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يف  حتقق  اليت  الدولية  احملكمة  ان  لنا  يتخّيل 
هي  احلريري  رفيق  احلكومة  رئيس  اغتيال  قضية 
الفاعل.. سواء كان  التهمة لغري  »إلباس«  حمكمة 
هذا الفاعل خمططا او منفذا او ضالعا، بشكل من 

انطونيوس بو رزق

ملاذا ال يتم استجواب شهود الزور؟
احملكمة الدولية وزئبقية األهداف!

)التتمة ص 29(

صـوت الحقيقة

سليمان: وضع قانون برنامج للتسليح ..رعد يرفض »خطة« جعجع .. وجنبالط خيشى إثارة األزمات .. وفرجنية يربط السـالح بالسالم
هيئة احلوار: »عديسة« منوذج ... واجليش واملقاومة أساس االسرتاتيجية

مل تنسحب سخونة الطقس 
السياسي  املشهد  على 
يزال  ما  الذي  العام، 
اهلدنة  إيقاع  مضبوطا على 
املعلنة  غري  السياسية 
حماور  على  املفروضة 
مستجدات  حول  السجال 
التحقيق الدولي، والقرائن 
العام  األمني  أعلنها  اليت 
لـ»حزب اهلل« السيد حسن 
نصر اهلل وباتت يف عهدة 
ومنه  اللبناني  القضاء 
الدولي  العام  املدعي  إىل 

بيلمار،  دانيال  القاضي 
فيما بدأ احلزب عمليا العد 
انتهاء  ملوعد  التنازلي 
إبراهيم  العدل  وزير  مهمة 
ملف  تكوين  يف  جنار 
»شهود الزور« وإحالته إىل 
جملس الوزراء. ودعا نائب 
األمني العام لـ»حزب اهلل« 
الشيخ نعيم قاسم القضاء 
اللبناني إىل متابعة قرائن 
وحماكمة  إسرائيل،  اتهام 
هم  ومن  الزور  شهود 
مسؤولية  »وهذه  وراءهم 

احلكومة اللبنانية«.
ووسط أجواء اهلدنة انعقدت 
يف  الوطين  احلوار  هيئة 
الصيفي  الرئاسي  القصر 
وشكل  الدين،  بيت  يف 
يف  اإلسرائيلي  االعتداء 
اجليش  وتصدي  عديسة 
العدو،  جلنود  اللبناني 
الذي  النقاش  قاعدة 
والذي  نسبيا،  هادئا  كان 
تقليدي  بيان  إىل  خلص 
رئيس  كلمة  من  مستوحى 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 

يف بداية اجللسة، وتضمن 
الوفاق  أهمية  على  تأكيدا 
الوطين وترسيخ االستقرار 
السياسي واألمين وااللتزام 
سبق  اليت  بالقرارات 
أقطاب  عليها  توافق  أن 
احلوار، وال سيما ما يتعلق 
غري  الفلسطيين  بالسالح 
املخيمات،  خارج  الشرعي 
واالستمرار يف نهج التهدئة 
والسياسية،  اإلعالمية 
احلملة  يف  املضي  وعلى 
الوطنية اهلادفة لتأكيد حق 

عودة الفلسطينيني ورفض 
هيئة  وحددت  التوطني، 
من  عشر  التاسع  احلوار 
تشرين األول املقبل موعدًا 
القصر  يف  جديدة  جللسة 

اجلمهوري يف بعبدا.
احلوار  هيئة  تقارب  ومل 
وما  الدولي  التحقيق  ملف 
يتصل بقرائن السيد نصر 
وبدا  الزور،  وشهود  اهلل 
اجللسة  وقائع  أن  جليًا 
االختالف  وقع  على  سارت 
الذي حيكم نظرة  اجلوهري 

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
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Editor in Chief: Antonios Bourizkرئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
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العراق: انسحاب آخر وحدة قتالية أمريكية يف أجواء سياسية وأمنية معقدة

)التتمة ص21(

إيران تشّغل مفاعل بوشهر النووي اليوم
املشهد  يبدو  وقت  يف 
يف  والسياسي  األمين 
كبرية  درجة  على  العراق 
واحلساسية،  التعقيد  من 
احلكومية  األزمة  نتيجة 
 5 من  أكثر  منذ  املستمرة 
آخر  انسحاب  جاء  أشهر، 
دفعة من الوحدات القتالية 
األمريكي،  للجيش  التابعة 

إدارة  التزام  ليؤكد 
باراك  األمريكي  الرئيس 
خفض  وعود  تنفيذ  أوباما 
عديد القوات األمريكية من 
هذا البلد من دون التخلي 

عنه.
جاءت  ذلك،  مبوازاة 
األمريكي  السفري  حتركات 
جيمس  بغداد  يف  )التتمة ص21(اجلديد 

بعد 35 عامًا من االنتظار، 
أول  اليوم  إيران  تطلق 
هلا  بنته  نووي  مفاعل 
مرفأ  من  قريبًا  روسيا 
بوشهر )جنوب( على الرغم 
من العقوبات الدولية اليت 
النووي  الربنامج  تستهدف 
بأنه  يشتبه  الذي  االيراني 
عسكرية،  طموحات  خيفي 

أفادت معلومات  يف وقت 
جتارية ان واردات طهران 
احلالي  للشهر  البنزين  من 
نصف  حنو  إىل  ستصل 
السابق  الشهر  مستويات 
بنقص نسبته قرابة 90 يف 
قبل  عليه  كانت  عما  املئة 

عام.

أطراف احلوار إىل املقاومة 
واالسرتاتيجية  وسالحها 
مداخلة  وجاءت  الدفاعية، 
السنيورة  فؤاد  الرئيس 
املقتضبة واليت عاد ومّحل 
فيها »حزب اهلل« مسؤولية 
اإلسرائيلية  احلرب  إشعال 
على لبنان يف العام 2006 
اعرتاضية  جبهة  لتشكل   ،
بري،  نبيه  الرئيس  من 
ومن النائب طالل أرسالن 

ورئيس اللقاء الدميوقراطي 
الذي  جنبالط  وليد  النائب 
حتتاج  ال  إسرائيل  أن  أكد 
عدوان  لشن  ذريعة  إىل 
إىل  ونبه  لبنان،  على 
نثري  أن  الغباء  »غاية  أن 
حنن  فيما  داخلية  أزمات 
رئيس  أما  مستهدفون«، 
للمقاومة  الوفاء  كتلة 
فقد  رعد  حممد  النائب 

We Welcome you to

لدينا أفخر أنواع البقالوة - الكايك - واحللويات والشوكوال - وتشكيلة واسعة من البسكويت
خربة اكثر من 21 سنة يف تصنيع البوظة من الفواكه الطبيعية يف احملل 

واليت اختذت شهرة يف مجيع أحناء سيدني
مجيع اصناف احللويات تصّنع يومياً يف احملل 
نستضيف مناسباتكم مبا يناسب ميزانياتكم

Shop 1, 222 South Terrace Bankstown NSW 2200 Australia.
T: 02 9790 6886  - F: 02 9790 2200 -  www.sweetcitycafe.com.au

نتقدم بأحر التهاني مبناسبة  شهر رمضان املبارك

نفتح يومياً من 9 صباحاً وحتى 12 لياًل

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة

 ومستعملة
 بأسعار ال تنافس 

بإدارة أمحد املكاري)التفاصيل ص 22(

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

Ÿ»ÿ€a@…fl@Ú�ì‘€aÎ@≥ßbi@Úœb‰◊@Ú‘ÌÎãm
باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

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

@N Nk‹‘€ a @Âfl @ÚfláÇ @NNÒçÓø @Úfl bèni a @ N NÚfl bm @Úœ bƒ„

الزعامات  ولقاءاته  جيفري 
التزام  لتظهر  السياسية 
اإلدارة األمريكية باستمرار 
التعاون االسرتاتيجي وفقًا 
بني  املعقودة  لالتفاقات 

البلدين.
التطورات  هذه  وسط 
السياسية  الساحة  تشهد 
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Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563 ABA3051

Many Lebanese Australians dream 
of buying a property in Lebanon. 
Thanks to the strength of the Arab 
Bank network, and our expertise in 
residential property finance, buying 
an investment or holiday home in 
Lebanon has never been easier.

Loans are now available for 
Australian residents/citizens who 
have proof of their Lebanese 
nationality, and wish to purchase a 
constructed residential property in 
Lebanon. Arab Bank Australia can 
assist with the completion of loan 
documentation. 

Key features:

-  Available to Lebanese Australians 
with residency status in Australia;

-  Loan amounts range from 
USD$75,000 to USD$750,000;

-  Loan term up to 20 years with 
repayments made monthly in USD;

-  Loans available for up to 75% of 
the property value;

-  Independent evaluation and 
legal review of the property by 
real estate and legal experts 
in Lebanon.

For more information contact: 

Lebanese Residential Property 
Investment Liaison Officer 

Charbel Aboud 
Phone (02) 9689 3500 
Email: charbel.aboud@arabbank.com.au

Melbourne enquiries
Michael Jarrouge
Mobile: 0434 601 901
Email: michael.jarrouge@arabbank.com.au

Buying property in Lebanon? 
Talk to us first!

شحادة البحصة واوالده خربة عشرات السنني يف تصنيع احللويات العربية 
القشطة مصنعة يدويا داخل احملل 

تتوفر لدينا مبناسبة شهر رمضان املبارك: كربوج حلب بالفستق واجلوز ، كالج 
بالقشطة..حالوة الشميسة، البصمة، والكنافة بالقشطة واجلبنة وغريها الكثري....

ملك القشطة واحللويات

288 Chapel Rd. South Bankstown NSW 2200 
TEL: 9796 4818

يتقدم شحادة 
البحصة واوالده باحر 
التهاني من اجلالية 
االسالمية مبناسبة 
شهر رمضان املبارك 

اعاده اهلل على اجلميع 
باخلري والربكات

حلويات شحادة البحصة واوالده طعمة لبنان 1977
املناسبات احللوة حتلو اكثر مع شحادة البحصة

Adam Salameh  B.Bus, NIA, JP, Tax Agent
Managing Director
M: 0411 530 258 

2 / 202 Merrylands Road Merrylands NSW 2160
P: 9682 3399 - F: 9637 7166

E: adam@atstaxexperts.com.au
www.atstaxexperts.com.au

Accounting and Taxation Services
 Our Key Expertise
 * Individual and Business Tax Returns
 * Company trust, Partnership & DIY Superfund Tax Returns
 * Business Start-up/ Establishment & Advice
 * Business Services including ABN, GST, PAYG & IAS Compliances
 * Payroll Management and FBT Returns
 * MYOB, Software Consulting, Accounting System Setup & Updates

Free Consultation visits for all taxation needs and concerns!
With over 15 years experience, Adam is your taxation specialist.

CALL NOW and book an appointment to maximise all your tax deductions!
Opening Hours

Monday to Friday- 9AM to 6Pm -  Saturday – 9Am to 1PM
Bring this Add. to receive a discount of 5% off your tax fees bill!
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: سامي مظلوم

 Public Relations: Thomas Jordan
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»التغيري  تكتل  رأى 
تقديم »حزب  أن  واإلصالح« 
اليت  والوثائق  املعطيات  اهلل« 
الرئيس  باغتيال  اسرائيل  تتهم 
الشهيد رفيق احلريري اىل النائب 
مريزا  سعيد  التمييزي  العام 
مكتب  اىل  بدوره  سّلمها  الذي 
دانيال  الدولي  العام  املدعي 
مباشر  غري  اعرتاف  »هو  بلمار 
وشرعيتها  الدولية  باحملكمة 
معطياته  احلزب  تسليم  رغم 
معتربًا  اللبناني«،  القضاء  اىل 
سقطت  الدولية  »العدالة  أن 
الدولية  احملكمة  أسقطت  يوم 
من  اجلارية  التحقيقات  شفافية 
اجلاني  عن  البحث  حصرها  خالل 
يف ملف اغتيال الرئيس احلريري 
أخذها يف  وعدم  اللبنانيني  بني 
اسرائيل  تورط  فرضية  االعتبار 

باجلرمية«.
النائب  التكتل  عضو  اوضح   *
اىل  حديث  يف  سلهب  سليم 
موقع »14 آذار« االلكرتوني، 
نصراهلل  حسن  »السيد  ان 
مل  االخري  الصحايف  مؤمتره  يف 
يرفض احملكمة الدولية او تنّكر 
تقديم  استعداده  أكد  بل  هلا، 
كل الوثائق واملعطيات والدالئل 
اهلل«،  »حزب  لدى  املوجودة 
عنها  ُيعلن  مل  اليت  تلك  وحتى 
تورط  اىل  تشري  واليت  بعد، 
اسرائيل، وبهذا ميكن القول ان 
وهو  احملكمة  يرفض  مل  احلزب 

امر اجيابي«.
اهلل«  تقديم »حزب  أن  واكد 
تتهم  اليت  والوثائق  املعطيات 
اسرائيل باغتيال الرئيس احلريري 
التمييزي  العام  النائب  اىل 
مكتب  اىل  بدوره  سّلمها  الذي 
مباشر  غري  اعرتاف  »هو  بلمار 
وشرعيتها  الدولية  باحملكمة 

 »التغيري واإلصالح«: تقديم »حزب اهلل« الوثائق اىل مريزا اعرتاف غري مباشر باحملكمة
رغم تسليم احلزب معطياته اىل 

القضاء اللبناني«.
القانونية  الناحية  »من  وقال: 
الوثائق  كل  درس  جيب 
واملعطيات اليت ُقدمت بكل جدية 
ورصانة، مما يتطّلب وقتًا يفرض 
تأخريًا للقرار االتهامي املرتقب، 
العام  املدعي  على  جيب  اذ 
التحقيق مع اجلانب االسرائيلي، 
والتأكد من القرائن اليت ُقّدمت، 
وهلذا بات القرار االتهامي حبكم 
املؤجل لبضعة اشهر«. وفضل 
معاجلة مسألة شهود الزور »عرب 
البوابة اللبنانية من خالل تشكيل 

جلنة حتقيق حملية«.
ولفت اىل ان »احملكمة الدولية 
عندما تألفت اختذت طابعًا دوليًا 
ألي  ميكن  ال  وبالتالي  مستقاًل 
عملها  مسار  على  التأثري  دولة 

بشكل مباشر«.
أن  نقوال  نبيل  النائب  اعترب   *
سقطت  الدولية  »العدالة 
الدولية  احملكمة  أسقطت  يوم 
من  اجلارية  التحقيقات  شفافية 
اجلاني  البحث عن  خالل حصرها 
رفيق  الرئيس  اغتيال  ملف  يف 
وعدم  اللبنانيني  بني  احلريري 
فرضية  االعتبار  يف  أخذها 
بعدما  باجلرمية،  اسرائيل  تورط 
على  ُبنيت  االتهامات  أن  تبنّي 
إىل  وأفضت  زور  شهادات 
بشكل  األربعة  الضباط  توقيف 
قواعد  ألبسط  ومناف  تعسفي 

احلقوق االنسانية«.
صحيفة  إىل  حديث  يف  ورأى 
ما  أن  الكويتية،  »األنباء« 
يف  اللبناني  السفري  »أبلغه 
لوزير  شديد  أنطوان  واشنطن 
الدفاع الياس املّر عن استمرار 
األمريكّية  املساعدات  برنامج 
لتسليح اجليش أمر جيد ومقبول 

سعد  الوزراء  جملس  رئيس  أكد 
الرئيس  »قضية  أن  احلريري 
الشهيد رفيق احلريري، هي قضية 
وطنية  قضية  وهي  لبنان  كل 
انتفض من أجلها الشعب اللبناني 
الذي قال بعد االستشهاد إن كل 
ما يريده هو احلقيقة وال أكثر«. 
القضية  »هذه  أن  على  وشدد 
مركزية،  قضية  هي  لنا  بالنسبة 
وحنن نطالب باحلقيقة وال نريد ال 
التسييس وال اللف والدوران، بل 
كل ما نريده هو احلقيقة والعدالة 
بهما،  سنتمسك  أمران  وهذان 

بكل هدوء وروية«.
مأدبة  خالل  جاء  احلريري  كالم 
عائالت  شرف  على  إفطار 
االول،  أمس  بريوتية  وفاعليات 
حضرها عدد من نواب العاصمة، 
وسفراء اململكة العربية السعودية 
علي عواض عسريي ومصر أمحد 
اجملالي  زياد  واألردن  البديوي 
محد  بالل  بريوت  بلدية  ورئيس 
وأطفال  البلدي  اجمللس  وأعضاء 
اإلسالمية وحشد  األيتام  دار  من 

كبري من أبناء العاصمة.
الرئيس  حتدث  املأدبة،  بعد 
رمضان  »كل  قائاًل:  احلريري 
خبري  أنتم  وطاملا  خبري،  وأنتم 
بإذن  خبري  ستبقى  بريوت  فإن 
اهلل. هذا البيت بين ليكون قاعدة 
بريوتية متقدمة يف سبيل الدفاع 
وأنا  العرب.  وقضايا  لبنان  عن 
معكم أشعر باألمان، وبأن قضية 
احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 
بريوت  ضمري  يف  حّية  ستبقى 

وضمري كل لبنان«.
)أمس  اليوم  أضاف: »انعقدت 
والنتيجة  احلوار  طاولة  االول( 
أن  هي  احلوار  هلذا  األساسية 
تلتقي حتت  السياسية  القيادات 
والناس  اجلمهورية  رئاسة  سقف 
ما  وهذا  وروية،  بهدوء  تتحاور 
األمور  فكل  البداية.  منذ  نقوله 
الكلمة  خالل  من  حُتل  أن  ميكن 
تشكالن  اللتني  واهلدوء  الطيبة 
البلد.  يف  حوار  ألي  أساسًا 
ناجحًا  الوطين  احلوار  كان  لقد 
اهلدوء  من  الكثري  وساده  برأيي 
وخباصة بعد املرحلة اليت شهدنا 
خالهلا بعض التوترات. كما انعقد 
السياسي  املكتب  األوىل  للمرة 
واختذ  املستقبل«  لـ«تيار 
و«التيار«  القرارات،  بعض 
كل  تنفيذ  جلهة  قدمًا  يسري 

وإن  بها  وعدتكم  اليت  القرارات 
شاء اهلل ننفذها«.

يتعلق  ما  أنه »يف  اىل  وأشار 
احلريري  رفيق  الشهيد  بالرئيس 
وقضيته، فهي قضية كل لبنان 
من  انتفض  وطنية  قضية  وهي 
أجلها الشعب اللبناني الذي قال 
بعد االستشهاد إن كل ما يريده 
احلقيقة  أكثر.  وال  احلقيقة  هو 
من  نريده.  ما  كل  هما  والعدالة 
القضية  هذه  فإن  املنطلق  هذا 
مركزية،  قضية  هي  لنا  بالنسبة 
نريد  وال  باحلقيقة  نطالب  وحنن 
ال التسييس وال اللف والدوران، 
احلقيقة  هو  نريده  ما  كل  بل 
والعدالة وهذان أمران سنتمسك 

بهما، بكل هدوء وروية«.
البلد  يف  نواجه  »إننا  وقال: 
أبرزها  وكان  عديدة،  حتديات 
يف  حصل  الذي  الكبري  املشكل 
اىل  يؤدي  كاد  والذي  اجلنوب 
اندالع حرب مع إسرائيل، بسبب 
واالعتداء  اإلسرائيلية  الغطرسة 
على السيادة اللبنانية، يف حني 
وتطبيق  احرتام  على  لبنان  يصر 

القرار 1701«.
قمنا  أيام  ثالثة  »منذ  أضاف: 
باحلقوق  يتعلق  إجناز،  بأهم 
اليت  للفلسطينيني  اإلنسانية 
الستني  حوالي  بشأنها  اختلفنا 
الوزراء  جملسا  واستطاع  سنة، 
السياسية  القوى  وكل  والنواب 
اىل  وحتتكم  قواها  تستجمع  أن 
املنطق وتنظر اىل مصلحة البلد، 
اخواننا  مينح  قانونًا  وأقرينا 
إنسانية.  حقوقًا  الفلسطينيني 
وعلى  إسرائيل،  من  كان  فما 
أن  إال  مسؤوليها  أحد  لسان 
اللبنانية  احلكومة  بتهنئة  سارعت 
اعتربتها  اليت  اخلطوة  هذه  على 
لكنين  التوطني.  باجتاه  خطوة 
أقول إن الفلسطينيني سيعودون 
اىل وطنهم فلسطني، ضمن حق 
به  تقوم  فما  اهلل،  بإذن  العودة 
إسرائيل يؤكد إرادتها زرع الفتنة 
كثر  أعداءنا  إن  اللبنانيني.  بني 
أحد  يظنن  وال  بوحدتنا  وقوتنا 
لبنان  يف  أحد  فال  ذلك.  غري 
باستطاعته أن يتغلب على اآلخر، 
بالوحدة  دائمًا  ننادي  حنن  لذلك 
أيضًا  السبب  وهلذا  الوطنية 
سوى  البيت  هذا  من  يصدر  لن 
الكلمة الطيبة والدعوة اىل احلوار 

والوحدة الوطنية«.

احلريري: نطالب باحلقيقة وال نريد 
التسييس واللف والدوران

نصراهلل  املاروني  البطريرك  أبدى 
بعض  »القرار  ارتياحه  صفري، 
على  تسهل  اليت  القوانني 
أمور  الفلسطينيني  الالجئني 
معيشتهم وحياتهم«، اال انه حذر 
التملك  للمطالبة حبق  غلو  أي  من 
لالجئني انسجاما مع املطالبة حبق 
ذريعة  ذلك  يشكل  لئال  العودة 
مسوغة السرائيل كي تتهرب من 

مسؤولية هذا القرار.
رئيس  عنه  نقله  صفري  كالم 
املاروني«  العام  »اجمللس 
وديع اخلازن، الذي قال ان الرأي 
على  متفقا  »كان  اللقاء  يف 
أهمية السعي لدى املراجع الدولية 
اىل إقرار حق العودة وفق القرار 
أولوية  وادراجه   194 الدولي 
 - الفلسطينية  املفاوضات  يف 
االسرائيلية املستعادة بعد سنتني 

من التوقف«.
ضرورة  على  شددنا  واضاف: 
احملافظة على االستقرار السياسي 
بعيدا عن أي سجال يوتر االجواء، 
استحقاقات  من  ينتظرنا  ما  الن 
صعيد  على  واقليمية،  دولية 
الظين،  وقرارها  الدولية  احملكمة 
القوات  انسحاب  مع  العراق  ويف 
االمريكية نهاية هذا الشهر، ومع 
انتهاء فرتة السماح الديبلوماسية 
خلفية  على  ايران  مع  الدولية 
من  يدور  وما  النووي،  ملفها 
امكان اجراء مفاوضات فلسطينية 
هذه  كل  مباشرة.  اسرائيلية   -
قنابل  تشكل  ان  ذاتها ميكن  يف 
واغراقها  املنطقة  لتفجري  موقوتة 
يف فوضى ال حتمد عقباها. ومن 
األهمية مبكان ان نظل حتت خيمة 
السعودي   - السوري  الوفاق 
هذه  ملثل  وقائيا  باعتباره ضمانا 
األهلي  للسلم  وسياجا  التداعيات 

من أي غفلة او سوء.

 صفري حيذر من غلو 
إمنا املطالبة حبق التملك الوطين،  املستوى  على 

بشرط أال تكون تلك املساعدات 
بالشرط  ومقّيدة  بالتنقيط 
بوجوب  القاضي  األمريكي 
ضد  السالح  استعمال  عدم 

اسرائيل«.
حصول  »ضرورة  إىل  ولفت 
لبنان على السالح من مصادر 
وعدم  العامل  من  متعددة 
باجلهة  اجليش  تسليح  حصر 
األمريكّية فحسب، ألن العالقة 
املتحدة  والواليات  لبنان  بني 
وتتأرجح  ثابتة  غري  األمريكّية 
الوضع  ميزان  تأرجح  مع 
االقليمي والشرق أوسطي«، 
واصفًا القرار األمريكي بتجميد 
وإعادة  اجليش  تسليح  برنامج 
»خري  بأنه  جديد  من  اطالقه 
شاهد ودليل على أن اإلدارة 
كل  لدى  جاهزة  االمريكية 
بني  العالقات  يف  انتكاسة 
تدهور يف  كل  ولدى  البلدين 
األوضاع اإلقليمية لوضع لبنان 
من  ومنعه  التسلح  حظر  حتت 

تعزيز قدرات جيشه«.
وكالة »أخبار  اىل  حديث  ويف 
علمه  نقوال  نفى  اليوم«، 
التكتل  رئيس  غياب  بأسباب 
النائب ميشال عون عن احلوار، 
تكون  قد  »انها  اىل  مشريًا 
»تكثيف  اىل  ودعا  أمنية«. 
اىل  تتحّول  ال  كي  اجللسات 

صورة«.
العدل  وزير  تكليف  ووصف 
إبراهيم جّنار متابعة ملف شهود 
اإلجيابية  »اخلطوة  بـ  الزور 
جبدية  معها  التعامل  وعليه 
املوضوع«،  هذا  من  لالنتهاء 
معلنا »عدم تأييد أي أمر يطلبه 
اسرائيلي  ألنه  مّنا  االمريكيون 

وتدخل يف شؤوننا«. 
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التهدئة  مفاعيل  إستمرت 
يف  الثالثية  القمة  عن  النامجة 
االول  أمس  وانسحبت  بعبدا، 
على اجللسة احلادية عشرة هليئة 
احلوار الوطين اليت انعقدت يف 
املقر الصيفي لرئاسة اجلمهورية 
وهذه  الدين،  بيت  قصر  يف 
لدى  األقطاب  عنها  عرب  األجواء 
حليم  الشيخ  قاعة  اىل  دخوهلم 
تقي الدين حيث التأمت اجللسة، 
ولدى خروجهم منها، إذ أمجعوا، 
وعلى رأسهم رئيس اجلمهورية، 
على أن اجللسة أكثر من ممتازة 
الرئيس  مرتني  رّدده  ما  وهذا 
اجللسة،  انعقاد  بري خالل  نبيه 
اجلمهورية  رئيس  اىل  توجه  إذ 

بالقول »أحلى جلسة«.
وقررت هيئة احلوار العودة اىل 
االول  تشرين   19 يف  االنعقاد 
مواصلة  على  واكدت  املقبل، 
البحث يف االسرتاتيجية الوطنية 
تقديم  واستكمال  الدفاعية 
الدراسات اخلاصة بهذا املوضوع 
اجملال  هذا  يف  واالسرتشاد 
من  املستفادة  الدروس  من 
واقعة عديسة. كما اكدت على 
وترسيخ  الوطين  الوفاق  اهمية 
واألمين  السياسي  االستقرار 
سبق  اليت  بالقرارات  وااللتزام 
أن توافق عليها أطراف احلوار، 
وال سيما ما يتعلق منها بالسالح 
خارج  الشرعي  غري  الفلسطيين 
بنهج  واالستمرار  املخيمات، 
والسياسية.  اإلعالمية  التهدئة 
وقررت اهليئة املضي يف احلملة 
تأكيد حق  اهلادفة إىل  الوطنية 
ورفض  الفلسطينيني  عودة 

التوطني.
اجللسة  وقائع  يلي  ما  ويف 
خّلصتها  كما  احلوارية 
مطلعة  مصادر  لـ»السفري« 

على أجواء اجللسة:
الرئيس ميشال سليمان  افتتح 
اهمية  فيها  اكد  بكلمة  اجللسة 
هذه  إن  وقال  احلوار،  هيئة 
تكرس  انها  يف  تكمن  االهمية 
التزام اجلميع بنهج احلوار وهذه 
لبنان،  نشأ  منذ  لبنانية  مسة 
وايضًا جتسد االرادة السياسية 
لدى كل االطراف حلل املواضيع 
كافة. ولفت االنتباه اىل رمزية 
قصر  يف  احلوار  هيئة  انعقاد 
مع  تواصل  بأنها  الدين،  بيت 

تراثية هذا النهج احلواري.
واستعرض األحداث خالل الفرتة 
الفاصلة ما بني اجللسة املاضية 
للحوار وبني جلسة االمس، من 
القمة الثالثية اللبنانية السورية 
انعقدت  اليت  السعودية، 
أعطاها  اليت  بعبدا،  قصر  يف 
سليمان عنوان »قمة احتضان 
التهديدات«.  بوجه  لبنان 
اليت  اسرائيل  من  خصوصًا 
اعتداءاتها  عن  التعبري  تواصل 

وأطماعها.
القريب  االمس  حتى  وقال: 
النيابي  اجمللس  اقر  وبعدما 
احلقوق املدنية للفلسطينيني يف 
لبنان، واصلت اسرائيل تدخلها 
عرب  سواء  اللبناني،  الشأن  يف 
العمالء أم عرب التدخل التحريضي 
باحلقوق  وحتى  للبنانيني 

وجاء  للفلسطينيني،  االنسانية 
ما  ان  يقول  من  اسرائيل  يف 
هو  املوضوع  هذا  يف  حصل 
توطني  طريق  على  اوىل  خطوة 
الفلسطينيني، أي ان اسرائيل 

تدفع اىل مزيد من التحريض.
اضاف: ثم جاءت حادثة عديسة 
للجيش  البطولي  والتصدي 
اللبناني، وما قام به اجليش هو 
تعبري عن دوره االساسي. واألمر 
وضعت  املقاومة  أن  هو  اجليد 
وهذا  اجليش  بتصرف  نفسها 
السرتاتيجية  يؤسس  ذاته  حبد 

دفاعية نبحثها هنا.
وقال : جرت حماوالت اسرائيلية 
للتشكيك يف اجليش واخرتاقه، 
لكن اجليش نفذ قرارًا سياسيًا، 
واكب  األعلى  الدفاع  وجملس 
للعدوان  تصّديه  اثناء  اجليش 
السياسي  الغطاء  له  ووفر 
احلادثة  هذه  اثر  وعلى  ايضًا. 
طرح موضوع تسليح اجليش، انا 
ارى ان تسليح اجليش يقع على 
عاتق الدولة اللبنانية، واذا كان 
هناك من تربعات او مساعدات، 
فإنها تأتي مكملة خلطة اساسية 
للدولة للتسليح. وأشار يف هذا 
السياق اىل قانون برنامج جيب 

ان يوضع لتسليح اجليش.
وتناول سليمان النقاط املتحفظ 
مشريًا  األزرق  اخلط  عند  عليها 
اىل ان »هذه التحفظات سنتابع 
ودبلوماسيًا  سياسيًا  معاجلتها 
املتاحة،  اآلليات  وبكل 
ملعاجلة  آلية  وضع  وسنحاول 
اللجنة  عرب  مشابه  حادث  أي 
االسرائيلية  الثالثية )اللبنانية – 

– الدولية »اليونيفيل«(«.
اجليش  مواصلة  على  وأثنى 
امري  ومطاردة  االرهاب  مكافحة 
والعمالء،  االسالم«  »فتح 
االجهزة  جهود  على  اثنى  كما 
كلها يف هذا املوضوع. واعترب 
بات  االسرائيلي  اخلرق  ان 
عمالني  خرق  وهو  فاضحًا، 
انه  اىل  واشار  سياحة.  وليس 
ال بد ان يطرح موضوع اخلروق 
االسرائيلية والعمالء بطريقة ما 

يف املدارس.
وتناول موضوع النفط الذي مت 
اقرار قانون بصدده يف اجمللس 
النيابي، وقال إن هذا املوضوع 
كما  النه  االسرتاتيجية  خيدم 
تعتمد  االسرتاتيجية  ان  قلت 

على القدرات الوطنية.
االنسانية  احلقوق  بإقرار  ورحب 
عن  وكشف  للفلسطينيني، 
من  دبلوماسية  حلملة  التحضري 
اجل حق العودة وزيادة اهتمام 

»االونروا« باملخيمات.
جعجع: اإلمرة للجيش

اجلمهورية  رئيس  فتح  وهنا 
الكالم  وأعطى  املداخالت،  باب 
نبيه  النيابي  اجمللس  لرئيس 
بري الذي قال: اريد ان أمسع. 
احلكومة  رئيس  قال  وكذلك 

سعد احلريري.
التنفيذية  اهليئة  رئيس  وقال 
مسري  اللبنانية«  لـ»القوات 
تتضمن  ورقة  وزع  انه  جعجع، 
فطلب  التطورات،  حول  افكارًا 
ففعل،  تالوتها  سليمان  اليه 

مما  استفادة  انه  وخالصتها 
اجليش  عديسة،  يف  حصل 
تصدى واثبت انه يقوم مبهامه، 
ان  يفرتض  عديسة  حادثة  بعد 
بشكل  متوضعه  اجليش  يعيد 
التحصينات  لناحية  عمالني 
واقرتح  واخلنادق.  والدشم 
اىل  جندي  آالف  اربعة  ارسال 
يضع  ان  اقرتح  كما  اجلنوب، 
جمموعاته  اهلل«  »حزب 

وأسلحته بإمرة اجليش.
رعد: ورقة جعجع ال ختدم 

هدف الدفاع
الوفاء  »كتلة  رئيس  وأخذ 
رعد  حممد  النائب  للمقاومة« 
ان  اريد  ال  انا  وقال:  الكالم، 
اناقش مضمون الورقة ألن هناك 
يستطيع  باجليش  تتعلق  امورًا 
اجليش ان جييب عليها، لكن ما 
الورقة  هذه  ان  هو  قوله  اريد 
ان  يبدو  جعجع(،  من  )املقدمة 
اجليش يف  وضع  ليس  هدفها 
موقع الدفاع عن البلد، بل هي 
حماولة إلجياد حل موقت لوجود 
اجلنوب،  يف  اهلل«  »حزب 
الورقة  من  االخرية  العبارة  ألّن 
يتطلع  اليت  املشكلة  ان  تؤكد 
اىل معاجلتها الدكتور جعجع هي 
اهلل«،  »حزب  سالح  مشكلة 
حلول  اىل  نتوصل  ريثما  وانه 
اهلل«  »حزب  لسالح  نهائية 
وكأنه يقول انه جاهز الن جيري 
حاًل موقتًا، ان هذا امر ال خيدم 
هدف الدفاع عن البلد واحلرص 
عن  النظر  بغض  محايته،  على 
واملوقف  التفصيلي  املضمون 

منه.
أرســالن:لنستفد من 

قدرات املقاومة
ارسالن،  طالل  النائب  وتكلم 
النقاش  نصّوب  دعونا  وقال: 
مهمتنا  ليست  هنا  حنن  هنا، 
عن  التخلي  طريقة  نبحث  ان 
املقاومة، بل إن مهمتنا هي أن 
نبحث كيف جيب ان نعزز وضعنا 
الدفاعي باالستفادة من قدرات 
اجليش  جانب  اىل  املقاومة، 
ال  بصراحة  أنا  الذي  النظامي 
اراهن  وال  قناعة  عندي  توجد 
على امكانية اجليش النظامي يف 

معادلة املواجهة الكالسيكية.
وتدخل الرئيس سليمان وقال: 
اجليش يقوم بدوره، واملقاومة 
كان  وتصرفها  أساسي  عامل 
مثاليًا يف حادثة عديسة، وكما 
كان موقفها خالل العدوان على 

غزة يف 2008.
فرجنيــة:

البعض يسعى اىل االزمة
النائب سليمان فرجنية،  وتكلم 
ما  يقرأ  ال  البعض  كأن  وقال: 
حيصل حولنا من تطورات، وكأن 
من  االستفادة  يريد  ال  البعض 
اليت  جتارب املاضي، فالطريقة 
تؤدي  ال  البعض  بها  يتصرف 
حل،  اىل  وليس  ازمة  اىل  اال 
ينزع  ان  يستطيع  احد  يوجد  ال 
بالقوة،  اهلل«  »حزب  سالح 
املقاومة  سالح  ان  والكالم 
كالم  هو  املسيحيني،  خييف 
اىل  وليس  مشكلة  اىل  يوصل 
سالح  وضع  هو يف  احلل  حل، 
املقاومة يف موقعه الطبيعي يف 
هذه  ودعم  اسرائيل،  مواجهة 
اللبنانيني  وتطمني  املقاومة، 
ذلك  من  واكثر  سالحها،  من 
اقول ان عدم قيام الدولة يف 
سالم  وجود  عدم  سببه  لبنان 
شامل وعادل يف املنطقة، فقبل 
حتقق هذا السالم لن نرتاح ولن 
تقوم دولة يف لبنان، وعلينا ان 
ال  احدًا  ألن  بعضنا  مع  نتفاهم 
البلد  على  يسيطر  ان  يستطيع 
هي  الوطنية  مسؤوليتنا  وحده، 

طمأنة الناس.
بري: ثالث مسلمات

بري،  للرئيس  الكلمة  واعطيت 
قالت  عديسة  حادثة  ان  فقال: 
هي  ما  وميداني  واضح  بشكل 
ما  الدفاعية.  االسرتاتيجية 
قررناه  ما  هو  عديسة  طبق يف 
للحكومة  الوزاري  البيان  يف 
والشعب  اجليش  معادلة  حول 
على  اخذت  وما  واملقاومة، 

اساسه احلكومة الثقة.
اجليش  أي  معًا  ثالثتنا  اضاف: 
بالكاد  واملقاومة  والشعب 
املواجهة  يف  راس«  »نطلع 
نقص  اذا  فكيف  اسرائيل،  مع 
هذه  ندرك  ان  منا، جيب  واحد 
عديسة  حادثة  بعد  احلقيقة. 
اصبحت دورية اجليش اللبناني 
إسرائيل.  دورية  مقابل 
املرة  ليست  واالسرائيلي 
ان  فيها  حياول  اليت  االوىل 
يفرض وقائع، وكأنه ينتظر اال 
يكون هناك رد فعل. منذ فرتة 
جتاوز  على  اقدم  االسرائيلي 
ووضع  عليها  املتحفظ  االرض 
العباسية،  يف  اسرائيليًا  علمًا 
اللبنانيون  املواطنون  فقام 
االسرائيلي  العلم  ونزعوا 

اللبناني،  العلم  ووضعوا 
فكان  »اليونيفيل«  وتدخلت 
يف  علم.  أي  يوضع  اال  احلل 
عديسة مل يقبل االسرائيلي ان 
الشجرة  »اليونيفيل«  تقطع 
رغم اننا وافقنا على ذلك، لكن 
حصل ما حصل الن االسرائيلي 

يريد التحّرش ويريد العدوان.
خرج  عديسة  بعد  بري:  وقال 
النظر  بإعادة  يقول  من  علينا 
بتسليح اجليش، وكان موقفهم 
»نعطيكم  وقالوا  واضحا 
بعضكم  لتقاتلوا  السالح 
البعض«. ويصار اىل التحقيق 
منه  اطلقت  الذي  السالح  هل 
هو  االسرائيليني  على  النار 
الواليات  اعطته  الذي  نفسه 
املتحدة االمريكية للجيش؟ حنن 
سقط لنا ثالثة شهداء عسكريان 
وإعالمي، واالسرائيليون وسعوا 
املعركة، لكن »حزب اهلل« مل 
يدخل املعركة بل اتصل ووضع 
ان  اجليش.  تصرف  يف  نفسه 
تكرس  ان  ينبغي  احلوار  هيئة 
احلفاظ  مطلوب  االسلوب،  هذا 
عليه. املطلوب اليوم هو محاية 
اليوم  املقاومة  ألن  املقاومة، 
اصبحت حاجة للوطن وللجيش. 
ومحاية املقاومة تكون بإبعادها 

عن أي نزاع داخلي.
سالحًا  نريد  حنن  اضاف: 
للجيش، وانا عندما تكلمت عن 
محاية  ان  اعرف  كنت  النفط، 
البلد حتتاج اىل امكانات، وكل 
االمكانات الوطنية، والنفط هو 
وعلينا  االمكانيات.  هذه  احدى 
اجليش  يبقى  ان  حنرص  ان 
والشعب واملقاومة موحدين يف 
الدفاع ضد اسرائيل، وان  خط 
اللبنانيني  وحدة  على  حنرص 

ايضًا.
ثم حتدث بري عن جمموعة امور 
كمسؤولني  بها  قمنا  ما  »اذا 
اللبنانيني،  مشل  نلم  ان  ميكن 
موضوع  معاجلة  طليعتها  ويف 
الكهرباء واإلمناء«. وخلص اىل 
تكامل  مسلمات:  ثالث  حتديد 
 - واملقاومة  والشعب  اجليش 
محاية املقاومة - تأمني مصاحل 

اللبنانيني.
جملس  رئيس  نائب  ووافق 
ما  على  مكاري،  فريد  النواب 
حادثة  ان  لناحية  بري  قاله 
االسرتاتيجية،  اختصرت  عديسة 
رد اجليش على  ان  واشار اىل 
صدى  له  كان  االسرائيليني 

انه  اال  اللبنانيني.  لدى  مرحيًا 
قال ان موضوع السالح »جيب 
ما  ألننا  هنا،  حنن  نبحثه  ان 
نفعل  ال  كأننا  نكون  نبحثه  مل 

شيئًا«.
ميقاتي : مؤشرات ضغط مالي

جنيب  للرئيس  الكلمة  واعطيت 
ان  اىل  االنتباه  فلفت  ميقاتي 
جيد  لبنان  يف  املالي  الوضع 
نلحظ  بدأنا  »لكننا  حاليًا، 
لبنان،  على  ضغط  مؤشرات 
انفسنا  نهيئ  ان  علينا  ولذلك 
املعاجلات  موضوع  ونسّرع 
ومنها  املسائل،  من  لكثري 
عدم  عامل  هي  اليت  الكهرباء 

استقرار«.
جعجع: ال ملعادلة

الشعب واجليش واملقاومة
الكالم،  وأخذ  جعجع  عاد  وهنا 
وقال: انا اقدر كم ان الرئيس 
تدوير  يف  يساهم  بري  نبيه 
الزوايا.. مطلوب محاية املقاومة 

برموش عيوننا..
بري: جيد جيد، يبدو انك قّربت 

كثريًا.
جعجع )مكماًل وموضحًا( :.. لكن 
لكل  املقاومة  تكون  عندما   ..
من  عليها  ومتفقًا  اللبنانيني، 
هذه  يف  اللبنانيني.  كل  قبل 
لست  انا  قًدمتها،  اليت  الورقة 
مقتنعًا مبعادلة اجليش والشعب 

واملقاومة..
بري: يبدو انك بدأت ترتاجع.

الراهن  الوقت  لكن يف  جعجع: 
نواجه  ان  جيب  كيف  نر  دعونا 
احلوادث اليت حتصل لكي ال نقع 
بكارثة، وانا مل اطالب بتسليم 
اماكن  مبعرفة  وال  السالح 
بالتسليم  طالبت  انا  وجوده، 
يا  بالتنسيق  وليس  باالمرة، 

دولة الرئيس.
بري: »خليك عملي«.

شاهني،  احلاج  فايز  وتكلم 
عديسة  حادثة  ان  اىل  مشريًا 
اجلاد  العمل  ضرورة  كشفت 
تطابق  اىل  الوصول  اجل  من 
بني اخلط االزرق الوهمي واخلط 
دوليًا،  به  املعرتف  احلدودي 
اخلط  وضع  عندما  انه  باعتبار 
لتاليف  بأنه  وضعه  برر  االزرق 
املشكالت، لكن يبدو انه اصبح 

اليوم هو املشكلة.
اقرتبت  جعجع:  خماطبًا  بري 
واجليش  الشعب  معادلة  من 
العني  وبرموش  واملقاومة 
كمان.. بالنسبة اىل االمرة، انا 
قلت يف املاضي واقرتحت جلنة 
واملقاومة  اجليش  بني  سرية 
يؤدي  وهذا  بينهما،  للتنسيق 
اآلن  حله  االمر  وهذا  املطلوب، 

بظروفنا الراهنة عرب التكامل.
وسأل:  جمددًا،  فرجنية  وتكلم 
مبوضوع االمر يا فخامة الرئيس، 
مبدئي  قرار  للجيش  يكن  امل 
والتصدي  والدفاع  باملواجهة 

لالسرائيليني؟«.
سليمان: نعم.

اطلق  وعندما  فرجنية:.. 
النار  اللبنانيون  العسكريون 
قرارا  اجليش  اخذ  هل  دفاعا 

مفاعيل »تهدئة« قمة بعبدا تنسحب على حوار بيت الدين... واللقاء املقبل يف 19 تشرين األول.. 

سليمان: حادثة عديسة أسست لالسرتاتيجية.. وجعجع يقرتح وضع »حزب اهلل« أسلحته بإمرة اجليش!

)التتمة على الصفحة 7(
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US Initial Jobless Claims W/E 500k 476k 
 Leading Index Jul +0.1% +0.1% 
 Philadelphia Fed Business Index  Aug -7.7 +7.0 

CA Leading Index Jul +0.4% +0.6% 
 Wholesale Trade Jun -0.3% +0.3% 

GE Producer Prices Jul +0.5% +0.1% 
UK Retail Sales Jul +1.1% +0.4% 

 CBI Trends – Orders Aug -14.00 -14.00 
 

 

 

- Australian stocks will finish the weak with a substantial drop with SPI futures pointing to 
a fall of 67pts on the open. Broad-based losses are expected with the worst falls likely 
to come from the financial, energy and industrial sectors. With the election looming and 
investor sentiment frayed, it’s hard to see a way back for local stocks today. 

- The Aussie Dollar has been whacked overnight with the currency falling over USD1c in 
North American trade. At present the currency buys USD.8907 although further losses 
are expected with many investors likely to square positions before the nation heads to 
the polls. Resistance at USD.8940 with support found between USD.8860-75.  

- RBA Deputy Governor Ric Battellino speaks today from 12.50AEST. 

  500,000 reasons to sell risk  
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 0.8912 -0.0061 -0.68% 
AUDEUR 0.6958 -0.0024 -0.34% 
AUDGBP 0.5722 -0.0031 -0.54% 
AUDJPY 76.05 -0.54 -0.71% 
AUDNZD 1.2615 0.0045 0.36% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 10271.21 -144.33 -1.39% 
S&P500 1075.63 -18.53 -1.69% 
Nasdaq 2178.95 -36.75 -1.66% 
FTSE 5211.29 -91.58 -1.73% 
DAX 3572.4 -2613.91 -42.25% 
Nikkei 9362.68 122.14 1.32% 
ASX200 4479.02 4.11 0.09% 
Shanghai 2687.979 21.678 0.81% 
Hang Seng 21072.46 49.73 0.24% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1230.85 1.95 0.16% 
Oil 74.4 -0.89 -1.18% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 4.383% -0.03% - 
10 Year 4.903% 0.07% - 
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applicable law.  This report has been prepared without taking account of the objectives, financial situation or needs of any specific person who may receive this report.  Any such person should, before acting on the information in this report, consider the 
appropriateness of the information, having regard to the specific person’s objectives, financial situation and needs and, if necessary, seek appropriate professional or financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or 
investment strategies discussed in this report.  The Bank believes that the information in this report is correct and any opinions, conclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the information available at the time of its 
compilation, but no representation or warranty, either expressed or implied, is made or provided as to accuracy, reliability or completeness of any statement made in this report.  The analysis contained in this research report is based on numerous 
assumptions; different assumptions could result in materially different results.  The Bank is under no obligation to update or keep current the information contained in this report.  The Bank, its directors, employees or agents do not accept any liability for 
any loss or damage arising out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.   

- After taking a brief spell, the bears were back patrolling Wall Street overnight with a raft 
of poor economic data adding to fears that the economic recovery is stalling. Starting 
off what was a poor night in general, initial jobless claims surged to 500,000 last week, 
a result that 12,000 more than what had been seen previously and well below the 476k 
number that had been forecast by economists. Adding to the gloomy mood, the Fed’s 
Philadelphia Business Index, a gauge of factory activity in the US North-East region, 
slumped to -7.7 in August, the lowest reading seen since July 2009 and well below the 
+7.0 reading that had been expected by the markets. The only reasonable data for the 
night came from the Leading Index, a predictor of economic growth over the next six 
months, which gained 0.1pct over July. Investors reacted to the data in typical fashion 
with stocks, commodities and risk-orientated currencies slapped hard whilst the Dollar 
and Yen, along with safe-haven bonds, appreciated strongly.  

- In contrast to the US economic performance, everything the Brits touched overnight 
turned to gold with retail sales and factory orders beating estimates whilst the nation’s 
budget deficit shrank unexpectedly. Retail sales grew by 1.1pct during July, a result 
that was nearly triple the 0.4pct increase that had been forecast by economists. In a 
further boost to the economic recovery, factory orders hit a fresh two-year high with the 
CBI Survey rising to -14 in August. Completing the economic trifecta, Britain’s budget 
deficit narrowed in July with net borrowing falling to £3.17b, a result that was below the 
£4.8b deficit forecast by economists.  

- Fresh from a bumper Q2 GDP report, Germany’s Bundesbank lifted their official growth 
forecast overnight with officials predicting that the economy will expand around 3pct 
over 2010 with “the economic upswing is likely to continue in the second half of the 
year”. Previous growth estimates offered in June had the economy growing just 1.9pct 
over the 2010 calendar year. 

- Australian weekly ordinary time earnings, or AWOTE, recorded a modest increase in 
the three months to May with the ABS reporting a rise of 0.8pct. Over the period, full 
time private sector wages rose 0.7pct to $1,227.80 a week, an increase of 5.1pct from 
a year earlier. In contrast to has been seen in recent times, public sector wages lagged 
the private sector with weekly earnings rising 0.6pct to $1,337.40. Despite the quarterly 
performance, public sector wage growth remains buoyant with weekly earnings now up 
5.8pct from May last year. 
 

ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials 
1 Month: 4.90% 5 Month: 5.50% 
2 Month: 5.25% 6 Month: 5.60% 
3 Month: 5.30% 9 Month: 5.75% 
4 Month:  5.40% 12 Month: 6.00% 
 

     Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected) 

Looking Ahead 

 

    20 August 2010  
      
    
 

آب 2010 Saturday 21 August 2010السبت 21 

  فرصة عمل متاحة!!!
انضم لفريقنا خلدمة العمالء

 وكن عضو ضمن فريقنا الودود
                  

اذا كنت تتحدث العربية و االجنليزية 
 ولديك مهارة التعامل مع األفراد 

فنحن حنب أن نسمع منك

 UBI World TV انضم لـ
رواد االعالم العربى

ومالك احلقوق احلصرية
!! LBC Australia لـ 

اذا كنت مهتم ابعث لنا سريتك الذاتية 
careers@ubiworldtv.com :على

أعرب وزير الداخلية والبلديات 
أن  اعتقاده  عن  بارود  زياد 
جمرد طلب مدعي عام احملكمة 
دانيال  القاضي  الدولية 
العام  االمني  معطيات  بلمار 
لـ«حزب اهلل« السيد حسن 
لألخذ  اجيابي  »أمر  نصراهلل 
جرمية  حول  الفرضيات  بكل 
)الشهيد(  الرئيس  اغتيال 
رفيق احلريري«، موضحًا أنه 
التمييز  عام  ملدعي  »ميكن 
هذا  ينقل  أن  مريزا  سعيد 
وبالتالي  بلمار  اىل  املوضوع 
ونظرية  إجرائية  ضرورة  ال 
اللبنانية  احلكومة  لتبين 
على  وشدد  االمر«.  هلذا 
احلصانات  أفضل  »تأمني 

لعمل احملكمة«.
اىل  حديث  يف  ووصف 
العربي«  »االسبوع  جمليت 
و«ماغازين«، إعالن رئيس 
احلريري  الوزراء سعد  جملس 
أنه هو من خيتار متى يتكلم، 
ويعبرّ  مسؤول  »كالم  بأنه 
حبكم  واضح  موقف  عن 
سعد  فالشيخ  أواًل،  املوقع 
حكومة  رئيس  هو  احلريري 
عليه  يفرض  أحد  وال  أواًل 
يقول«،  ال  ما  أو  يقول  ما 
بني  تعارض  أن »ال  مؤكدًا 
والعدالة  والعدالة  االستقرار 
اىل  فعاًل  واملستندة  العادلة 
ما يكفي من معطيات تؤدي 
اىل استقرار وليس اىل عدم 

استقرار«.
أن  رأى  احلكومة،  بقاء  وعن 
تفصيل  احلكومة  »موضوع 
من  املطلوب  ليس  ألنه 
احلكومات العمر املديد دائمًا، 
األعمار  نفسه  الوقت  ويف 
احلكومات  ووجود  اهلل  بيد 
وبضرورة  بإنتاجيتها  رهن 
التعاطي  ورفض  قيامها«. 
حتمل  اليت  التسريبات  مع 
تهويال بـ7 أيار جديد، قائاًل: 
التسريبات  أحرتم  »ال 

أنه  وأعتب  املسربني،  وال 
الكافية  اجلرأة  لديهم  ليست 
هي  كما  االمور  يقولوا  كي 

وباملباشر«.
»العالقات  أن  اىل  واشار 
دخلت  السورية  ـ  اللبنانية 
مرحلة جديدة إعتبارًا من القمة 
آب  و14   13 يف  الرئاسية 
2008 بني الرئيسني ميشال 
سليمان وبشار االسد، ودخلت 
على  جديدة  مرحلة  أيضًا 
التأسيسية  العالقة  مستوى 
احلريري  الرئيس  بدأها  اليت 
وعن  جمتمعة«.  واحلكومة 
اعادة تفويض سوريا بامللف 
»هذه  قال:  اللبناني، 
سابقًا،  مسعناها  عناوين 
الفعلية  العالقة  يف  العبة 
وال  لبنانية  ال  مصلحة  وال 
غري  لبنان  يكون  أن  سورية 
كدولة  يعمل  أن  على  قادر 
اىل  ولفت  سيادة«.  ذات 
الذي  الدائم  »االنتقاد  ان 
كان لسوريا أن لديها وجودًا 
عسكريًا وخمابراتيًا وتدخاًل يف 
اليوم  أما  اللبنانية،  الشؤون 
فسوريا خارج لبنان وهذا أمر 
أعتقد أنه من مصلحة سوريا، 
وهي تعرف أن من مصلحتها 
العبء،  هذا  لديها  يكون  أال 
وأن تكون لديها عالقات مع 
على  قائمة  اللبنانية  الدولة 
معايري واضحة وعلى أساس 

املصاحل املشرتكة«.
بارود  وقع  أخرى،  جهة  من 
الوزارة  بني  مذكرة  أمس 
وشركة بريد لبنان »ليبانون 
تأمني  تتضمن  بوست« 
خدمات لالجئني الفلسطينيني 
على  احلصول  طلبات  لتقديم 
واملستندات  القيد  إخراجات 
شركة  بواسطة  الشخصية 
للتخفيف  وذلك  لبنان،  بريد 
مشقة  العالقة  أصحاب  على 
االنتقال اىل مقر مدير شؤون 

الالجئني يف بريوت. 

 وصف موقف احلريري عن موعد اختياره الكالم بـ«املسؤول«

بارود لتأمني أفضل احلصانات لعمل احملكمة

التنفيذية  اهليئة  رئيس  قدم 
يف »القوات اللبنانية« خالل 
»دفاعية«،  مداخلة  اجللسة 
من  جرى  ما  على  ارتكزت 
اللبناني  مواجهات بني اجليش 
يف  االسرائيلية  والقوات 

العديسة، نصها كاآلتي:
»انطالقا من واقعة العديسة 
حرب  عن  كناية  كانت  اليت 
جدا  صغري  مقياس  على  ولو 
كل  ميتلك  اجليش  ان  يتبني 
املعنوية  املواجهة  مقومات 
على الرغم من تفاوت موازين 
اجليش  مع  العسكرية  القوى 
كونه  اىل  نظرا  االسرائيلي 
من  حمتضنا  شرعيا  جيشا 
من  ومغطى  اللبناني  الشعب 
الدولة بكل مؤسساتها الشرعية 
عالقات  كل  من  واستطرادا 

لبنان العربية والدولية.
غري  الوضع  من  وانطالقا 
املنطقة  به  متر  الذي  املستقر 
يفضي  ان  ميكن  والذي  ككل 
االحتماالت  من  العديد  اىل 
التصعيد  احتمال  بينها  من 

العسكري يف جنوب لبنان.
من  الوضع  ان  اىل  واستنادا 
ان  حبيث  مكان  يف  الدقة 
ان  ميكن  تطور  او  حادثة  اقل 
يؤدي اىل حرب مدمرة. نقرتح 

اآلتي:
- ان يتطور الوجود العسكري 
اجلنوب،  منطقة  يف  اللبناني 
والذي يعب يف الوقت احلاضر 
الرمسي  الدولة  وجود  عن 
عمالني  انتشار  اىل  فقط، 
ملواجهة  االرض  على  قتالي 
العدو االسرائيلي )حتصينات، 
دشم، خنادق(، على ان تعزز 
املوجودة يف  احلالية  الوحدات 
اجلنوب بوحدات خفيفة للقتال 
اجملوقل  )املغاوير،  اخلاص 
التدخل...(  افواج  وبعض 
 3000 بني  ما  عديدها  يرتاوح 
و4000 مقاتل، يف معدل 1000 

مقاتل لكل قطاع من القطاعات 
رابع  وألف  اجلنوب  الثالثة يف 
احتياطي، أثبتوا مجيعا جدارتهم 
وان  القتال.  من  النوع  بهذا 
اخلاصة  الوحدات  هذه  تنتشر 
بلدات  مدن،  داخل  اآلن  منذ 
وقرى اجلنوب بلباس مدني اذا 
اقتضت احلاجة، ويف شكل مموه 
كليا، وتكون جاهزة للقتال يف 
وحدات صغرية تقاتل المركزيا 
صغرية  وحدات  مستوى  حتى 

جدا تبعا للحاجة.
- تأمني املوازنة الالزمة لعملية 
االنتشار العمالني للجيش علما 
وميكن  مستحيلة  ليست  انها 
البدء يف صرفها فورا وتباعا. 
لنجاح  االساسي  الشرط  ان 
هذه اخلطة هو أن تكون اإلمرة 
العمالنية للدفاع عن لبنان كليًا 
هذا  من  اللبناني.  اجليش  بيد 
اهلل  حزب  من  ُيطلب  املنطلق 
وأسلحته  جمموعاته  يضع  أن 
يف إمرة اجليش وإن مل يطلعه 
نقاط متركزها ووجودها.  على 
ان هذه اخلطة هي خطة مرحلية 
الفرص  أفضل  للبنان  تؤمن 
املمكنة للدفاع عن حدوده يف 
الوقت الراهن، آخذة يف االعتبار 
امكانات اجليش اخلاصة ووضع 
حزب اهلل وكل العوامل احمليطة 
بالوضع احلالي، على أن تستمر 
املناقشات اجلارية على طاولة 
النهائية  احللول  إلجياد  احلوار 

لسالح حزب اهلل«.

جعجع يقدم مداخلة »دفاعية«:

لوضع جمموعات »حزب اهلل« بإمرة اجليش

أشار »حزب اهلل«، اىل »أننا 
منثل اليوم عمليا اإلسرتاتيجية 
الدفاعية اليت قام عليها لبنان 
اسرتاتيجية  وهي  احلديث، 
على  قائمة  واضحة  دفاعية 
املقاومة واجليش  التناغم بني 
الشعب«.  مع  وبالتعاون 
وأكد »حنن معنيون بالتعاون 
الذي  اللبناني،  القضاء  مع 
نعتبه املعين يف أمر التحقيق 
باغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، وبأن عليه أن يتحرك 
القرائن والتهم  أن تسلم  بعد 
إىل  الوصول  أجل  من  الالزمة 

إدانة إسرائيل«.
العام  األمني  نائب  قال   [
نعيم  الشيخ  اهلل«  لـ«حزب 
أقامته  إفطار  حفل  يف  قاسم 
الديين«  »التعليم  مجعية 
االول،  أمس  اجلنان  قاعة  يف 
»حنن نعتب أنفسنا اليوم منثل 
الدفاعية  اإلسرتاتيجية  عمليا 
اليت قام عليها لبنان احلديث، 
دفاعية  اسرتاتيجية  وهي 
واضحة قائمة على التناغم بني 
وبالتعاون  واجليش  املقاومة 

مع الشعب«.
متغريات  »هناك  أضاف: 
حصلت بعد انتصار متوز وهذه 
بصمات  سترتك  املتغريات 
كل  على  السنني  لعشرات 
أننا  واضحا  وليكن  منطقتنا، 
مهما  القوة  عنوان  نسقط  لن 
أن  ملسنا  ألننا  الصراخ،  عال 
وعلى  بلدنا  على  احملافظة 
ال  أجيالنا  ومصلحة  كرامتنا 
الثالثية  بالقوة  إال  تكون 
ال  وأن  نفسها،  أثبتت  اليت 
اخلطر  مواجهة  يف  للبنان  قوة 
اإلسرائيلي إال بثالثي املقاومة 
والشعب واجليش، الذي حتدث 

عنه البيان الوزاري«.
اليت  »القرائن  أن  واعتب 
عرضها األمني العام لـ«حزب 
اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل« 
باغتيال  إسرائيل  تتهم  واليت 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
باجتاه  احملكمة  مسار  صوبت 
وصوبت  احلقيقة،  اكتشاف 
مسار التحقيق«، مشددا على 
»اننا حنن معنيون بالتعاون مع 
نعتبه  الذي  اللبناني،  القضاء 
القضية، وأن  املعين يف هذه 
عليه أن يتحرك بعد أن تسلم 
القرائن والتهم الالزمة من أجل 
إسرائيل،  إدانة  إىل  الوصول 
من  تتهم  أن  جيب  كان  اليت 
اليوم األول، وأن ترد كواحدة 
على  األقل  على  املتهمني  من 

القاعدة السياسية«.
شهود  »حماكمة  اىل  ودعا 
الزور، ألن حماكمتهم مسؤولية 
»ال  أننا  موضحا  لبنانية«، 
ننتظر من يقول من اخلارج إذا 
حملاكمتهم  مؤهال  لبنان  كان 
أن  جيب  كان  وإذا  ال،  أم 
حياكموا أم ال، ألن هؤالء خربوا 
البلد، وأوجدوا الفتنة، ووتروا 
أن  جيب  وبالتالي  الساحة، 
حياكموا ألنهم ضللوا التحقيق، 

وأضروا بالبلد«.

مفبكي  أن  »هل  وسأل: 
يعملون  كانوا  الزور  شهود 
بتوجيه إسرائيلي؟ وعند اتهام 
القرائن  ومالحقة  إسرائيل 
يتبني أنهم يتقاطعون معا؟ أم 
أن شهود الزور كانوا خيدمون 
فبكهم  من  ومعهم  إسرائيل 
يد  هلم  يكون  أن  دون  من 
»صدور  مع  آمال  مباشرة«، 
أحد  على  لإلعدام  الرابع  احلكم 
العمالء يف االسراع بتنفيذ أحكام 
صدرت،  اليت  األربعة  اإلعدام 
منه  يتعلم  لتكون درسا كبريا 
العمالء، وخيشى معه املشغلون 
من الذين يدارون باألموال أو 
باملناطق أو بالوعود املختلفة، 
اليت ال تنفعهم يف وطنهم وال 
من  تغين  وال  تسمن  أن  ميكن 

جوع«.
»الوفاء  كتلة  عضو  أشار   [
حسن  النائب  للمقاومة« 
يف  مشاركته  خالل  اهلل  فضل 
»اجلمعية  أقامته  إفطار  حفل 
للصيادلة«  اإلسالمية 
أن  اىل  الساحة،  مطعم  يف 
أوىل  خطوة  اختذت  »احلكومة 
الزور  بشهود  يتعلق  ما  يف 
وهي حتتاج اىل متابعة، وحنن 
احلكومة،  داخل  من  سنتابعها 
للبنانيني  يتبني  أن  أجل  من 
شهود  وراء  من  أمجع  والعامل 
وملاذا  صنعهم،  ومن  الزور 
لبنان  وورطوا  التحقيق  حرفوا 
بأزمة خطرية كادت توصله اىل 

شفري اهلاوية؟«.
والعدالة  »احلقيقة  أن  ورأى 
الوحدة  مع  تتناقضان  ال 
األهلي،  والسلم  واالستقرار 
الذي  الفعلي  التناقض  وأن 
هو  والوحدة  االستقرار  يهدد 
وتوجيه  والتحريف  التضليل 
وتبئة  الباطلة  االتهامات 

العدو«.
النائب  الكتلة  عضو  وشدد   [
نواف املوسوي خالل مشاركته 
يف  أقيم  إفطار  حفل  يف 
»اجليش  أن  على  صور، 
اللبناني أدى واجبه الوطين يف 
اإلسرائيلي  للعدوان  التصدي 
شهداء  وقدم  العديسة،  يف 
هذه  أثناء  وتضحيات 

املواجهة«.
أي  نرفض  »أننا  وأكد 
أمريكية  عسكرية  مساعدات 
غري  شرط  حتت  تأتي  للجيش 
استخدام  بعدم  يقضي  معلن، 
هذه األسلحة ضد إسرائيل«، 
بالعقيدة  »املس  أن  معتبا 
اللبناني  للجيش  القتالية 
امليثاق  على  انقالب  هو 

الوطين«.
النائب  الكتلة  عضو  ودعا 
بيان،  يف  املوسوي  حسني 
سريعة  معاجلة  إىل  »احلكومة 
لألضرار النامجة عن تفاقم أزمة 
الكهرباء نتيجة القطع املتواصل 
املناطق يف  للتيار يف خمتلف 
والشمال  والبقاع  الضاحية 
»ما  أن  معتبا  واجلنوب«، 
جيري هو تقنني عشوائي وغري 

منتظم«.

»حنن منثل عملياً االسرتاتيجية الدفاعية للبنان«

»حزب اهلل«: قدمنا اىل القضاء 
اللبناني ما يدين إسرائيل

*مسري جعجع*
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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:

اذا  اللحظة؟  تلك  يف  سياسيا 
احلرب  قرار  املسألة  كانت 
املوجود  فاجلندي  والسلم، 
النار  يطلق  ولكي  االرض  على 
يف حلظة املواجهة هل عليه ان 
يعود ليأخذ قرارًا سياسيًا، فماذا 
ينطبق  ما  ان  عندها؟  حيصل 
احلالة  هذه  يف  اجليش  على 
وعندما  املقاومة.  على  ينطبق 
من  العدو  مبواجهة  قرارًا  نعطي 
قبل اجليش واملقاومة، اجليش 
القيادة  سؤال  اىل  حيتاج  ال 
امر  حصل  اذا  السياسية، 
واملواجهة،  الدفاع  يستوجب 
اذًا حنن متفقون على هذا املبدأ 
تفاهم  اىل  نصل  ان  نستطيع 

حول االشكاالت اليت تطرح.
وسأل الوزير جان اوغاسابيان: 
قاعدة  هو  حصل  ما  نعترب  هل 

ميكن ان نتفق عليها اليوم؟
فرد سليمان: هناك امور اخرى 
جيب ان تلحظ، وال تبنى قاعدة 
هناك  معني،  حادث  خالل  من 
عدة وقائع جيب ان تؤخذ بعني 

االعتبار ليستنتج منها قاعدة.
السنيورة: أسر اجلنديني اشعل 

احلرب
تيار  كتلة  رئيس  وتكلم 
فؤاد  الرئيس  »املستقبل« 
دائمًا  السنيورة، وقال: خنشى 
كمتنفس  لبنان  يستخدم  ان 
عندنا  املنطقة.  يف  حيصل  ملا 
سابقة وهي احلرب االسرائيلية 
اليت شنت على لبنان يف العام 
اشعل  اجلنديني  اسر   ،2006
يضمن  ما  هناك  هل  الشرارة، 

عدم تكرار مثل هذا االمر؟
نــحن  عربي.  حنكي  عم  بري: 
تعاجل  االمور  هذه  إن  قــلنا 
اجلـيش  بني  تنسيق  جلنة  عرب 

آنذاك،  انه  علما  واملقاومة، 
نــصراهلل  حـسن  السـيد  قــال 
ميكن  ال  اسرى  لدينا  ان  مرارًا 
ان نسكت عليهم وعلى استمرار 

اسرهم.
امام  البلد  كشف  ملاذا  رعد: 

العدوان؟
السنيورة قائاًل:  ورد رعد على 
ومنارس  العدو،  نشخص  عندما 
على  التعاطي  يف  الصدقية 
وليكون  التشخيص،  هذا  ضوء 
اهلدف هو محاية لبنان نستطيع 
للتعاطي  طريقة  نرسم  ان 
حندد  ان  ونقدر  بعضنا  بني 
االولويات، دعونا من املقاومة، 
لديه  اللبناني  اجليش  ان  فلو 
العدو  مبواجهة  سياسي  قرار 
ألرضنا،  احملتل  االسرائيلي 
منه  اختذ  ما  تصرفًا  وتصرف 
العدو ذريعة لشن حرب عدوانية 
على لبنان، فهل التزامنا حبماية 
قام  مما  للتنصل  يدعونا  لبنان 
امام  البلد  فنكشف  اجليش  به 
العدوان االسرائيلي الذي يريد 
هي  ما  ادري  ال  اهداف  حتقيق 
االنتقام  وملصلحة من، واحاول 
مكاسب  ألحقق  الغطاء  ورفع 
فئوية خاصة داخلية؟ هل هكذا 
البلد؟  عن  ويدافع  البلد  حيمى 
وهل هكذا يقّدر دور من يقوم 

بالدفاع عن البلد ومحايته؟
السنيورة  على  ارسالن  رد  كما 
يقارب  البعض  زال  ما  وقال: 
األمور بعقلية اننا حنن املتسببون 
بالعدوان، وكل التقارير الدولية 
واالسرائيلية تقول ان اسرائيل 
احلرب.  وقررت  للحرب  خططت 
اجليش  يصور  من  هناك  ثم 
سلحناه  اذا  وكأنه  اللبناني 
ميكن ان نكتفي به للدفاع، امل 
من  كبريًا  جزءًا  ان  بعد  يثبت 
هيبة  يف  يتمثل  اجليــش  قــوة 
نفسها  وضعت  اليت  املقاومة 

بتــصرف اجليش؟

جنبالط: املنطقة من حولنا 
تنهار

وليد  للنائب  الكلمة  وأعطيت 
ال  اسرائيل  ان  فقال  جنبالط 
ان  اجل  من  ذريعة  اىل  حتتاج 
تشن حربًا على لبنان ومن اجل 

ان تعتدي على لبنان.
وكيف   1982 بالعام  وذكر 
السفري  اغتيال  حماولة  جرت 
وكانت  لندن  يف  االسرائيلي 
الذريعة الجتياح لبنان، »يومها 
ونبيه  انا  لبنان،  كنا مع عروبة 
بري واهلل يرمحه الف مرة الرئيس 
رشيد كرامي، وال اريد ان انكأ 
جراح املاضي، الرئيس الشهيد 
لنا  داعمًا  كان  احلريري  رفيق 

بالسياسة وباملال آنذاك«.
وقال: النقطة االساس اآلن هو 
لبنان، حنن خمتلفون حول  دور 
حمايد،  لبنان  دور  لبنان،  دور 
واملواجهة.  بالتصدي  معين  او 
تتهاوى،  حولنا  من  املنطقة 
تهديد  اليمن  انتهى،  العراق 
اســرتاتيجي للســعودية واخلليج، 
فلسطني انتهت، لبنان يستعيد 
اخلاصرة  إلثخان  الفتنة  أجواء 
حولنا  من  املنطقة  السورية. 
ذلك  منا  يستدعي  اال  تنهار، 
ومبسؤولية  بوعي  نتصرف  ان 

لنحمي بلدنا؟
نثري  ان  الغباء  غاية  اضاف: 
حنن  وقت  يف  داخلية  ازمات 
مستهدفون، وانا اقول انه اثناء 
مع  اخلالف  عز  ويف  متوز  حرب 
»حزب  قلت  اهلل«  »حزب 
كنت  واحلمدهلل،  انتصر  اهلل« 
أعتقد ان هذا االمر أي االنتصار 
االنهيار  لتاليف  كوة  سيفتح 

الداخلي يف البلد.
الصفدي: لنعزز قدرات 

اجليش
الصفدي:  حمــمد  الوزير  وقال 
بدل التلــهي بالسجال حول دور 
يف  اجليــش  دور  او  املقــاومة 

على  لنــركز  لبنان،  عن  الدفاع 
تعــزيز كل نقــاط القوة لدينا، 
وعلى ان يكون اهلم االســاسي 
قدرات  زيادة  كدولة  لدينا 
تعزيز  عرب  الدفاعية  اجليش 

تسليحه بكل القدرات املمكنة.
اللبنانيني  بعض  حردان: 

شركاء مع العدو
النائب  اثنى  مداخلته  ويف 
اسعد حردان على كلمة رئيس 
اجلمهورية ومشوليتها، واعطائه 
لبنان  »احتضان  عنوان  للقمة 
تزال  ما  اليت  اسرائيل«  ضد 
املستمرة،  تهديداتها  متارس 
وقال إن »هناك اسئلة ال بد 
ان جنيب عليها الن االجوبة حتدد 
ال  فهل  املطلوبة،  االسرتاتيجية 
حمتلة،  لبنان  من  اراض  تزال 
تهدد  اسرائيل  تزال  ال  وهل 
هذا  لبنان  يواجه  وكيف  لبنان، 
االحتالل وهذه التهديدات؟«.

اضاف: مع االسف اسرائيل ما 
تزال حتتل ارضا لبنانية، وهناك 
صمت دولي واىل حد كبري حملي، 
وهناك حجم كبري من اخلروقات 
االسرائيلية.  واالعتداءات 
عماًل  يعد  مل  االسرائيلي  اخلرق 
جتسسيًا، نستطيع ان نقول ان 
هناك شراكة حقيقية بني العدو 

وبعض اللبنانيني.
التعاطي  اىل  حردان  ودعا 
احلقيقي  والتعامل  بواقعية، 
اللبنانيني  وحدة  حيفظ  مبا 
وقدرتهم على التصدي للعدوان 

االسرائيلي.
بري: بيت قلة الدين

أول  بري  الرئيس  وكان 
مع  خلوة  عقد  حيث  الواصلني، 
نصف  دامت  سليمان  الرئيس 
األوضاع  يف  خالهلا  حبث  ساعة 
العامة وآخر املستجدات، ولدى 
»هذا  قال  القاعة  اىل  دخوله 
بيت  وليس  الدين  قلة  بيت 
الطقس  حرارة  بسبب  الدين 

تباعًا  ووصل  الشديدة«. 
النائب جنبالط الذي قام جبولة 
عقد  واصفًا  القصر  أرجاء  يف 
اجللسة يف هذا املكان »باملمتاز 
حار  الطقس  لكن  جدًا  واجليد 
رعد،  حممد  النائب  جدًا«، 
النائب  الرئيس جنيب ميقاتي، 
أغوب بقرادونيان، النائب أسعد 
»موضوع  قال  الذي  حردان 
العمالء دائمًا مطروح«، الوزير 
أشار  الذي  أوغاسبيان  جان 
أحد  يطرح  أن  »إمكانية  اىل 
احملكمة  موضوع  املشاركني 
الدولية داخل اجللسة«. الرئيس 
انه  أكد  الذي  اجلميل  أمني 
»سيطرح املوضوع الفلسطيين 
ختوفه  مبديًا  اجللسة«،  داخل 
من »موضوع التوطني استنادًا 
اىل بعض التصاريح ملسؤولني 
مترير  أن  اعتربوا  إسرائيليني 
جملس  يف  القوانني  هذه  مثل 
التوطني«،  بداية  هو  النواب 
هذه  مرت  »كيف  منتقدًا 
سريعة  بطريقة  القوانني 
النيابي  اجمللس  يف  ومفاجئة 
قال  بري  الرئيس  أن  علمًا 
فأين  التوافق  يلزمها  إنه  عنها 
سليمان  النائب  التوافق؟«. 
احلاج  فايز  الدكتور  فرجنية، 
سئل  الذي  جعجع  ثم  شاهني، 
ان كان سيعاتب جنبالط فقال 
الوزير  أعاتبه؟«.  ماذا  »على 
سعد  الرئيس  فرعون،  ميشال 
أن »أجواء  أكد  الذي  احلريري 
يف  شهدناها  اليت  التهدئة 
)األول(  أمس  الوزراء  جملس 
احلوار  جلسة  على  ستنسحب 
اليوم )أمس(«، الرئيس فؤاد 
السنيورة، ولدى دخول الرئيس 
»األجواء  أن  أكد  سليمان 

ستكون هادئة وممتازة«.
انتهاء اجللسة

كــرر  اجلــلسة  انتــهاء  ولدى 
من  أكثر  األجواء  أن  األقطاب 

»غري  اجلــلسة  وان  هادئة 
وقال  هدوئها«  يف  مسبوقة 
جدًا«  ممتازة  »األجواء  بري 
بالقول  ميقاتي  ووافقه 
وقال  ممتازة«  »ممتازة، 
الرئيس  »املوضوع  مكاري 
كان االســرتاتيجية الدفاعية«، 
وقال الرئيس سليمان »قومــوا 
على  واطلعوا  القصر  جبولة يف 
أقسامه ألن األجواء كانت جدية 
جعجع  وقال  ممتازة«،  بل  ال 
الداخل  يف  مداخلة  »قدمت 
صحيح أن سبق وقدمت تصورًا 
الدفاعية،  االسرتاتيجية  حول 
هي  )أمس(  اليوم  ورقة  ولكن 
أثر  على  جدًا  ومرحلية  موضعية 
الوصول  حلني  عديسة  حادثة 

اىل حل نهائي«.

لقــطات
جال  اجللسة  انتهاء  بعد  ـ 
يف  سويًا  وجعجع  السنيورة 
وتبادال  الدين  بيت  أرجاء قصر 

األحاديث.
رعد  مع  القبل  تبادل  فرجنية  ـ 
وأرسالن  وميقاتي  وحردان 

واكتفى مبصافحة جنبالط.
ـ عقدت خلوة يف القاعة ضّمت 
إليهما  وانضّم  فرجنية  أرسالن، 
جعجع  ضمت  وأخرى  رعد. 
وخلوة  شاهني،  احلاج  وفايز 
ميقاتي،  رعد،  جنبالط،  ضمت 
وحردان  أرسالن  بقرادونيان، 

وكان املتكلم الدائم ميقاتي.
ـ كالعادة جتنب كل من فرجنية 
مصافحة  وارسالن  وحردان 
األخري  يبادر  مل  فيما  جعجع، 
باجتاه جنبالط الذي وصل قبله 

ملصافحته.
ستتربع  مباذا  جعجع  سئل  ـ 
يف  »مبعاشي  فقال  للجيش 
له  فقيل  النواب«،  جملس 
ما  »لذلك  فقال  نائبًا  لست 

عملت نائب«. 

مفاعيل »تهدئة« قمة بعبدا....
)تتمة املنشور على ص 5(
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 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، هدايا

نغّلف اهلدايا جمانًا
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وأشياء أخرى كثرية
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(BLACKMORES)

تواجه  اليت  العاملية  القوى  تبحث 
مهلة حامسة يف عملية السالم يف 
بيان  مسودة  األوسط،  الشرق 
يدعو اإلسرائيليني والفلسطينيني 
إىل الدخول يف حمادثات مباشرة 
تنتهي بالتوصل إىل اتفاقية خالل 

عام واحد.
إن  ديبلوماسية  مصادر  وقالت 
إلحالل  الرباعية  اللجنة  أعضاء 
األوسط  الشرق  يف  السالم 
واالحتاد  املتحدة  )الواليات 
األوروبي وروسيا واألمم املتحدة( 
قد  اليت  الدعوة  مسودة  تبحث 

تصدر بعد ظهر اليوم.
وقالت اللجنة الرباعية يف حزيران 
املتوقع  إنه من  املاضي  )يونيو( 
أن تنتهي حمادثات السالم خالل 
املسودة  وتتحدث  شهرًا،   24
وتعتزم  شهرًا.   12 عن  اجلديدة 
الفلسطينية  السلطة  حكومة 
مالمح  كل  تأسيس  من  االنتهاء 

الدولة يف منتصف العام 2011.
فكرة  إن  ديبلوماسيون  ويقول 
قد  واحد  جانب  من  دولة  إعالن 
تنال تأييدًا إذا مل تبدأ احملادثات 
االثين عشر  انهارت خالل  إذا  أو 

شهرًا القادمة، حتظى باهتمام.
يف  السالم  عملية  واستؤنفت 
توقف  بعد  املاضي  )مايو(  أيار 
تعثرت  ولكنها  شهرًا،   19
رمزي  النتقال  الشروط  بسبب 
جترى  مباشرة  غري  حمادثات  من 
األمريكي  املبعوث  من  بوساطة 
إىل  ميتشل  جورج  للسالم 

مفاوضات مباشرة.

»يديعوت  صحيفة  كشفت 
احلكومة  أن  احرونوت« 
مالجئ  لبناء  تستعد  اإلسرائيلية 
بإمكانها  عمالقة  أرضية  حتت 
من  اآلالف  عشرات  استيعاب 
من  ومحايتهم  اإلسرائيليني 
األسلحة غري التقليدية »النووية 

والكيميائية«.
احلماية  ونقلت عن رئيس قسم 
والتحصني التابع للجبهة الداخلية، 
اجليش  ان  سري،  روني  العقيد 
بأعمال  األيام  هذه  يف  منشغل 
املخططات  وجتهيز  التخطيط 
أرضية  التحت  باملالجئ  اخلاصة 
اليت ستجهز بوسائل تنقية اهلواء 
وستمكن عشرات آالف من البقاء 
ومتواصلة.  طويلة  فرتة  فيها 
اجلديدة  القطارات  حمطة  أن  إذ 
اجلاري إقامتها على مدخل مدينة 
القدس يصل عمقها إىل 80 مرتا 
حتت األرض، ستتحول عند احلاجة 

مسودة بيان لـ«الرباعية« يدعو إىل اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيين خالل عام
على  اإلسرائيلية  احلكومة  وتصر 
أنها مستعدة للمحادثات املباشرة 
شروط  هناك  تكون  أال  شريطة 
مسبقة. ويقولون إن جدول أعمال 
ويقول  مسبقة.  شروطًا  يعين 
العقبة  تذليل  إن  ديبلوماسيون 
ضروري.  أمر  بالشروط  املتعلقة 
إنهم  يقولون  والفلسطينيون 
هناك  يكون  أن  على  مستعدون 

جدول أعمال واضح.
يوم  منذ  املتوقع  من  وكان 
االثنني أن تصدر اللجنة الرباعية 
للمحادثات«.  »دعوة  بيان 
الديبلوماسية  املصادر  وقالت 
صيغة  ناقشوا  املفاوضني  إن 

املسودة أمس.
باراك  األمريكي  الرئيس  ويريد 
أوباما أن تبدأ احملادثات املباشرة 
القادم  )سبتمرب(  أيلول   26 قبل 
أن  املقرر  من  حيث  كاف  بوقت 
ينتهي يف ذلك اليوم حظر مدته 
على  إسرائيل  فرضته  أشهر   10
الضفة  مستوطنات  يف  البناء 
الغربية. ومن شأن العودة الكاملة 
إىل  يؤدي  أن  املستوطنات  لبناء 

انهيار احملادثات.
اخلارجية  وزيرة  أمس  وحتدثت 
األمريكية هيالري كلينتون هاتفيًا 
الربيطاني  الوزراء  رئيس  مع 
الرباعية  اللجنة  وممثل  السابق 
وزير  مع  وكذلك  بلري  توني 
جودة،  ناصر  األردني  اخلارجية 
أجل  من  للضغوط  تواصل  يف 

استئناف احملادثات.
اخلارجية  باسم  املتحدث  وقال 

كرولي  بي.  جي.  األمريكية 
من  للغاية  اقرتبنا  أننا  »نعتقد 
يف  للدخول  اتفاق  إىل  التوصل 
أننا  نعتقد  مباشرة.  مفاوضات 
يف وضع جيد للتوصل إىل ذلك. 
يف  العمل  يف  مستمرون  ولكننا 

تفاصيل هذه العملية«.
وتؤكد مسودة اللجنة الرباعية من 
جديد »التزامًا كاماًل بكل بياناتها 

السابقة«.
الرباعية  اللجنة  بيانات  ودعت 
موسكو  من  العام  هذا  الصادرة 
احلكومة  ونيويورك  وتريست 
بناء  وقف  إىل  اإلسرائيلية 
الغربية  الضفة  يف  املستوطنات 

احملتلة.
ولكن املسودة ال تكرر صراحة هذا 
املطلب وهو األمر الذي سريفضه 
رئيس  حكومة  يف  اليمينيون 
الوزراء بنيامني نتنياهو االئتالفية 

املنتمية إىل ميني الوسط.
على  ببساطة  املسودة  وتنص 
الثنائية  أن املفاوضات املباشرة 
املتعلقة  القضايا  اليت حتل مجيع 
أن »تؤدي  النهائي جيب  باحلل 
عليها  التفاوض  يتم  تسوية  إىل 
بني الطرفني تنهي االحتالل«.. 
يف  تعيش  »دولة  إىل  وتقود 

سالم مع إسرائيل«.
»ميكن  املفاوضات  إن  وتقول 
عام«.  خالل  تستكمل  أن 
وتضيف أن النجاح يتطلب الدعم 

املتواصل من الدول العربية.
وميكن أن يستفيد نتنياهو سياسيًا 
احملادثات  إىل  االنتقال  من 

فكرة  يدحض  ذلك  ألن  املباشرة 
بأنه ال يسعى  اخلارج  سائدة يف 

حقيقة للسالم.
هناك  ذلك  من  النقيض  وعلى 
الرئيس  خيسره  قد  كثري 
على  عباس  حممود  الفلسطيين 
حقيقة  ويف  السياسي.  الصعيد 
بعد  خرج  إذا  سُيدمر  فإنه  األمر 
كمفاوض  احملادثات  من  شهور 

فاشل.
وستعطي دعوة اللجنة الرباعية إذا 
قبلها نتنياهو كأساس للمحادثات 

الدعم لعباس الذي حيتاج له.
وال يعتقد كثري من الفلسطينيني 
احملادثات  أن  واإلسرائيليني 
اتفاقية  إىل  ستؤدي  املباشرة 
االتفاقية  أن  أو  قريبًا  سالم 
ستنفذ إذا مت التوصل أصاًل إىل 

اتفاقية.
االئتالفية  احلكومة  واالهتمام يف 
على  أكثر  ينصب  إسرائيل  يف 
املقبل  )سبتمرب(  أيلول   26 مهلة 
حيث تعارض األغلبية يف جملس 
الوزراء اإلسرائيلي املصغر الذي 
احلظر  متديد  أعضاء  سبعة  يضم 
بينما  املستوطنات  بناء  على 
تسعى أقلية وراء حل وسط ميكن 

لعباس أن يقبله.
بالبناء  السماح  األفكار هي  وأحد 
القائمة  الكبرية  املستوطنات  يف 
حتتفظ  أن  إسرائيل  تتوقع  اليت 
للسالم،  اتفاق  أي  إطار  بها يف 
أن  املتوقع  املستوطنات  يف  ال 
إطار  يف  للفلسطينيني  تسلمها 

مبادلة لألراضي.

إسرائيل تبين مالجئ عمالقة
للحماية من أسلحة نووية وكيميائية

إىل ملجأ عمالق قادر على مواجهة 
حرب غري تقليدية يستطيع إيواء 
بذلك  منضما  إسرائيلي   5000
إىل شبكة أنفاق الكرمل وموقف 

السيارات »بيما«.
ومحاية  حتصني  وسيجري 
مبنظومة  »احملطة«  املوقع 
مصايف  من  ومتنوعة  متشعبة 
على  احملطة  وستشتمل  اهلواء 
خاصا  ومكتبا  طبية  »مراكز« 
بوسائل  مزودا  امللجأ  بقائد 
من  متكنه  التقنية  عالية  اتصال 
اخلارجي  العامل  مع  التواصل 
ستزود  كما  امللجأ«  »خارج 
من  بالعديد  »امللجأ«  احملطة 
ستنقل  اليت  والسالمل  املصاعد 
الناس بسرعة كبرية من األقسام 
األقسام  إىل  احملطة  من  العليا 
السفلية علما بأن القسم العلوي 
وأصبح  انتهى  قد  احملطة  من 

جاهزا .

حركة  قيام  فرنسا  دانت 
على  باالستيالء  "محاس" 
املنظمة  مستوصف  حمتويات 
دوكتورز"  "هيلب  الفرنسية 
اإلنسانية غري احلكومية يف خان 
وابدت  غزة،  قطاع  يف  يونس 
هذه  تتمكن  ان  يف  رغبتها 
استئناف  من  سريعا  املنظمة 
داخل  االنساني  الطيب  عملها 

باريس تدين استيالء »محاس« على مستوصف 
منظمة إنسانية فرنسية يف غزة

القطاع.
اخلارجية  باسم  الناطق  وقال 
امس  فالريو  برنار  الفرنسية 
االول، "ندين اغالق مستوصف 
هيلب دوكتورز يف خان يونس 
حزيران  منذ  غزة  قطاع  يف 
واالستيالء  املاضي،  )يونيو( 
على حمتوياته وادواته اليت تعود 

هلذه املنظمة غري االنسانية". 



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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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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استقبل سفري خادم احلرمني 
اسرتاليا  لدى  الشريفني 
ناظر  طلعت  حسن  االستاذ 
مدير كلية الرسالة االسالمية 
يف  روده  علي  سيدني  يف 
 . كانبريا  يف  السفارة  مقر 
حيث قام السفري ناظر بتقديم 
السفارة  باسم  تكرميي  درع 
للسيد روده تقديرا جلهوده 
يف تنظيم واجناح زيارة مسو 
االمري تركي الفيصل االخرية 

اىل اسرتاليا. 
وقد نوه السفري ناظر بالنجاح 
امللحوظ الذي شهدته زيارة 
الفيصل  تركي  االمري  مسو  
االخرية اىل اسرتاليا وبالدور 

 السفري ناظر يستقبل 
علي روده

*سعادة السفري ناظر يقدم درع السفارة التكرميي للسيد علي روده*

الذي لعبه السيد علي روده 
واجمللس االسالمي يف والية 
هذا  على  ويلز  ساوث  نيو 

الصعيد . 
علي  السيد  شكر  بدوره 
طلعت  حسن  السفري  روده 
الكرمية،  مبادرته  على  ناظر 
اليت  باخلدمات  واشاد 
يوفرها السفري ناظر واعضاء 
االسالمية  للجالية  السفارة 
من  اكثر  على  اسرتاليا  يف 
صعيد ، كذلك نوه  السيد 
العربية  اململكة  بدور  روده 
اجلاليات  بدعم   السعودية 
اسرتاليا   يف  املسلمة 

والعامل .

لديه  ليس  ليقتل  جاء  »من 
لست  أنا  يسرق،  بأن  مشكلة 
بهذه  ذلك«..  من  متفاجئة 
العبارات علقت عضو الكنيست 
اإلسرائيلية عن حركة »بلد« 
كشفته  بعدما  زعيب  حنني 
صحيفة »يديعوت أحرنوت« 
من  وجندي  ضابط  قيام  عن 
اإلسرائيلي  االحتالل  جيش 
كمبيوتر حممولة  أجهزة  بسرقة 
من سفينة »مرمره« الرتكية 
أسطول  ضمن  كانت  اليت 
قطاع  عن  احلصار  لفك  احلرية 
كبري  ضابط  اعلن  فيما  غزة. 
أن  اإلسرائيلي  اجليش  يف 
أخالقية  مشكلة  يعاني  اجليش 

عميقة.
وُكشف النقاب مساء اول من 
أمس عن أن ضابطا إسرائيليا 
سرق عددا من أجهزة الكمبيوتر 
النقالة من السفينة »مرمرة« 
من  عدد  شارك  ذلك  وبعد 
بيع  يف  اإلسرائيليني  اجلنود 

وشراء هذه األجهزة.
ارسلت  انها  زعيب  وكشفت 
العدل  وزراء  اىل  رسالة 
حكومة  واجليش يف  والداخلية 
طالبت  اإلسرائيلي  االحتالل 
فيها بالتحقيق مبصادرة حاجات 
السفينة  لركاب  شخصية 
اإلسرائيليني  العرب  ومنهم 
األسطول،  يف  املشاركني 
هلم،  تعد  مل  اآلن  وحتى 
والشيء نفسه كان من حركة 
خبصوص  ولكن  »عدالة« 
بركاب  اخلاصة  احلاجات 
مل  الرسالتني  فان  السفينة، 
طرف  أي  من  برد  حتى  حتظيا 

من حكومة االحتالل.
ويف السياق ذاته، ذكرت زعيب 
والسرقة  السطو  عمليات  أن 
على سفينة »مرمره« بدأت 
وقبل  السفينة،  مصادرة  قبل 
وصوهلا ميناء اسدود، وقالت 

اعتقال عسكريني إسرائيليني سرقوا معدات من سفينة مرمرة الرتكية
زعيب: َمن جاء ليقتل ليست لديه مشكلة بأن يسرق

» أنا أعرف شخصيًا أحدًا كان 
نقودي؟،  أين  وسأل  جبانيب 
و  دوالر   2000 حبوزته  وكان 
مبا  يثبت  وهذا  يورو،   2000
عمليات  أن  الشك  يقبل  ال 
مصادرة  قبل  متت  السرقة 

السفينة«.
السفينة  »ركاب  اضافت 
وعددهم 600 راكب كان لديهم 
الشخصية  احلاجات  من  الكثري 
كمبيوتر  أجهزة  مشلت  واليت 
تصوير،  وكامريات  حممولة 
ونقود ومجيعها اختفت، وهذا 
عملية  ووضوح  صراحة  بكل 

سرقة«.
»يديعوت  موقع  ونقل 
امس  االلكرتوني  أحرونوت« 
عن ضابط اسرائيلي كبري »إذا 
صحيحة  الشبهات  أن  اتضح 
فإنه توجد على ما يبدو مشكلة 
اإلسرائيلي  اجليش  عميقة يف 
بكل ما يتعلق باألخالق وحيظر 
هذه  إن  والقول  النظر  غض 

ليس إال أعشابا ضارة«.
البحرية  قوات  أن  يذكر 
أسطول  اعرتضت  اإلسرائيلية 
غزة  عن  احلصار  لكسر  احلرية 
»مرمرة«  السفينة  وهامجت 
املاضي  )مايو(  أيار   31 يف 
نشطاء   9 مقتل  إىل  أدى  ما 
آخرين جبروح  وإصابة عشرات 

بنريان إسرائيلية.
ويتوقع أن تطلب النيابة العامة 
من  اإلسرائيلية  العسكرية 
اعتقال  متديد  عسكرية  حمكمة 
إذ  بالسرقة  املشتبه  الضابط 
إنه يعترب املشتبه املركزي يف 

القضية.
عن  الكبري  الضابط  وقال 
إنه  السرقة  يف  املشتبه 
يف  ضابطا  كونه  »عدا 
اجليش اإلسرائيلي فإن مشتبه 
اجلنود  بقية  بينما  بالسرقة 
وشراء  ببيع  فقط  مشتبهون 

ضلوعهم  فإن  ولذلك  األجهزة 
أقل«.

وأشار الضابط الكبري إىل وجود 
اإلسرائيلي  اجليش  يف  ختوف 
القضية  هذه  انعكاسات  من 
مؤشرات  »توجد  أنه  ومن 
تربط بني احلدث )أي السرقة( 
الضابط  ألن  واألسطول 
)املشتبه( كان يف املكان )أي 
على السفينة مرمرة( يف إطار 
من  قريبا  وكان  حمددة  مهمة 
أجهزة ليست »إسرائيلية«.

واستدرك الضابط الكبري قائال 
إن »التحقيق مل ينته وينبغي 
حتى  األمور  يف  التدقيق 

النهاية«.
عسكري  مسؤول  وأشار 
»املسألة  أن  إىل  إسرائيلي 
تنطوي على إشكالية كبرية يف 
احلدث  ألن  األخالقية  الناحية 
أن  واضحا  كان  أن  بعد  وقع 
األسطول هو حدث دولي غري 
يقوم ضابط يف  بينما  سهل، 
بسرقة  الظروف  هذه  مثل 
بعد  وحياول  له  ليست  أجهزة 
ذلك أيضا أن يبيعها. هذا أمر 

ال ميكن استيعابه«.
اإلسرائيلي  للجيش  ووفقا 
فإنه مل يتلق شكاوى حول عدم 
إعادة أجهزة كمبيوتر نقالة إىل 
أصحابها الذين كانوا على منت 

»مرمرة«.
ويف هذه األثناء حياول حمامو 
القضية  يف  الضالعني  اجلنود 
موكليهم.  عن  التهم  إبعاد 
رخايف  شلومي  احملامي  وقال 
الذين  اجلنود  أحد  ميثل  الذي 
إن  كمبيوتر  جهاز  اشرتوا 
جهاز  اشرتى  »اجلندي 
منذ  له  صديق  من  الكمبيوتر 
بأنه  أبدا  يفكر  ومل  الطفولة 
يفكر  مل  وبالتأكيد  مسروق 
األسطول«.  من  مسروق  أنه 
»فقط  أنه  احملامي  أضاف 

بعد أن صار ما صار علم من 
يدور  احلديث  أن  له  صديق 
وتعاون مع  عن جهاز مسروق 
احملققني واعرتف خبطئه وعرب 
عن ندمه، وال شك لدي أنه بعد 
اعتقال الضابط سيتم اإلفراج 

عن موكلي«.
بيين  احملامي  قال  كذلك 
عن  يدافع  الذي  كوزنيتس 
بيع  يف  توسط  الذي  اجلندي 
املسروقة  الكمبيوتر  أجهزة 
بأن  يعلن  يكن  مل  موكله  إن 
أنها  أو  مسروقة  األجهزة 
مسروقة من األسطول »وكل 
ما فعله هو أنه استجاب القرتاح 
طرحه الضابط بأن يشرتي منه 
جهازا بثمن معقول وليس أكثر 

من ذلك«.
مريتس  حزب  رئيس  وعقب 
أورون  حاييم  الكنيست  عضو 
إن  بالقول  املوضوع  على 
يتم  اليت  األحداث  »تزايد 
من خالهلا املس بقيم أساسية 
حيتم على اجليش إجراء تدقيق 
ألسباب  أساسية  ومعاجلة 

ذلك«.
السابق  الدفاع  وزير  وقال 
بريتس  عمري  الكنيست  عضو 
اإلسرائيلي  »اجليش  إن 
مطلوب  هو  ما  كل  سيفعل 
للتوضيح أن احلديث يدور عن 
تكون  لن  وأنه  أخالقي  فشل 
غفران«  وال  إعفاءات  هناك 
عن  املسؤولني  أن  اعترب  لكنه 
ضارة  »أعشاب  هم  السرقة 
ينبغي اجتثاثها من جذورها«.
يشار اىل أن الكشف عن هذه 
القضية يأتي يف الوقت الذي 
دولية  جلنة حتقيق  فيها  بدأت 
التحقيق  املتحدة  لألمم  تابعة 
يف أحداث أسطول احلرية وذلك 
إىل جانب جلنة حتقيق إسرائيلية 
العليا  احملكمة  قاضي  برئاسة 

املتقاعد يعقوب تريكل.
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Join the many thousands of business owners 
using b2b to grow their business

Learn how to use MYOB, Microsoft Word, Excel, and Access. 
Learn how to Write and publish your own book.

Trained by Government Qualified Staff & Professional Business Owners.
Ring today: 0434 732 592 to enrol. -  Email: info@sbtraining.com.au

Free... Free... Free
Business Management, Office Management, 

Creative Writing, Make Up, Media
إدارة االعمال، ادراة املكاتب، التجميل واملاكياج

مــجـــانـــــًا
Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

Sydney Business Training Centre

*احدى الطالبات يف قسم الصحافة*

تتزايد االشارات بان من املمكن 
ان يسري طوني ابوت على خطى 
رئيس الوزراء االحراري السابق 
العيش يف  ويقرر  هاورد  جون 
انتخابه  جرى  حال  يف  سيدني 

رئيسا للوزراء.
فقد رفض السيد ابوت االربعاء 
كرييبيلي  يف  السكن  استبعاد 
هاوس يف حال فاز باالنتخابات 
يوم السبت )اليوم( كما رفض 
اعطاء اي ضمانات لالسرتاليني 
سيدني  خارج  يعيشون  الذين 
)اي  اللودج  يف  سيسكن  بانه 
يف مكان السكن يف كانبريا(، 
قائال " لن ابدأ بتجديد املنتجع 
كرييبيلي.  قياس  او  )اللودج( 

ابوت مل يؤكد او ينفي السكن يف كرييبيلي هاوس

*ابوت مع ابنته*

لن افعل ذلك، سوف ادع حزب 
العمال خيمن من سيحصل على 

مكتب".
ابوت  السيد  زوجة  وتعمل 
يف  حضانة  مركز  يف  مارجي 
انها لن تستمر  سيدني وقالت 
يف العمل اذا اصبحت ) السيدة 
الثالث  بناته  وتسكن  االوىل( 
الشواطئ  العائلة يف  يف منزل 

الشمالية لسيدني.
وكان قرار السيد هاورد بالعيش 
اثار  قد  هاوس  كرييبيلي  يف 
االسرتاليني  من  العديد  انتقاد 
وكلف دافعي الضرائب عشرات 
رحالت  بدل  الدوالر  ماليني 

خاصة بني سيدني وكانبريا.

اعلنت نائبة اوبرن يف برملان 
نيو ساوث ويلز االنسة بربارة 
مت  مشروعني  ان  عن  بريي 
متويهما مبوجب خطة التخفيف 
الطبيعية  الكوارث  تأثري  من 
الفيضانات  تأثري  لتقليص 

على سكان اوبرن.
ان  بريي  االنسة  وقالت 
وافقت  اللذين  املشروعني 
عليهما بلدية اوبرن كانا من 
سائر  يف  مشروعا   96 بني 
احناء نيو ساوث ويلز كلفتها 

بقيمة 19,6 مليون دوالر.
وكشفت نائبة اوبرن عن ان 
اللذين  املشروعني،  "هذين 
دوالر،  الف   135 بكلفة 
تقليص  على  سيساعدان 
على  الفيضانات  اخطار 
السكان واملصاحل يف اوبرن 
اخلطة  وهذه  وضواحيها، 
اكثر  جمتمعات  لبناء  تهدف 
وباالمكان  واستعدادا  امانا 
لدى  اكرب  بسرعة  التعايف 

وقوع الكوارث.
وقال وزير خدمات الطوارئ 
وان  ستيف  الوالية  يف 
الواليات  حكومات  ان 
متويال  تعهدت  والكومنولث 
جتاه  دوالر  مليون  ب14 
نيو  يف  الناجحة  املشاريع 
على  واحلائزة  ويلز  ساوث 

املوافقة مبوجب اخلطة. 
ونذكر هنا ان خطة التخفيف 
الطبيعية  الكوارث  تأثري  من 
متويل  التزام  من  جزء  هي 
احلكومة  من  مشرتك 
الوالية  وحكومة  الفيدرالية 

شجعت على التقدم بطالبات ملنح كبارالسن

بريي تعلن عن مشروعني لتقليص 
تأثري الكوارث الطبيعية يف اوبرن

بكلفة 51 مليون دوالر على 
مبوجب  سنوات  اربع  مدى 
برنامج التخفيف من الكوارث 

الطبيعية.
على صعيد آخر شجعت النائبة 
بريي التنظيمات احمللية على 
التقدم بطلبات للحصول على 
فرص  لزيادة  تهدف  منح 
نشيطني  للبقاء  السن  كبار 
جسديا ومتواصلني اجتماعيا 

مع جمتمعاتهم.
ان  بريي  االنسة  وقالت 
 300 بقيمة  منحا  هناك 
هلاتني  متوفرة  دوالر  الف 
الفئتني مضيفة » ان فئة 
املنح الصغرية توفر 48 منحة 
لكل  دوالر  االف   5 بقيمة 
صعيد  على  ومنحتني  منها 
الوالية بقيمة 30 الف دوالر 
متاحتني  ستكون  منها  كل 
تستهدف  اليت  للمشاريع 
االبورجيينية  اجملتمعات 
واجملتمع  توريس  ومضائق 

املتعدد الثقافات«. 

تقوم خطة زعيم املعارضة طوني 
متويل  يف  املساعدة  على  ابوت 
ومدارس  وقطارات  جديدة  طرق 
تسهيالت  باصدار  ومستشفيات 
 20 يعادل  ما  لدفع  وحوافز 
مليار دوالر لبناء بنى حتتية يف 

البالد.
املستثمرين  اغراء  اجل  ومن 
عائدا  ائتالفية  حكومة  ستعرض 
كبريا حبدود 10 يف املئة وايضا 
ضريبية  حسومات  املئة  يف   10

على العائدات.
وقد اعلن زعيم املعارضة مساء 
االربعاء هذه اخلطة كمركز خلطة 
حتفيزية خالية من الدين حبيث ال 
االقتصاد،  على  اعباء  اي  ترّتب 
حموال بذلك املسؤولية الرئيسية 
احلكومة  من  التحتية  البنى  لبناء 

اىل املسثمرين.
املؤمتر  يف  ابوت  السيد  وقال 
قاعة  يف  عقده  الذي  الصحايف 
نادي الصحافة يف كانبريا مساء 

االئتالف يشرك القطاع اخلاص
 يف متويل وبناء البنى التحتية

االربعاء "اننا حناول جذب املزيد 
من اموال القطاع اخلاص من اجل 
للتعويض  التحتية  البنى  بناء 
يف  العمال  حكومات  اهمال  عن 

الواليات لسنوات طويلة.
اسرتاليا  "ان  يقول  واضاف 
تستحق طرقا على مستوى عاملي 
ومرافىء  حديدية  وسكك  طرقا 
صنع  يف  الشفافية  خالل  ومن 
القرار سوف نتجنب اي نوع من 
من  ملسناه  الذي  اخليال  انواع 
احلديد  سكك  خط  مثل  العمال 

مابني باراماتا وابينغ".
روابط  خطة  توفر  وسوف 
التحتية  البنية  يف  الشراكة 
للمشاريع  الدوالرات  مليارات 
من  كما  والضرورية.  املاسة 
التقاعد  صناديق  جذب  التوقع 
اىل هذه الروابط او العقود من 
يف  ال15  معدل  ختفيض  خالل 
املئة ضريبة الذي تدفعه حبدود 

الثلثني.

تباطأ معدل النمو االقتصادي 
يف اسرتاليا يف شهر حزيران 
على  الثالث  للشهر  وذلك 
التوالي مما اثار خماوف من ان 
تواجه البالد تواطؤا اقتصاديا 
دراسة  اظهرت  كما  وشيكا، 
يف  ويستباك  معهد  بها  قام 

ملبورن.
تباطأ  سنوية  قاعدة  فعلى 
املئة  يف   6 اىل  النمو  معدل 
وذلك من 7,4 يف املئة لشهر 

ايار.

تباطؤ النمو االقتصادي للشهر الثالث على التوالي
اقتصاديي  كبري  وقال 
ويستباك ان النمو االقتصادي 
مازال  ولكنه  تباطأ  البالد  يف 

مرتفعا.
توقعنا  "ان  يقول  واضاف 
خالل  النمو  ان  هو  احلالي 
املئة  3,5 يف  2010 سيكون 
مع سرعة مستوية خالل العام 
التأرجحات  بعض  من  بالرغم 
الكبرية يف قطاعات خمتلفة..
االجتاه  من  بقليل  اعلى  وهذا 

الذي نقّيمه ب3 يف املئة.

*االنسة بربارة بريي*



صفحة 11     

اسرتاليــات

Page 11 آب 2010 Saturday 21 August 2010السبت 21 

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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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

جوليا  الوزراء  رئيسة  تأمل 
والية  يف  الفوز  غيالرد 
اظهرت  اليت  كوينزالند 
ان  بعد  حلملتها  معاداة 
به  بأس  ال  قسم  اعلن 
فازت  انها  الناخبني  من 
مع  الثانية  املواجهة  يف 

اجلمهور.
زعيم  من  كال  عاد  فقد 
ابوت  طوني  املعارضة 
جوليا  الوزراء  ورئيسة 
غيالرد اىل ادائهما الصلب 
اجاباتهما  يف  بريزبن  يف 
على اكثر من مخسني سؤاال 
وجهت اليهما من 200 ناخب 

مل حيسموا خياراتهم بعد.
عادي  استفتاء  اعطى  وقد 
صوتا   83 غيالرد  جوليا 
لطوني  صوتا   75 مقابل 
اخرين  ان  غري  ابوت، 
دعم  املنتدى دون  غادروا 

اي من الزعيمني.
ابوت  السيد  ويقوم 
بزيادة  غيالرد  واالنسة 
قبيل  محالتهما  سرعة 
االنتخاب  يوم  من  ساعات 
لكسب  يتزامحان  حيث 
يف  مبفرده  صوت  كل 
الفائز  سيكون  االنتخابات 

فيها على "طلة املنخار".
العمال  حزب  ان  ويبدو 
مقاعد  ستة  خبسارة  مهدد 
يف  املعركة  ساحة  يف 
يف  وكذلك  كوينزالند 
وغرب  ويلز  ساوث  نيو 

اسرتاليا.

غيالرد تفوز على ابوت بفارق طفيف يف مواجهة اجلمهور يف كوينزالند
غري ان السيد ابوت مل خيلق 

بعد ارضية صلبة للفوز.
وقال زعيم املعارضة "كل 
على  مصمم  نفعله  شيء 
املساعدة لتخفيف الضغوط 
املعيشية  االكالف  على 
نفعل  ان  ميكننا  ال  ولكن 

شيئا بسحر ساحر".
الزعيمني  من  كل  ووصل 
فريق  نادي  مقر  اىل 
السيد  ان  غري  االحصنة 
وصافح  اوال  وصل  ابوت 
ثم  نفسه.  وقدم  احلضور 
بعد  غيالرد  االنسة  تبعته 

حواىل ساعة.
يعيش  اليت  الوالية  ففي 
واليت  راد،  كيفن  فيها 
االنتخابات،  مصري  ستقرر 
غيالرد  االنسة  واصلت 
على  االجابة  يف  عنادها 
خلع  حول  اسئلة  اربعة 
رئاسة  من  راد  السيد 
"هذه  قالت  حيث  الوزراء، 
يف  الوقع  شديدة  االشياء 
لكم  اؤكد  دعين  نفسي، 
انها شديدة الوقع جدا يف 

نفسي".
وقد بدا أداء االنسة غيالرد 
خمتلفا اىل حد كبري عما كان 
اجلمهور  مواجهة  يف  عليه 
مع ابوت يف منتدى روتي 
سيدني  غرب  يف  هيل 

وبدت اكثر طمأنينة.
وقالت رئيسة الوزراء انها 
الناخبني  "غضب"  تتفهم 
الزاحة  بالنسبة  بريزبن  يف 

رئاسة  من  راد  كيفن 
كما   – انهم  غري  الوزراء 
قرارها  دعموا  قالت- 
واصالح  بال"تقدم" 

مشاكل احلكومة.
كما انها عملت على مواجهة 
من  بالي  حكومة  حتديات 
رواتب قطاع الصحة السيئ 

اىل مصانع تكرير املياه.
وقد واجه السيد ابوت 27 
سؤاال فيما واجهت غيالرد 

24 سؤاال.
غاالكسي  شركة  وكانت 
قد  االراء  الستطالع 
مستقل  بشكل  اختارت 
ناخبني مل حيسموا خيارهم 
الذي  املنتدى  حلضور 
"ذي  الزميلة  نظمته 
كوريري مايل« و«سكاي 

نيوز".
املعارضة  زعيم  وقع  وقد 
الناخبني  ضغط  حتت 
للحكم  استعداده  حول 
وتفادي اجراء مناظرة حول 

االقتصاد.
ابوت "اعتقد  السيد  وقال 

احلديث  الليلة،  مهميت  ان 
من  الكثري  لدينا  معكم. 
الربملان  يف  املناسبات 
للسياسيني  احلمالت  ويف 
للحديث مع بعضهم البعض 
وللصحافيني لتوجيه اسئلة 

للسياسني".
بان  ابوت  السيد  واعرتف 
"ليس  الناخبني  بعض 
االفكار  من  الكثري  لديهم 
يف  استمراره  معلنا  عين" 
يف  توقف  دون  احلملة 
)اللذين  االخريين  اليومني 
االنتخاب(  يوم  يسبقان 
بادئا يومه امس االول من 

الساعة صباحا.
"اعلم  ابوت  السيد  وقال 
ال  االسرتالي  اجلمهور  ان 
بسهولة.. احلكومة  يغري 
تأمتنون  ال  انكم  اعلم 
رئاسة  على  اخر  شخصا 
وعليكم  بسهولة  احلكومة 
من  اعمل  انين  تدركوا  ان 

اجل ذلك".
غيالرد  االنسة  وتناولت 
بان  ابوت  السيد  تعليقات 
يف  دام  الدولي  الكساد 
اسابيع  مثانية  اسرتاليا 
حول  زعمه  وكذلك  فقط 
حلماية  احلكومة  اسراف 

البالد من الكساد.
النهائية  مالحظاتها  ففي 
الوزراء  رئيسة  حثت 
الناخبني على التفكري بشأن 
االفضل  الفريق  هو  من 

لالعتناء بالوظائف.

*جوليا غيالرد*

دافع وزير اخلزانة للظل جو 
سياسة  اكالف  عن  هوكي 
وصفه  مما  االئتالف 
"ادعاءات  من  وابل  بانه 

هستريية" حلزب العمال.
اليت  التكاليف،  وكانت 
صدرت االربعاء، قد قامت 
مستقلة  تدقيق  شركة  بها 
اخلزانة  لدائرة  حتليل  بعد 
االئتالف  سياسة  حول 
احدى  اىل  تسريبه  مت 

الصحف.
ان  العمال  حزب  ويقول 
املركز  من  مستقال  حتليال 
االجتماعي  للعرض  الوطين 
واالقتصادي يظهر سياسة 
مبالغ  العادة  االئتالف 
ضريبة التعليم سوف تكلف 
على  دوالر  مليار   1,14

االقل.
االئتالف  استعمل  وقد 
املركز ذاته لعرض نفسه.

"ان  هوكي  السيد  وقال 

هوكي يدافع عن تكاليف سياسة االئتالف
تشهريا،  تقدم  احلكومة 
تنشر  وال  ادعاء  تقدم 

معلومات".
واضاف يقول "هذا شكلهم، 
بادعاءات،  يقومون  انهم 
ادعاءات هستريية ولكنهم 
لن يدركوا ان اصدار مثل 
يدحض  املعلومات  هذه 

مزاعمهم«.
ووصف السيد هوكي خطة 
لسكك  بالنسبة  العمال 
سيدني  غرب  يف  احلديد 
"امساك  كوعد  بانها 

وارغفة".
للظل  اخلزانة  وزير  وقال 
"اعلم انهم )حزب العمال( 
جدا  عال  اعتبار  لديهم 
اعتقد  ال  ولكين  النفسهم 
يصنعوا  ان  بامكانهم  ان 
من  قليل  مبلغ  من  مادة 

املال".
بان  هوكي  السيد  ووعد 
خلطة  االئتالف  ختفيض 

ابوت يزور اسواق اخلضار يف بريزبن
املعارضة  زعيم  زار 
االول،  امس  صباح 
باحلملته  االنتاج  اسواق 
فالتقى  بريزبن  يف 
اخلضار  باعة  من  العديد 
والفواكه، حيث رحب به 

العمال امجل ترحيب.
وحث روبي فان، املؤيد 
ابوت،  للسيد  الكبري 
على  املعارضة  زعيم 
غيالرد  جوليا  »طرد« 
من املكتب قائال »انها 

فرصة عظيمة السرتاليا، 
العادة  نغري  ان  علينا 

والتصويت البوت«.
واسرع رجل اخر ملصافحة 
ابوت قائال له »آمل ان 

ختلعها من احلكم«.
السيد  مشى  وقد 
مارجي  وزوجته  ابوت 
القرنبيط  رزمات  بني 
يصافحان  واالفوكادو 
واصحاب  الشراة 

االكشاك.

دعم االدوية لن يؤثر على 
اسعار ادوية املتقاعدين.

واين  اخلزانة  وزير  ويقول 
سوان ان االخطاء يف اكالف 
جدا  كبرية  االئتالف  وعود 
حبيث ان تنفيذها يستغرق 

وقتا طويال.
وقال السيد سوان لراديو 
فجوة  "هناك  سي  بي  اي 
الن  دوالر  مليارات  ب3 
االنفاق  يأخذ  مل  االئتالف 
البلد  بناء  صندوق  من 
اخطاء  هناك  باحلسبان.. 
سوداء  فجوة  هناك  جدية 
هناك ختفيضات وحشية".

انه  سوان  الوزير  وقال 
االئتالف  مبقدور  ليس 
طوارئ  صندوق  استعمال 
املوازنة للوصول اىل توقعه 
بتحقيق فائض يف املوازنة 
يف  دوالر  مليارات  ب6,2 
العام املالي الذي وعد به 

حزب العمال.

ولدى سؤاله عن شعوره 
االنتخاب  من  ايام  قبل 
لكن  »تعبا  اجاب 

مبتهجا«.
البوت  اخر  مؤيد  وقال 
»نريد رجال صلبا جيعل 

هذه البالد جيدة«.
وقال مؤيد للعمال يقود 
رافعة  “GOJulia”سنكون 
افضل بعد يوم السبت..

ستفوز  غيالرد  جوليا 
بسهولة.
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مقاالت

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 

بقلم بطرس عنداري
 منذ اكثر من نصف قرن والدول الغربية بقيادة الواليات املتحدة
من احلّد  على  السيطرة  وحتاول  اللبناني  اجليش  تسليح   تعارض 
 تسليح اجليوش العربية وخاصة دول املواجهة االربع وهي مصر،
 االردن، سوريا ولبنان وبعدها العراق الذي اعتربته واشنطن سابقًا

دولة مواجهة
 لقد جنحت الواليات املتحدة وسائر الدول الغربية بإبعاد كل من
 االردن ولبنان وبعده مصر عن تشكيل اي خطر جدي على اسرائيل
 ومتكنت من السيطرة على مجوح املشاعر العربية باالكتفاء باقتناء
 سالح دفاعي خفيف او اقل من خفيف ألستعماله يف عمليات القمع

الداخلي واحلروب االهلية
هو دولته  وإلغاء  وتدمريه  العراق  غزو  اسباب  اهم  من   ولعل 
 تصميمه على ان يكون قّوة حقيقية عسكرية واسرتاتيجية فكان
 الثمن باهظًا حيث كانت املشاركة امريكية - عربية إلزاحة العراق
 نهائيًا من ميادين القتال واخلطر من القتال. وقد كتب ايضًا على
 سوريا ان تبقى اهلدف الدائم رغم خضوعها للواقع املرير الذي
انها غري قادرة على ارضها كما  القتال إلسرتجاع   ال ميكنها من 

التفاوض دون تأمني حصوهلا على حقوقها
نعود اىل لبنان

 فقد اعلن وزير الدفاع الياس بن ميشال املّر انه فتح حسابًا خاصًا
اجليش لتسليح  املواطنني  تربعات  لتقبل  املركزي  املصرف   يف 
 اللبناني، وقد افتتح معاليه احلساب بالتربع مببلغ يقارب الـ 700

مئة الف دوالر منه ومن والده
 وقد اثريت ضجة تسليح اجليش اللبناني بعد ان ارتفعت اصوات يف
 جملسي الشيوخ والكونغرس االمريكيني مطالبة بوقف املساعدات
 عن اجليش اللبناني ووقف مبلغ 100 مليون دوالر كانت ستدفع
 هذا العام لتسليح اجليش. وما زال املبلغ حتت رمحة املشرعني
 االمريكيني الذين ادانوا تصرفات اجليش اللبناني النه دافع عن

كرامته وارض وطنه يف العديسة
الداخلي االمن  قوى  املتحدة سخية مبساندة  الواليات  كانت   لقد 
 اللبناني ألن اسلحته خفيفة، واالسلحة اليت سلمت للجيش ال تليب
افتك متتلك  اسرائيل  ان  اهلجوم...  او  الدفاع  حاليت   احلاجة يف 
 واضرى آلة حربية مدمرة ألن الرتسانة االمريكية هي دائمًا مبتناول
 القوات االسرائيلية اليت ال تتقيد بأي قانون او عرف انساني يف

حروبها العدوانية
 هل اللجوء اىل طلب التربعات من املواطنني هي مسألة معقولة

ومقبولة يف اجملتمعات؟
 ال شك ان »التسول« من املواطنني لدعم القوات اليت تدافع
جملسي ابواب  على  الوقوف  من  افضل  وارضهم  كرامتهم   عن 
 الكونغرس والشيوخ او البيت االبيض... لقد قال رئيس مجهورية
 لبنان كالمًا واضحًا معلنًا ان اجليش اللبناني لن يقبل اي تسّلح
 مشروط، ال شك ان هذا الكالم اغاظ فيلتمن واسياده بعد ان كان
 اغاظهم جدًا بأحاديثه عن تكاتف الشعب واجليش واملقاومة للدفاع

عن لبنان وقوله عن محاية املقاومة بالعيون والرموش
...هل الشعب اللبناني يف مستوى التربع لتسليح جيش الوطن؟
الحياء املغرتبات  وسائر  سيدني  يف  الدعوات  تبدأ  ال  ان   نأمل 
 حفالت تربع للجيش وتسليحه الن هذا عيب. املطلوب هو التربع
 بصمت من قبل القادرين واالثرياء وترك فلس االرملة ملناسبات

اخرى
اجلميل ومرتعهم  مصيفهم  على  الغيورين  العرب  اثرياء   اين 
بن الوليد  االمري  تربع  ينتظرون  الكثريون  كان  واذا   لبنان؟... 
بصمت يتوجهوا  ان  عربي  ملياردير   400 من  ننتظر  فنحن   طالل 
 ويقوموا بواجبهم جتاه اجليش العربي الوحيد الذي جيابه الصهاينة
 وجيابه االخطار يف كل حلظة. ونأمل ان تكون قضية تسليح اجليش

سياسة وطنية تعتمدها احلكومة وختطط هلا المد طويل
 ونذكر هنا حادثة جرت قبل 54 عامًا حيث حتمست اجلالية السورية
 يف مدينة سان باولو الربازيلية ومجعت مبلغ ثالثة ماليني دوالر

وارسلتها اىل احلكومة السورية لدعم اجليش وتسليحه
 كانت الثالثة ماليني دوالر تكفي لشراء حوالي 15 دبابة متطورة

يف حينه فيما ال تكفي حاليًا لشراء دبابتني
 وقد شكر الرئيس السوري آنذاك شكري القوتلي اجلالية السورية
 وخّصص املبلغ لتنمية االرياف وحتسني املدارس واملستشفيات
 فيها، رمبا النه اعترب مع سائر املسؤولني ان اجليوش ال تسلح

بالتربعات
 مهما يكن ومهما قيل... ليس هناك ما مينع ان يقوم مواطنون
 بواجب دعم جيشهم ولكن بصمت وبعيدًا عن املزايدات اليت اعتدنا
 عليها، والشرط الوحيد هو ان يعترب املتربع انه يقوم بواجب وطين

وليس بعمل خريي

تسليح اجليش اللبناني :التسول من امريكا ام من الشعب؟
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َسلوا أخَوت شانيه    »زّيان« 
قدميًا قيل ليس باخلبز وحده حييا االنسان. واليوم ُيقال ليس بالصراخ 
اخلالفات  تتلّمس  والتهديد  اهلويل  بلغة  وليس  االنسان،  حييا  وحده 
الناس.  يقتنع  بالتشاطر  وليس  الناجعة.  احللول  اىل  طريقها  السياسية 
وليس هناك اناس يعرفون كل شيء واناس جيهلون كل شيء. وليس 

بالقوة وبالضجيج يفرض فريق سياسي رأيه على الفريق اآلخر.
بل باحلوار أكثر االحيان، وبلغة العقل والروية واهلدوء يف كل حني.

باحلوار وحده تعاجل الدول الكربى مشاكلها. واذا فشلت جولة تكون جولة 
ثانية وجوالت، اىل حني التوصل اىل قناعات مشرتكة او متقاربة حتول 

دون االصطدام باحلائط املسدود.
اال اذا كان وراء األكمة مشروع هتلر جديد ونازية جديدة، وجنون عظمة، 
ونرجسية تقود اىل عنصرية تعجز حياهلا كل املساعي اهلادئة واحملاوالت 
العاقلة. لكن عامل اليوم تغرّي كثريا، وتغرّيت مفاهيمه وهمومه وتطلعاته 
ومصاحله واساليبه. ومل يعد يف الواقع مثة جمال ألية حماولة بهذا املعنى، 

وألية مغامرة يف هذا االجتاه.
اذًا، فلنجّرب مجيعنا لغة احلوار. وليجّرب معنا اولئك الذين يعرفون كل 
شيء، ويضعون أيديهم على كل حقائق الدنيا، ووحدهم قادرون على فعل 
ما ليس يف مقدور سواهم فعله وبوسائل واساليب ولغة مل تعد تسمن يف 

هذا العصر وال تغين من جوع، وال حتقق حلما وال تغين عن حوار.
والفؤوس  بالرؤوس  املتخمة  الدول  تتحاور.  والصغرى  الكربى  الدول 
القاتل اىل  الدول الصغرية والبائسة اليت يتطلع طموحها  النووية حتاور 
ارتداء درع نووية، فيما شعوبها تئن من افتقارها حتى اىل لقمة العيش.

والشعوب  والقلوب  العقول  من  وقريب  للدميوقراطية،  مرادف  احلوار 
الصغرية قبل الشعوب الكبرية.

القناعات واحلقائق ملا كانت هيئة االمم املتحدة، وملا كانت  ولوال هذه 
اجلامعة العربية، على هزال "فاعلية" كل منهما.

تارخيي  الدين حيث جرى اشهر حوار  بيت  واليوم يوم حوار، ويف قصر 
بني االمري بشري الثاني واخوت شانيه، وامثر اشهر قناة يف تاريخ لبنان 

جلر املياه.
للتذكري  االقل  على  فهو  للتشبه،  احلوار  ذلك  استذكار  يكن  مل  ان 

والتفكر.
بالطبع، مثلما الفن ليس للفن ونقطة اول السطر. كذلك فاحلوار ليس 
انهم حتاوروا وفعلوا ما عليهم،  او كي يقولوا  اجل احلوار،  للحوار ومن 

وليحصل ما حيصل.
امنا ليصبح احلوار بديال شرعيا من كل هذه الوسائل واالحابيل والتمثيليات 

اليت ال تثمر سوى املزيد من النزاعات والتصعيد والتأجج.
دعاة  يقنع  ان  يكفيه  ولكن  البارود،  خيرتع  لن  اليوم  الدين  بيت  لقاء 
احلروب واملطبلني هلا انه الوصفة الوحيدة اليت تستجيب هلا وتفتقر إليها 

الرتكيبة اللبنانية.
ويكفيه تاليا اقناع املدججني، بالقول وداعا للسالح على صعيد اخلالفات 

الداخلية.
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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

ادمون صعب 

»إذا وجدت شوكة واحدة يف كرم وأهمل أمرها، صارت خطرًا 
على الكرم«. 

انطون سعادة 

االهتمام  اىل  للعودة  االنطالق  إشارة  بري  نبيه  الرئيس  أعطى 
بشؤون الناس، بقوله لدى خروجه من القصر اجلمهوري األسبوع 

املاضي »لقد حان وقت العمل«. 
الناس  قضايا  من  األمام  اىل  احلكومة  هروب  الحظ  بري  وكان 
ومطالبهم، وخصوصًا الكهرباء اليت ال مير يوم إال وينزل مواطنون 
باإلطارات  الطرق  فيقطعون  املناطق،  خمتلف  الشوارع، يف  اىل 
املشتعلة مطالبني باملساواة يف التغذية، بعدما حصرت الكهرباء 
24 على 24 يف بريوت اإلدارية حيث اإلدارات الرمسية الرئيسية، 

فيما حرمت منها بقية املناطق. 
وإذا قيل ان احلكومة عائدة اليوم اىل العمل انطالقا من اجللسة 
للقصر  الصيفي  املقر  اليوم يف  الوزراء  سيعقدها جملس  اليت 
اجلمهوري يف بيت الدين، جاء اجلواب ان ما هو مدرج يف جدول 
اليت  امللتهبة  الكرة  تلقف  تنوي  احلكومة  ان  يوحي  ال  األعمال 
يشكلها موضوع مالحقة شهود الزور يف قضية اغتيال الرئيس 
اهلل«،  »حزب  وزراء  ان  تردد  اليت  القضية  هذه  احلريري. 
وبضرورة  القضية  هذه  قوهلم يف  يقولون  وزراء  من  مدعومني 
مالحقة املتورطني فيها، سيطرحون املوضوع للمناقشة باعتباره 
تتمة للقرائن اليت عرضها األمني العام لـ»حزب اهلل« السيد 

حسن نصر اهلل يف مؤمتره الصحايف األخري. 
اىل  أمس  من  أول  ارتياحه  أبدى  احلريري  سعد  الرئيس  وكان 
العام  القرائن اىل املدعي  جتاوب احلزب مع مطلبه تسليم هذه 
التمييزي الذي احاهلا بدوره على املدعي الدولي دانيال بيلمار، 

الذي كان طلبها منه. 
ولقد وضع نصر اهلل القضاء الدولي وكذلك جملس األمن أمام حتد 
كبري، سواء أكان بيلمار حترك بناء على نصيحة الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي الذي قيل ان الرئيس احلريري فاحته يف هذا 
األمر لدى لقائهما األخري يف باريس ونصح له بأن يبعث بإشارة 

اىل بيلمار يؤكد له فيها أهمية القرائن اليت عرضها نصر اهلل، 
وضرورة االهتمام بها وتفحصها والتدقيق، مما يعيد الصدقية 

اىل التحقيق الدولي ثم اىل احملكمة الحقًا. 
العامل، وخصوصًا جلهة  اليت قدمها نصر اهلل وأبهرت  والقرائن 
املقاومة،  يف  العلمية  الطواقم  حققته  الذي  العلمي  االخرتاق 
باقتناصها الصور اليت كانت ترسلها الطائرات اإلسرائيلية من 
دون طيار لدى حتليقها يف األجواء اللبنانية، كان جيب ان تبهر 
رئيس احلكومة وبعض حلفائه يف 14 آذار، وقد تبارى عدد منهم 
العلمية  أهميتها  آخر  عدد  يف تسخيفها سياسيًا، يف حني قلل 
قياسًا مبا لدى حمرك البحث »غوغل« من صور أرضية للبنان. 
وكان مستغربًا ان ال االعتداء اإلسرائيلي على اجليش يف عديسة 
واستشهاد ضابط وعسكري وصحايف، وال املؤمتر الصحايف الذي 
عقده نصر اهلل، قد دفعا احلريري اىل قطع إجازته يف سردينيا 
بالبالد،  والعودة سريعًا اىل بريوت، مستشعرًا األخطار احملدقة 
رغم  للعمل«،  حان  »الوقت  ان  بري  الرئيس  قبل  ومدركًا 
إدراكنا انه ما كان يذهب يف إجازته العائلية اىل سردينيا ـ وهذا 
حقه ـ لوال اطمئنانه من امللك عبد اهلل بن عبد العزيز والرئيس 
السوري بشار األسد اىل ان مظلة األمان قد نشرت فوق لبنان، 
وان ال خوف تاليًا على االستقرار بعدما صارت هناك مرجعيتان 
بعد  سورية  كانت  اليت  الواحدة  املرجعية  بدل  للبنان،  عربيتان 

اتفاق الطائف عام 1989. 
لبنان،  اىل  للعودة  يسارع  ان  احلريري  بالرئيس  أوىل  كان  بل 
الوزراء  جملس  وجيمع  اهلل،  نصر  للسيد  الصحايف  املؤمتر  غداة 
كانا حمور  بندين  من  أعماهلا  جدول  يتألف  استثنائية  جلسة  يف 
اجلوية.  الصور  وخصوصًا  والقرائن،  الزور  شهود  هما:  املؤمتر 
على اال يطرح موضوع شهود الزور من خلفية شخصية او سياسية 
تتعلق بشبهات حتوم حول أشخاص يدورون يف األفالك السياسية 
واألمنية واإلعالمية للرئيس احلريري، بل من خالل األضرار اليت 
تسببوا مبا للبنان، وأوضاعه السياسية واالقتصادية اليت أصيبت 
بالشلل وال تزال، إضافة اىل املأزق الذي وضعوا فيه العالقات 
بني لبنان وسوريا، وجعل كل شاهد ضلل التحقيق واحلكم يف 

لبنان يتحمل تبعة ما ارتكبه. 
على ان يقوم الرئيس احلريري خبطوة شجاعة ـ كانت مطلوبة من 

بعد عودته من سردينيا وليس أي امر آخر ـ تقضي برفع الغطاء 
الشهود  وراء  وقوفهم  اللبناني  التحقيق  يثبت  الذين  عن مجيع 

الزور الذين عطلوا البالد وكادوا ان يتسببوا بفتنة داخلية. 
أما القرائن، فال يكتفي جتاوب »حزب اهلل« مع متين الرئيس 
بل جيب  فيها،  للتدقيق  الدولية  اىل احملكمة  تسليمها  احلريري 
حراستها حيث أصبحت، أي بني أيدي املدعي العام الدولي دانيال 
بيلمار، وحبيث تكون يف منأى عن العيون واأليدي اإلسرائيلية اليت 
أظهرت التسريبات األخرية انها متغلغلة يف مكاتب املدعي العام، 
وموزعة بني قضاة التحقيق لديه. ورمبا كان هناك ضباط ارتباط 
يقدمون تقارير دورية حول تقدم العمل يف اجتاه اتهام »حزب 
اهلل« بالتورط يف عملية االغتيال، ترفع اىل »املوساد« كما 
اىل رئاسة األركان اإلسرائيلية واليت بفضلها أمكن اجلنرال غابي 
اشكنازي اإلعالن قبل أسابيع ان القرار الظين بات جاهزًا، وانه 

سيعلن يف شهر أيلول املقبل! 
ومثة جمموعة من األسئلة تطرح يف هذا اجملال منها: 

ـ يف حال صحت القرائن، فهل ستتيح إسرائيل التثبت منها، بعد 
جتربة حماكاة ميدانية؟ 

ـ وهل ستسمح بلقاء رؤساء األجهزة األمنية يف الفرتة السابقة، 
قادة  مثل  من   ،)2005 شباط   14 )قبل  احلريري  الغتيال 

»املوساد« و»الشاباك« والكوماندوس اخل...؟ 
املسؤولني  استجواب  الدوليون  احملققون  يستطيع  وهل  ـ 
احلكوميني الكبار عن مثل هذه العملية، رئيس الوزراء ووزيري 

الدفاع واخلارجية؟ 
ـ بل هل ستجيز أمريكا جمللس األمن الذي تسيطر عليه، توجيه 
االتهام، يف حال ثبوته، اىل إسرائيل، وتاليًا حماكمة مسؤولني 

كبار فيها؟ 
علما ان ليس يف تاريخ األمم املتحدة مثال واحد أخضعت فيه 
إسرائيل للمحاسبة ولنا يف جرمية »أسطول احلرية« الذي سقط 

فيه 9 ضحايا أبلغ مثال. 
وإذا صدقت النيات، وجرت معاودة التحقيق، يف ضوء القرائن، 
فال نرى موجبًا الستجداء احد من اجل تأجيل القرار الظين املرجح 
ألنه  املقبلة،  السنة  ونيسان  السنة،  هذه  الثاني  تشرين  بني 

سيؤجل سنوات! 

 إذا صدقت نيات بيلمار حيال القرائن... القرار الظين مؤّجل سنوات؟

ATA
 Advance Tax & Accounting

*نقدم كافة خدمات احملاسبة والضريبة و GST لالفراد والشركات 
*نؤمن قروض البناء والقروض السكنية وقروض شراء السيارات 

والشاحنات واالجهزة واملعدات
 )Refinancing( ندمج كل القروض بقرض واحد *

ABN نقوم بتسجيل امساء املصاحل والشركات واالستحصال على*
*نؤمن املرجتعات الضريبية بأسرع وقت

 )NIA( االتصال بالسيدة اميان االلفي عضوة نقابة احملاسبني
)MFAA( ومجعية التمويل والقروض االسرتالية

واحلائزة على دبلوم يف التخطيط املالي على الرقم: 

تلفون: 97240399 -  فاكس: 97240644
Email: eman@ucf.com.au

احضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم %10 
هناك شروط

Suite 2&3/ 12 Nelson St, Fairfield NSW 2165
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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 الرقم: 87648186

<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

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

آب 2010 Saturday 21 August 2010السبت 21 
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رشــــا 
لتنجيد وتصليح مجيع أنواع املفروشات

1247 Canterbury Rd, Punchbowl 2196
Tel/ Fax: 9750 0990
rashaupholstery@hotmail.com

Fawaz/ tom 
0411 401 009
0411 607 221

FREE QUOTE
FREE PICK UP
 & DELIVERY

تنجيد مجيع الصالونات والكنبايات. 
خربة طويلة وقدمية يف صالونات احلفر الطلياني 

واحلفر القديم.
تنجيد مجيع أنواع الكراسي ومنها كراسي السفرة 

واملكاتب واملطاعم.
خربة عريقة يف صناعة اجملالس العربية وموديالت 

على مجيع أنواعها.
قص مجيع أنواع االسفنج حسب املقاسات املطلوبة.

كفالة 10 سنوات.

.

.

.

.

.

RECOVER & REPAIR
All lounges & Dinning Chairs
Sofas & Sofa Beds
Restaurants & Office Chairs
Car Interiors & Boat Interiors
Motorbike Interiors
Antiques, Italian & Arabic Styles

.

.

.

.

.
.

..

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

CATERING FOR ALL OCCASIONS

5 / 173 Waterloo Rd, Greenacre, 2190 - Phone: 02 9758 5020

تغيري لون البشرة
تزيني وتصفيف الشعر

عمل الثقوب
جتميل الوجه

تدليك تايلندي
ازالة الشعر الزائد

اليزر
قص االظافر وماكياج

for further information
 Call (02) 9897 7738

Hamam 
$25....

....

ONE STOP BEAUTY
38 / 46 Wellington Road, South Granville



Page 16صفحة 16     

اعالنات

آب 2010 Saturday 21 August 2010السبت 21 

�bÓflÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”@@@@@@NNNNÚ�Ìäbvn€a@p�̋ 0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójfl
@êÓjÿ€aÎ@p˝‹Éæa@ aÏ„c@Úœb◊@wn‰m@>€a@ÒäÏËìæa@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰æ@@ãó®a@›Ó◊Ï€a
@H·†b‡�€a@ÊÏv»flI@ÒäÎá‰j€a@�läÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ@fiÏ–€aÎ@ò�‡®a@pbj‹»flÎ@Ôíã�€aÎ

ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331

@‚bìÁ@Ú◊ãí
Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€

@ÒäÏËìæa@Ò�äá€a@fiÏœ@Âfl@ÒáÌáu@Ú‰zí@fiÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊
@ÔiÜ@¿@ÊÜäbÀ@bÓ„äÏ–Ó€b◊@Ú◊ãí@Ú˜j»mÎ@xbn„a
@åbn‡æa@Ú‰Óz�€bi@ò‡®a@∂a@Úœböa

ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@p˝´@Âfl@pbvn‰æa@ÍâÁ@aÏj‹†a
ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbéÎ@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@‚bìÁ@Ú◊ãí@Â‹»m
Ú‰zí@fiÏñÎ@Â«@Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ
Ô‹ñ¸a@Ôflbì€a@ÊÏè„bÓ€a@Âfl@

@ÊÏnÌç€a@oÌå@Âfl@Ú‰zí@fiÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊@
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@xbn„a@Âfl@¿bó€a
@6Ó€@SÎ@6Ó€@Q~VP@Î@›‹fl@WUPÎ@›‹fl@UPP@‚bvybi@

Ôiã»€a@Â†Ï€a@¿@∂Î¸a@ÚÓj�€a@@äb�»€a@paãõznèfl
@NNbË«aÏ„a@“˝nÇa@Û‹«@ÚÓflbí@paäÏÁåÎ@ÚÓ–Óz‰mÎ@ÚÓj†@pb�‹Ç

@ Ï€ç€a@î‹í@bíÎ@‚á€a@¡Ãõ€@pb�‹Ç
@ÒÜá»nfl@ÚÓ»Ój†@ÙãÇa@paãõznèflÎ
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اعالنات

Saturday 21 August 2010السبت 21  آب 2010

17 South terrace Punchbowl 2196
P.08 8730 8737 – M. 0432 03 30 03

باخالص وصدق وامانه 
بتفوت مرفوع الراس 

صالة ما اهلا تاني
ادارة وذوق واحساس 
لقمة موسيقى واغاني

 »كاندل اليت«
بتزّين كل االعراس

Candle Light Reception
Under New Management

Engagement
Ladies Nights

Weddings
Birthday 
Parties

Christenings

No Worries No Stress
Your wedding organizer is the candle light

Reception venue
We care about your wedding leave it to us

Shop 1, 232 South Terrace, Bankstown 2200
Ph (02) 9708 6000 Fax (02) 9790 2925

 Sweet Fantasy
 Winner of 2010 Small Business Award

Canterbury Bankstown
يتقدم صاحب حمل Sweet FantaSy ارثر

 من ابناء اجلالية العربية جبزيل الشكر
 لدعمه طيلة السنوات املاضية

 ويتمنى هلم شهر رمضان كريم ومبارك
يتوفر سائر انواع احللويات خالل هذا الشهر الكريم 

منها زنود الست..ورد الشام..مفروكة..حالوة 
اجلنب...حالوة الرز..معمول مد بالقشطة..قطايف 

مع القشطة..قطايف مقلي مع اجلوز..كرابيج 
والبصمة...

Kitchen Benchtops  - Vanity Tops – Stairs Cases
Fire Places – Renovation Bathroom – Furniture

Excellence Guaranteed – Marble & Reconstituted Stone
Also Marble & Limestone Tiles at Wholesale Prices

We Provide high quality service & work at 
a very competitive price

Call Now for a Free Quote All Areas
1300501737 Or 0414990777

Pty Ltd       Fred Mansour 
 Owner General Manager

12 Ilma Street Condell Park Nsw 

 T.02 9774 1540 –
F. 02 9792 5769

Email: dmgranite@optusnet.com.au  
Web: www.diamondgranite.com.au
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لصاحبه جان شاهني

تشكيلة واسعة
 من املأكوالت اللبنانية 

مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
 نؤمن ونتعّهد سائر أنواع املناسبات

 سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

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

جلسة رائعة مع النرجيلة

نتقدم بأحر 
التهاني من 

اجلالية العربية 
واالسالمية
 مبناسبة 

شهر رمضان 
املبارك

حلويات آل سوييت فخر احللويات اللبنانية وملتقى ابناء اجلالية
آل  حمل  نذكر  ان  ما 
اللبنانية  للحلويات  سوييت 
اىل  تقفز  حتى  والعربية 
صاحبته  ابتسامة  البال 

السيدة جانو.
الذي  الرائع  احملل  فهذا 
اجلالية  ابناء  يقصده 
من  حيتاجونه  ما  لشراء 
الوقت  يف  هو  احللويات 
يلتقي  صالون  نفسه 
واالحّباء  االصدقاء  فيه 
احلى  لتمضية  والعائالت 

االوقات.
املاضي  السبت  فليل 
يف  بعرس  أشبه  كان 
بعد  انه  حيث  سوييت  آل 
منتصف الليل وفجر االحد 
ما  احملل  هذا  كان عشاق 
زالوا يتوافدون وينتظرون 
ساعة  ربع  من  ألكثر 

للحصول على طاولة.
ان  قلنا  اذا  نبالغ  وال 
الفضل يف شهرة حلويات 
آل سوييت يعود لصاحبته 
جانو  الديناميكية  السيدة 
زوجها  أبي ضاهر وكذلك 
حيث  ضاهر،  ابي  جان 
يف  وكأنه  املرء  يشعر 
بيته وذلك للرتحيب الذي 
يالقيه من صاحبيه وكافة 

العاملني فيه.

*احلضور الكثيف واالركيلة* *جون وجانو ابي ضاهر مع بعض العامالت يف احملل* 

^È⁄ÁË<Ìqá^�÷]<Üœf÷]Ê<‹fl«÷]<›Á£<≈]Áfi]<ÜÒ^â<Ü Áji
<‰f◊�Ë<^⁄<ÿ“Ê<^‚4∆Ê<Ìf“<IÜ∆2⁄^‚<IÌjÀ“<I–fi^œ⁄

<›Áv◊÷]<‡⁄<Ífi^flf◊÷]<'f�π]
—�ÜÀπ]Ê<Ì◊€¢^e<ƒÈe

ÌË˜Á÷]<^©]<Ì ^”÷<l¯ÈëÁi
l^fâ^flπ]<Ì ^“<l^Èf◊õ<‡⁄ˆfi

Ïá^j∫<Ì◊⁄^√⁄Ê<Ì√ËÜâ<Ì⁄Ç}<Ì⁄^i<Ì ^øfi

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

96361294@Zê◊bœ@@@M@@@@96371759@ZÊÏ–‹m
26 Good St~@Granville 2142

HCCP@ÚÓ«Ï‰€aÎ@Úœbƒ‰€a@·ÓÓ‘m@Úèé˚fl@Âfl@ÈÌÏ‰m@ÒÜbËí@Û‹«@Ú‹ñby

ولعّل ما ميّيز  آل سوييت 
باجلنب  الكنافة  ترويقة 
الكعك  مع  والقشطة 
الكرواسون  اىل  باالضافة 
الطرابلسية،  والصفيحة 
خمتلف  احملل  يف  وتتوّفر 
اللبنانية  احللويات  أنواع 
والعربية  وقوالب الكايك 

لكّل املناسبات.
انتباهك  يلفت  ما  واكثر 
يف  وخاّصة  احملل  يف 
االراكيل  عشرات  املساء 

يف  وكأّنك  تشعر  حيث 
وطنك.

اصبحوا  احملل  يف  الكّل 
الصحابه  اصدقاء  مبثابة 
واصدقاء  فيه  وللعاملني 
ايضا  البعض  لبعضهم 
الرائع  اجلو  بفضل  وذلك 
صاحبة  تضفيه   الذي 
االجتماعية  السيدة  احملل 
الدائمة  االبتسامة  صاحبة 

جانو ابي ضاهر.
آل سوييت  *جانب من عشاق احملل* ومتتاز حلويات 

واخلدمة  التاّمة  بالنظافة 
السريعة وكلمات الرتحيب 
بالضيوف النابعة من القلب 
ابتسامة  اىل  طبعا  اضافة 
الراحة  تبعث  اليت  جانو 
والسرور يف نفوس رّواد 
ملتقى  جيعله  مما  احملل 

ابناء اجلالية.
اقصدوا حلويات  آل سوييت 

على العنوان التالي:
75 South St. Granville

تلفون: 97602299
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اعالنات

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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تتمات

سليمان يتطلع إىل لقاء أوباما وساركوزي..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

آنذاك  اللبنانية اليت كان يرأسها السنيورة  استذكر موقف احلكومة 
وقال: هل إن محاية لبنان تكون بكشفه أمام العدوان اإلسرائيلي، 

وهل هكذا يقّدر دور من يقوم بالدفاع عن لبنان ومحايته؟
اهليئة  رئيس  قدم  بعدما  واضحة،  اختالف  حمطة  اجللسة  وشهدت 
التنفيذية لـ»القوات اللبنانية« مسري جعجع ورقة وصفها بـ»اخلطة 
املرحلية«، ارتكز فيها إىل حادثة العديسة وضمنها اقرتاحا بتعزيز 
الوحدات العسكرية املوجودة يف اجلنوب بوحدات خفيفة للقتال اخلاص 
من مغاوير وقوى جموقلة وبعض أفواج التدخل، يرتاوح عديدها بني 
ثالثة وأربعة آالف مقاتل، وأن يتم نشرها داخل املدن. على أن تكون 
ويف  اللبناني،  اجليش  بيد  كليًا  لبنان  عن  للدفاع  العمالنية  اإلمرة 

املقابل يضع حزب اهلل جمموعاته وأسلحته بإمرة اجليش...
ورّد النائب رعد على جعجع مؤكدًا »أن تلك اخلطة ال ختدم هدف 
الدفاع، بل هي حماولة إلجياد حل مؤقت لوجود حزب اهلل يف اجلنوب«، 
فيما قال أرسالن »إن مهمتنا ليست البحث يف طريقة التخلي عن 
املقاومة بل البحث يف تعزيز وضعنا الدفاعي واالستفادة من قدرات 
البعض  أن  إىل  النائب فرجنية  نّبه  ذاته  السياق  املقاومة«. ويف 
مل يستفد من جتارب املاضي وما يزال يسعى إىل أزمة، وقال: ال 
أحد يستطيع أن ينزع سالح حزب اهلل بالقوة، والطريق الوحيد إىل 
ذلك هو الوصول إىل حل شامل وعادل يف املنطقة، وحنن نرى أن 
احلل يكمن يف وضع سالح املقاومة يف موقعه الطبيعي يف مواجهة 
إسرائيل ودعم هذه املقاومة، وأنا أقول إنه قبل أن يتحقق السالم 
العادل والشامل لن نرتاح ولن تقوم دولة يف لبنان، لذلك علينا أن 

نتفاهم مع بعضنا ألن أحدًا ال يستطيع أن يسيطر على البلد وحده.
واملقاومة،  والشعب  اجليش  مثلث  على  بري  الرئيس  أكد  وبدوره 
مشيدًا بصمود اجليش يف حادثة العديسة اليت قال إنها اختصرت 
نشاط هيئة احلوار منذ العام 2006 وهي قالت بشكل واضح وميداني 

ما هي االسرتاتيجية الدفاعية.
وقال بري: إن املطلوب اليوم هو محاية املقاومة اليت أصبحت حاجة 
للوطن وللجيش، واألهم أن محاية املقاومة تكون بإبعادها عن أي 

نزاع داخلي.
وأضاف بري إن هناك أمورًا إذا ما قمنا بها كمسؤولني ميكن أن نلّم 
مشل اللبنانيني، ويف طليعتها الكهرباء واإلمناء، وخلص إىل التأكيد 
ومحاية  واملقاومة،  والشعب  اجليش  تكامل  مسلمات:  ثالث  على 

املقاومة، وتأمني مصاحل اللبنانيني.
الذي  سليمان  ميشال  الرئيس  موقف  املتحاورين  انتباه  لفت  وقد 
تصدى ألي تشكيك باملقاومة، وأشار إىل أن اجليش يف العديسة 
نفذ قرارًا سياسيًا حيث قام بتنفيذ دوره األساس، وقال إن األمر 
أمر  وهذا  اجليش.  بتصرف  نفسها  وضعت  املقاومة  أن  هو  اجليد 
يؤسس حبد ذاته إىل اسرتاتيجية دفاعية. وشّدد على املضي يف 
بهذا  برنامج  قانون  وضع  مقرتحا  اللبناني  اجليش  لتسليح  السعي 
اخلصوص، واعترب أن اخلرق اإلسرائيلي بات فاضحًا وهو خرق عمالني 
والعمالء  اخلروقات  موضوع  يطرح  أن  وجوب  ورأى  سياحة،  وليس 

بطريقة ما يف املدارس.
إسرائيل تطلب إبعاد ضابط لبناني

من جهة ثانية، أكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع املستوى لصحيفة 
»معاريف« أن إسرائيل طلبت من األمم املتحدة العمل على إبعاد 
العديسة.  النار يف  الذي كان مسؤواًل عن إطالق  اللبناني  الضابط 
وجاء هذا التأكيد على خلفية اللقاء الذي جرى االربعاء بني مبعوث 
وزير  ونائب  ويليامز  مايكل  لبنان  إىل  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
أيالون قد شّدد يف هذا  أيالون. وكان  داني  اإلسرائيلي  اخلارجية 
اللقاء على أهمية احملافظة على اخلط األزرق وحق إسرائيل يف العمل 

جنوبه.
ويليامز  أمام  شدد  أيالون  أن  إىل  اإلسرائيلية  الصحف  وأشارت 
على اخلطورة اليت تنظر بها إسرائيل الشتباك العديسة، وقال إنه 
»حمظور على األسرة الدولية التسامح مع أي حماولة لتشويش اخلط 

األزرق«.
من جانبها أشارت صحيفة »هآرتس« إىل أن األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون سيجدد يف تقريره جمللس األمن الدولي هذا 
البادئ  األسبوع اإلشارة إىل حتقيقات »دللت على أن لبنان كان 

بإطالق النار يف اشتباك العديسة«.
ومن املقرر أن يعرض هذا التقرير متهيدا للنقاش الذي سيجري يف 
جملس األمن حول متديد تفويض القوات الدولية يف اجلنوب اللبناني 
لتوسيع  »تتطلع  إسرائيل  أن  كما  آخر.  لعام  اجلاري  آب   24 يف 
أساراتا  ألربتو  األسباني  اجلنرال  وإلزام  الدولية  القوات  تفويض 
القرى«.  داخل  وخصوصا  اللبناني  اجلنوب  يف  أكرب  حبزم  بالعمل 
وأشارت »هآرتس« إىل أن فرنسا أيضا معنية بتوسيع تفويض 

القوات الدولية حبيث تغدو أكثر حزما يف العمل.

إيران تشّغل مفاعل بوشهر النووي اليوم..
تتمة املنشور على الصفحة االول

وسيبدأ التقنيون الروس وااليرانيون يف احملطة اليوم بشحن 165 
من قضبان الوقود يف املفاعل النووي ليصبح عندها مفاعل بوشهر 

منشأة نووية رمسية.

وقال رئيس الربنامج النووي االيراني علي اكرب صاحلي ان العملية 
اليت تتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستغرق حنو 15 

يومًا.
قدرته  من   %50 ليبلغ  شهر  ونصف  شهر  اىل  حاجة  واملفاعل يف 
اشهر  سبعة  او  ستة  وإىل  الوطنية،  الكهرباء  بشبكة  وصله  وليتم 

لتنتج احملطة طاقتها القصوى املقدرة بألف ميغاواط.
وأضاف صاحلي »يشكل اطالق مفاعل بوشهر بالنسبة اليران جناحًا 
تكنولوجيًا وسياسيًا وهو شوكة يف خاصرة خصومها«. وقال »كلما 

زادوا ضغوطهم سّرعنا وترية برناجمنا )النووي(«.
الذي  الوقت  يف  الذرية  الطاقة  على  رمسيًا  ايران  حصول  ويأتي 
ختضع طهران لستة قرارات دولية منها اربعة مرفقة بعقوبات، بسبب 
يف  بدأ  الذي  اليورانيوم  ختصيب  وقف  ورفضها  النووي  برناجمها 

العام 2005.
الوقود  المتالك  حباجتها  املخصب  اليورانيوم  انتاج  طهران  وتربر 
النووي لتشغيل مفاعالتها املقبلة، مؤكدة انها تريد انتاج 20 الف 

ميغاواط من الطاقة الكهربائية النووية.
لكن الغربيني يشتبهون بأن تكون ايران تسعى، رغم نفيها ذلك، 

اىل امتالك السالح النووي حتت غطاء برنامج مدني.
وأقنعت روسيا االمم املتحدة بعدم مشل بوشهر باحلظر الدولي على 
نقل اي معدات او تكنولوجيا نووية، وذلك عرب قطعها تعهدا بتزويد 
احملطة بالوقود النووي واعادته اثر استخدامه خلفض خماطر انتشار 

البلوتونيوم املوجود يف البقايا النووية.
الروس  للتقنيني  املشرتكة  الرقابة  حتت  سنوات  احملطة  وستبقى 
وااليرانيني، وبررت موسكو هذا الوضع بضرورة تدريب اخصائيني 

ايرانيني.
وقال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف أالربعاء ان حمطة بوشهر 

»حممية متاما من اي خماطر انتشار نووي«.
اعمال  انهاء  من  موسكو  ملنع  املتحدة ضغوطها  الواليات  وواصلت 
بوشهر »سابق  تشغيل  ان  املاضي  االسبوع  واعتربت  احملطة  بناء 

الوانه«.
احملطة  بناء  اعمال  أبطأت  روسيا  ان  وديبلوماسيون  حمللون  ويرى 
يف السنوات األخرية الرغام طهران على التعاون مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
والستيائهم من التأخر املتكرر اتهم بعض القادة االيرانيني موسكو 
لدى  االيراني  السفري  وقال  باملماطلة »السباب سياسية«.  علنا 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية يف حزيران »من 
الصعب التصديق ان املشاكل التقنية وحدها مسؤولة« عن سنوات 
التأخري الـ11 النهاء اعمال بناء حمطة بوشهر واليت كان يفرتض ان 

تنتهي اصال يف 1999.
آب  يف  ستستورد  ايران  ان  املتاحة  االرقام  اظهرت  ذلك،  اىل 
)اغسطس( شحنتني من البنزين او حنو 18 الف برميل يوميا بافرتاض 

ان حجم الشحنة املعتادة 280 الف برميل.
ويقل هذا بشدة عن الوضع يف الشهر نفسه من العام املاضي حينما 
اشرتت ايران 15 شحنة من البنزين او حنو 135500 برميل يوميا من 
وقود السيارات من االسواق الدولية. وقال تاجر مصدره سنغافورة 
»منذ عام كان الغرب ال يزال يتحدث عن العقوبات... ومل يكن مت 

تنفيذ شيء. ولكن احلال اختلف اليوم«.
وابتعد كثري من املوردين، لكن حمللني يقولون ان روسيا والصني 
لديهما من االسباب ما جيعلهما حيرصان على احملافظة على عالقاتهما 

مع ايران.

العراق: انسحاب آخر وحدة قتالية ..
تتمة املنشور على الصفحة االول

حراكًا يف اجلمود الذي يعرتي مشهد تأليف احلكومة عقب التقارب 
امللحوظ بني الئحة العراقية )بزعامة اياد عالوي( والكتلة الصدرية 
اليت دفعت الئحة دولة القانون بزعامة نوري املالكي اىل اتهامهما 

مبحاولة االستحواذ على السلطة وتقاسم املناصب بينهما.
من  دفعة  آخر  غادرت  االربعر  يوم  من  األوىل  الصباح  فمع ساعات 
املوعد  من  أسبوعني  حنو  قبل  العراق  األمريكية  القتالية  القوات 
النهائي الذي حدده الرئيس أوباما النسحابهم من البالد، إذ بدأت 
 القوات األمريكية يف عبور احلدود إىل الكويت منذ مساء االربعاء.

العراق  القتالية األمريكية من  وكان من املقرر أن تنسحب القوات 
حبلول نهاية آب )أغسطس( اجلاري ليتقلص بذلك التواجد العسكري 
األمن  قوات  تدريب  بهم  منوط  جندي،  ألف   50 حنو  إىل  األمريكي 
العراقية واملساعدة يف عمليات مكافحة اإلرهاب، وفقًا للرؤية اليت 
حددها الرئيس أوباما، كما من املقرر أن تنسحب القوات األمريكية 

املتبقية حبلول نهاية العام املقبل.
الدباغ  علي  العراقية  احلكومة  باسم  الناطق  أعلن  ذلك،  يف غضون 
وقال  البالد،  يف  األمين  امللف  لتولي  مستعدة  األمنية  قواتنا  أن 
يف تصريح لـ«وكالة فرانس برس« إن »تأخر تشكيل احلكومة 
العراقية بعد مخسة أشهر من االنتخابات لن يؤثر على اجلدول الزمين 

لالنسحاب املقرر اكتماله يف نهاية العام املقبل«.
العراق  حكومة  بني  وترتيبه  له  التخطيط  االنسحاب »مت  أن  وأكد 
»جهوزية  أن  وأضاف  ندعمه«.  وحنن  األمريكية)...(  واإلدارة 
نوازن  أن  علينا  التهديدات)...(  ملواجهة  كافية  العراقية  القوات 
بني وجود طويل األمد لقوات أجنبية على أرضنا أو القيام باملهمة 
مبفردنا«. وتابع »اخرتنا القيام باملهمة بواسطة قواتنا األمنية«.

على  يؤثر  لن  اآلن  حتى  احلكومة  تشكيل  »عدم  أن  على  وشدد 
السياسي  الوضع  عن  النظر  بغض  مستمرة،  وهي  االنسحاب  خطة 
أنه سيكون هناك أي تغيريات  أعتقد  العراق«. وأضاف »ال  يف 
يف اخلطة أو تغيري يف جداول خفض القوات، بسبب وجود حكومة 

تصريف أعمال، أو عدم تشكيل حكومة جديدة«.
تصريح  يف  عثمان  حممود  الكردستاني  التحالف  عن  النائب  واعترب 
املقاتلة  األمريكية  القوات  »انسحاب  أن  »املستقبل«  لصحيفة 
وللجدول  املعدة  للخطة  أوباما  الرئيس  التزامًا من  العراق ميثل  من 
أن  خصوصًا  العراق،  من  األمريكية  القوات  النسحاب  الزمين 
يف  إخفاقهم  بعد  طريقة  بأي  البالد  مغادرة  حياولون  األمريكيني 

العراق وأفغانستان«.
من  األمريكيني  يعفي  ال  املقاتلة،  القوات  »انسحاب  أن  وأضاف 
مسؤولية محاية البلد من التهديدات، كما أنه يلقي على كاهل القوى 
اجلديدة  احلكومة  بتشكيل  اإلسراع  بضرورة  كبرية  أعباء  السياسية 
وتاليف حدوث أي خروقات أمنية خصوصًا مع تصاعد العنف وفشل 

السياسيني يف اجياد حل لألزمة احلالية«.
نشاطاته  أوىل  اجلديد  األمريكي  السفري  بدأ  ذلك،  غضون  يف 
الديبلوماسية يف العاصمة العراقية عندما التقى أمس رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي الذي شدد على أهمية »تطوير العالقات بني 
االسرتاتيجي يف  اإلطار  اتفاقية  وتفعيل  املتحدة  والواليات  العراق 

اجملاالت كافة مبا يعزز العالقات املشرتكة«.
وأضاف بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء أن »اللقاء شهد حبث 
تطورات العملية السياسية واجلهود اجلارية لتشكيل حكومة الشراكة 
الوطنية«، ناقاًل عن السفري جيفري موقف بالده »الداعم للعملية 
السياسية والدميوقراطية يف العراق وللقوى السياسية يف مسعاها 

لتشكيل احلكومة العراقية«.
الطالباني  جالل  العراقي  للرئيس  أعرب  قد  جيفري  السفري  وكان 
خالل تسليمه أوراق اعتماده سفريًا لواشنطن يف بغداد، استعداده 
والتعاون  الصداقة  عالقات  لتطوير  املمكنة  »اجلهود  كل  لبذل 
والسياسية  الديبلوماسية  سيما  ال  اجملاالت  كل  يف  البلدين  بني 
»عراق  لرؤية  بالده  تطلع  اىل  مشريًا  والثقافية«،  واالقتصادية 
دًا »دعم الواليات املتحدة للعملية  ينعم باالستقرار واألمن«، وجمدِّ
السياسية والدميوقراطية يف البالد، وأن يتمكن العراقيون من العمل 
الرئيس  أكد  حني  يف  بالدهم«،  وبناء  املرحلة  هذه  الجتياز  معاًَ 
الطالباني على أهمية تطوير العالقات بني العراق والواليات املتحدة 

وضرورة تفعيل االتفاقية االسرتاتيجية بينهما.
الواليات املتحدة  بيان رئاسي اىل »دور  الطالباني حبسب  ولفت 
يف حترير العراق من الدكتاتورية«، مؤكدًا أهمية »تطوير العالقات 
الثنائية وضرورة تفعيل االتفاقية االسرتاتيجية اليت مت توقيعها بني 
البلدين«، متمنيًا على السفري جيفري أن »يلعب دورًا يف تقوية 

العالقات بني العراق والواليات املتحدة«.
العراقية  السياسية  القوى  التطورات يف وقت ختوض  وتاتي هذه 
جديدة  حكومة  تشكيل  أجل  من  ومعقدة  ومضنية  شاقة  حوارات 
وبعد  القوى،  تلك  أغلب  لكن  األخرية،  االنتخابات  لنتائج  مستندة 
مرور أكثر من مخسة أشهر على إعالن تلك النتائج، ال تزال تتبادل 
االتهامات بشأن تأخري انبثاق احلكومة وحماولة الوصول اىل صفقة 
أو تسوية، حتظى مبوافقة الفرقاء العراقيني الذين ما زالوا بعيدين 

عن اجياد حل.
وأثار التقارب بني عالوي والصدريني غضب أنصار املالكي، حيث 
لديها  بأن  العراقية«  القانون« »القائمة  ائتالف »دولة  اتهم 
واالستحواذ  البالد  فراغ يف  منذ فرتة طويلة إلحداث  مبيتة  »نية 

على السلطة«.
تصريح  العبادي يف  حيدر  القانون«  القيادي يف »دولة  وقال 
صحايف إننا »على علم بوجود اتصاالت بني كتل سياسية لالستحواذ 
على السلطة واستبعاد كتل أخرى« يف إشارة إىل لقاء العراقية مع 
التيار الصدري، معتربًا أن »هذا منهج خاطئ جدًا يتناقض مع ما 

تعلن عنه تلك الكتل من املطالبة حبكومة شراكة وطنية«.
عليه،  اطلعنا  كما  الطرفني  بني  »االتفاق  أن  العبادي  وأوضح 
أن »هناك  إىل  مناصفة«، مشريًا  األمنية  املناصب  لتقاسم  هو 
عن  فضاًل  العراقية  القائمة  مناطق  مسلحة يف  مجاعات  نعرف  كما 

ميليشيات تابعة للتيار الصدري«.
واعترب العبادي إن »حوارات العراقية والتيار الصدري هي حوارات 
غري جادة وهي من أجل تأخري العملية السياسية ولن تأتي بنتيجة«، 
مشددًا على أن »دولة القانون تستعجل تشكيل احلكومة يف حني 
داعيًا  البلد«،  فراغًا يف  أن حيدث  ويريد  مستعجل  غري  اآلخر  أن 
القانون  دولة  مع  »االجتماع  اىل  الصدري  والتيار  »العراقية« 
ولرئاسة  الربملان  لرئاسة  مرشح  واختيار  الشعب  أمام  والتحاور 

اجلمهورية ولرئاسة الوزراء من أجل أن حنقق مصلحة الشعب«.
ويف سياق متصل، أكد نائب الرئيس العراقي والقيادي يف القائمة 
العراقية طارق اهلامشي أن »وقف املفاوضات مع دولة القانون مل 
يأِت من فراغ، وإمنا حصل بعد تراكمات يف األحداث دفعت بالعراقية 

يف نهاية املطاف إىل اختاذ هذا املوقف«.
وأوضح »أن من األسباب الرئيسية هلذا املوقف هو تكرار اتهام 
ائتالف دولة القانون بأنها متثل مكونًا معينًا، باإلضافة اىل املوقف 
العراقية  حبق  يتعلق  ما  يف  القانون  دولة  قبل  من  املفهوم  غري 
بتشكيل احلكومة، وتسمية رئيس الوزراء باعتبارها قائمة فائزة حتى 
هذه اللحظة«، معتربًا أن »وقف املفاوضات كان أمرًا مطلوبًا لكي 
يعيد ائتالف دولة القانون النظر مبجمل سياساته وطرق تعامله مع 

العراقية«.
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مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران 
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات 

4WD املتوسطة والصغرية والـ

اكثر من 25 سنة من الصدق واالمانة 
واالخالص يف التعاطي مع الزبائن

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف 

التعامل واستقامة مع الزبائن
مؤسسة املكاري تقدم لكم افضل اخلدمات مع التسهيالت 

طاقم خمتص برتكيب كالكش - ميزان اوتوماتيكي حديث - 
اجنطة مميزة - فرامل - غيار زيت واعمال ميكانيكية 

”Tune up“ اخرى

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

 *25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic *1257 Sydney Rd,  Fawkner Vic        
Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377  Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044 

Melbourneملبورن



صفحة 23     

ملبورن

Page 23 آب 2010 Saturday 21 August 2010السبت 21 

Melbourne

اجلامعة  اللبنانية الثقافية يف العامل - فيكتوريا تعلن عن عقد املؤمتر 
العاملي السنوي ال63 لألمم املتحدة للمنظمات غري احلكومية يف  ملبورن

فيكتوريا  والية  رئيس  لبى  عيدي  خليل  النائب  من  بدعوة 
للجامعة  اللبنانية الثقافية يف العامل السيد سايد حامت مع 
جورج  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة  يف  الشبيبة  جلنة  مسؤول 
جيالرد   جوليا  اسرتاليا  وزراء  رئيسة  مع  غداء  حفلة  خرياهلل 
وزير الصناعة والعلوم والبحوث السناتور كيم كار كما حضر 
احلفل بعض من اجلمعيات واالحزاب وتناول البحث  الشؤون 

االسرتالية.
وبتاريخ 30 آب و حتى 1 أيلول 2010 سيعقد املؤمتر العاملي 
يف   احلكومية  غري  للمنظمات  املتحدة  لألمم  ال63  السنوي 
اسرتاليا وهذا احلدث يقتصر على تسجيل 8 ممثلني  ملبورن – 
لكل مؤسسة  وستتمثل اجلامعة اللبنانية الثقافية بهذا املؤمتر 
املؤمتر  سيحضر  ملبورن  فمن  االسرتالية،  الواليات  كل  من 
رئيس اجلامعة اللبنانية السيد سايد حامت مع الرئيس السابق 
للمجلس القاري السرتاليا ونيوزيلندا السيد أنطوان يعقوب.
يفتتح املؤمتر نهار االثنني 30 آب بكلمة ترحيبة من السكان 
املضيف  البلد  وكلمة  املتحدة  األمم  كلمة  ثم  األصليني 
حلقات  ثم  احلكومية   غري  للمنظمات  الرئيسي  واملتحدث 
العمل يف خمتلف الغرف وخيتتم اليوم االول باجتماع الطاولة 
املستديرة حول دور املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدني 
والطرق اليت ميكن أن تعربعن مواقفها مع احلكومات للتأثري 
اخلدمات  حتسني  إىل  احلاجة  وتلبية  العامة  السياسة  على 

 *سايد حامت، جوليا غيالرد، جورج خرياهلل*

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
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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

الصحية وكيف ميكن تصميم الربامج حبيث ميكن تتبع التقدم  
وتقييمها بصورة موضوعية على مر الزمن؟

و  الثانية  املستديرة  الطاولة  املؤمتر:  من  الثاني  اليوم 
الثالثة

 - األهداف  حتقيق  حنو  احملرز  والتقدم  واحلقوق  اإلنصاف 
مناقشة والرد على أسئلة.

األهداف  لتحقيق  التقدم  تسريع  أجل  من  الزخم  يبنى  كيف 
أظهرت  وقد  املساواة.  عدم  من  املزيد  خلق  من  اخلطر   -

املمارسة أنه من األسهل على حتسني صحة أولئك الذين هم 
بالفعل أفضل حاال مما هو عليه لتلبية احتياجات أشد الناس 

فقرا وأولئك الذين ال حيصلون على الرعاية الصحية.
 السبل اليت ميكن للمنظمات غري احلكومية للدعوة إىل مزيد 
من االهتمام لتدفع إىل االحتياجات الصحية للسكان األكثر 
فقرا واألقل منوا  واإلجراءات الالزمة إلعادة تنشيط احلوار 

حول التعاون بني حقوق اإلنسان والصحة العامة؟
اليوم األخري من املؤمتر: 

كيفية ضمان املرونة يف إطار جدول أعمال األهداف حبيث 
ال يتم حتويل احلكومات واجملتمع الدولي من االستجابة يف 

الوقت املناسب هلذه التغريات؟
حتوالت  تشهد   ، اخلصوص  وجه  على   ، النامية  البلدان 
دميوغرافية سريعة مع االرتفاع احلاد يف السكان من الشباب 
وكبار السن. وسيكون اجتماع املائدة املستديرة الرابعة حبث 

قضايا مثل:
متزايدة  ونسبة  كبرية  متثل جمموعة  اليت  املزمنة  األمراض   

واألعباء الصحية يف العديد من البلدان الفقرية؟
واألهم من ذلك ، ما هي األعمال اليت ميكن املنظمات غري 
احلكومية ونشطاء اجملتمع املدني ان يقوموا بعد عام 2015 

للحفاظ على الزخم؟
 كيف ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تساعد على التقليل 
من تأثري األزمة املالية العاملية على دفع عجلة التقدم حنو 

الصحة العاملية ؟
احلفل اخلتامي:

عناوين رئيسية ومالحظات ختامية.
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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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Melbourne
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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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مناسبات

مقر  يف  رمضاني  إفطار  حفل  سليمان  متام  السوري  السفري  أقام 
 Australian National السفارة السورية لطالب جامعة أسرتاليا الوطنية
University )ANU( من مرحلة الدراسات العليا )املاجستري والدكتوراه( 
وهو اللقاء اخلامس من نوعه هلذه اجلامعة الذي تستضيفه السفارة . 
)روبرت  السيد  اجلامعة  يف  التعليمي  الربنامج  مدير  اللقاء  حضر  وقد 
كامبل( والوزير املستشار جودات علي من السفارة السورية . ورحب 
السفري السوري باحلضور وحتدث عن سورية اليت يعيش فيها املسلمون 
واملسيحيون دون تفرقة . وبعد ذلك قدم السفري عرضًا ألهم األحداث 
السياسية اليت شهدتها املنطقة وخاصة اجلرمية اإلرهابية اليت ارتكبتها 
قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد قافلة أسطول احلرية اليت كانت حتمل 
مساعدات إنسانية إىل أبناء الشعب الفلسطيين احملاصرين يف مدينة 
على  رادعة مما يشجعها  إجراءات  أية  إسرائيل  تلقى  أن  دون   ، غزة 

طالب جامعة أسرتاليا الوطنية يف السفارة السورية على إفطار رمضاني

*لقطة للحضور**سليمان وكامبل وجودات علي وشاريل ويلسون**السفري يف حوار مع طالب اجلامعة*

*لقطة للطالب**السفري سليمان ومدير الربامج**لقطة تذكارية لطالب اجلامعة*
املزيد من أعمال البطش والعدوان . 

تعود  واليت  املنطقة  بها  اليت متر  األزمة  السوري عن  السفري  وحتدث 
اجلوالن  فيها  مبا  العربية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  إىل  جذورها 
السوري احملتل ، وقال إن هذه األزمة ازدادت تعقيدًا بعد أن احتلت 
الواليات املتحدة العراق ، وأكد أن املقاومة يف فلسطني هي ردة فعل 
اليت  والوحشية  اإلنسانية  املمارسات غري  االحتالل وعلى  طبيعية على 

ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي يف األراضي العربية احملتلة .
وحتدث السفري السوري عن عملية السالم فقال إن إسرائيل ال تسعى 
وال تريد حتقيق السالم احلقيقي الذي يقوم على احلق والعدل واالمتثال 
لقرارات الشرعية الدولية ، وإن العرب مجيعًا جادون يف التطلع إىل 
سالم حقيقي حيث قدم العرب مجيعًا يف قمة بريوت عام 2002 مبادرة 
سالم إال أن إسرائيل مل تستجب هلا وقابلتها مبزيد من القتل والتدمري. 

وقال السفري سليمان إن االحتالل اإلسرائيلي هو سبب مجيع األزمات 
اليت تعيشها املنطقة ، وإن املقاومة حق مشروع كفلته كل الشرائع 
تؤيد  سورية  وإن   ، االحتالل  ومقاومة  النفس  عن  للدفاع  والقوانني 
املقاومة يف فلسطني ولبنان ويف أي بقعة من بقاع العامل ، وتعترب 
أن تنفيذ القرارات الدولية وإلزام إسرائيل باالمتثال هلا هي مسؤولية 

دولية .
 ، الثنائية بني أسرتاليا وسورية  العالقات  السفري حديثه عن  واختتم 
والنشاطات اليت حتققت منذ تأسيس السفارة ، مثل تأسيس جمموعة 
"أصدقاء سورية" Friends of Syria ، إضافة إىل تشكيل مجعية الصداقة 
الربملانية السورية األسرتالية والزيارات املتبادلة بني البلدين واليت تهدف 
إىل تعزيز التعاون واليت كان أخرها زيارة وزير الصناعات كيم كار إىل 

سورية وتوقيعه عدة اتفاقيات مع سورية.

العربي  الدبلوماسي  السلك  عميد  سليمان  متام  السوري  السفري  أقام 
وزوجته إيزيس سعيد مأدبة عشاء تكرميية باسم جملس السفراء العرب 
األردنية  اململكة  سفري  السقريي  رجب  الدكتور  السفري  شرف  على 
اهلامشية وزوجته نهاد السقريي مبناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية يف 

أسرتاليا .
واملغرب  ومصر  السعودية  سفراء  السعادة  أصحاب  املأدبة  وحضر 
والعراق وليبيا وعقيالتهم والقائمون بأعمال اإلمارات واجلزائر والكويت 

ولبنان .
وقد رحب السفري السوري متام سليمان  جبميع احلضور وألقى كلمة 
مبناسبة انتهاء مهمة السفري الدكتور السقريي يف أسرتاليا ونيوزيلندا ، 
ووجه له الشكر باسم جملس السفراء العرب على كفاءته وعمله الدؤوب 
 ، األسرتالية  احلكومة  مع  العالقات  لتعزيز  العرب  السفراء  مع جملس 
السفري  وقدم   . املستقبلية  مهامه  يف  والتوفيق  النجاح  له  متمنيًا 
السوري درعًا تكرمييًا باسم اجمللس إىل السفري السقريي تقديرًا لعمله 

يف فرتة اخلمس سنوات يف أسرتاليا ونيوزيلندا .

*السفري سليمان يلقي كلمة ترحيبية**عميد السفراء العرب يقدم درعًا تكرمييًا إىل السفري األردني**السفريان السوري واألردني وعقيلتهما وحرم السفري املغربي*

*السفري السوري وزوجته يف استقبال الضيوف**السفراء العرب وعقيالتهم **السفري األردني يشكر احلضور*

* جودات علي وكريشان**سفراء ليبيا والعراق ومصر واملغرب والسعودية والقائم بأعمال اإلمارات*

حفل وداع تكرميي للسفري األردني رجب السقريي على سحور رمضاني 

وقد ألقى السفري رجب السقريي كلمة شكر فيها السفري السوري متام 
سليمان عميد السلك العربي على حفاوة االستقبال والسفراء وممثلي 

متمنيًا   ، التكرميي  الوداع  حفل  يف  ملشاركتهم  الدبلوماسية  البعثات 
جمللس السفراء العرب املزيد من التقدم على كافة األصعدة .
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مشوار 
عالبنان

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول للشاعر 
الراحل يوسف روحانا

لبنان يا  الكيف  ...بالد  تركتك 
وغناني ورقص  عياد،  وكلك 
والسندان عالشربني  والعز 
ملياني خريات  بل  وحقول 
والرعيان الفالح  مع  تركتك 
جرياني وبيت  جدي  بيت  ومع 
االنسان رحية  ترابك  ورحية 
لبناني  ... االرض  بهاك  وكلشي، 

فيك اهدس  وضليت   ... دشرتك 
زماني يف  يوم  وال  تركتين  وَم 
عحفافيك نام  تا  معي  وجبتك 
رباني الفيك  ببيت  واوعى 
وصليك امسك  قدس  وضليت 
لساني يسبق  امسك  صار  تا 
يأذيك اهلوا  ال  بقليب،  وحطك 
رمداني عني  شي  تلمحك  ما 
وشبابيك طواق  بصدري  وفتح 
لبناني ضو  منها،  تيطل 

بعيد حنني  بل  عمري  قضيت 
التاني وانطر  نهار  قّطع 
جديد من  حبك   ... كربنا  وكلمك 
سهراني عليك  عيين  وتضل 
ويزيد بيننا  يكرب  عشق  تل 
امياني ايام  عل  ويزيد 
العيد جراس  امسع  تا  ومشتاق 
وهيالني ومنتوره  وحنه، 
وتراويد رقص  الكنيسه  وحد 
لبناني وعرس  الصبايا،  وعد 

البيت حد  االرز  شتل  صفيت 
جهالني ارز  حرشة  صار،  تا 
طليت ما  كل  قليب  ويرتاح 
عبقاني ارزات  هل  وشفت 
لقيت م  ارزاتنا  متل  لكن 
ربياني الشمس  حد  ارزات 
مشيت ما  حب  سقيتا  وكلشي 
لبناني وارز  دهور  رحية 

مشوار هل  رحت  ملن  صار..  وشو 
وزعالني سودا  الدني  لقيت 
حجار كوام  احللوه  وبيوتك 
هشالني عالطرقات  والناس 
اثار باقي  لقيت  مديين  بل  ال 
جرياني لقيت  بالضياع  وال 
خبار كلو  صار  تركتو  وهلي 
لبنان على  يربم  عن  والعز 
علبناني يربم  عن  ولبنان 

مبناسبة عيد اإلنتقال ترأس سيادة املطران عـاد ابـي كـرم السامي 
اإلحتفالي  القّداس  املارونّية،  أوسرتاليا  ابرشّية  راعي  اإلحرتام، 
خادم  فيه  عاونه  سدني  يف  لبنان،  سّيدة  رعّية  يف  للمناسبة 
الرعّية املنسنيور بشارة مرعي ولفيف من الكهنة وحشد كبري من 

املؤمنني. 
ويف عظته حتّدث املطران ابـي كـرم عن معنى العيد وشرح عقيدة 
وفضائلها  مريم  بالعذراء  يتشّبهوا  كي  املؤمنني  ودعى  اإلنتقال 
والسري على خطى يسوع وتعاليمه بكل امانة كما عاشت العذراء 
مريم واحتملت اآلالم وشاركت بعد ذلك ابنها مبجد السماء.  ودعى 
باملناسبة مجيع العائالت اىل احلفاظ على روحانّية وتراث كنيستهم 
التى ستقام  والنشاطات  اإلحتفاالت  املشاركة يف  اىل  والتحّضر 
هذة السنة ملناسبة السنة اليوبيلّية اخلاصة مبار مارون. كما دعاهم 
اىل املشاركة باخللوات الروحّية لألزواج اليت تنّظمها جلنة العائلة 
األّول  تشرين  من   والثالثني  احلادي  يومي  وذلك  األبرشّية  يف 
مجيع  بدعوة  كلمته  واختتم   .2010 الثاني  تشرين  من  والسابع 

رعّية سّيدة لبنان املارونّية يف سيدني حتتفل بعيد انتقال 
العذراء مريم وتكّرم ابناءها 

افرادها وأن يعطي  العائلة وبني  الصالة يف قلب  املؤمنني اىل 
كلُّ مؤمن للمسبحة الوردّية والتأمل يف اسرارها املكانة املمّيزة يف 

مسرية حياته الَتقوّية والروحّية.
األبرشّية  راعي  سيادة  خالله  سّلم  احتفاٌل  جرى  القّداس  وبعد 
أومسة بابوّية رفيعة والربكة األبوّية البطريركّية إىل حضرة اآلنسة 
اولغا نصر والسّيدين فكتور سعادة وروبري حّنا، تقديرًا لعطأتهم 

ونشاطتهم يف خدمة دعم االكلريوس املاروني.  
وشارك اجلميع بدقيقة صمت دعا اليها سيادُته عن نفس الذين 
توفوا من مؤّسسي صندوق الّدعم املاروني وهم:  موسى جوزف 
حّنا، منصور احلج، ابراهيم نعمان، جنيبة طوبي، البري كريوز، روني 

مرعي، ريشار عريضة، انطوني علم وسيمون عبداهلل. 
الرعّية حيث شاركوا يف خنب  بعد ذلك توّجه اجلميع إىل صالون 
املناسبة وتناولوا اهلريسة  التقليدية اليت اعّدها املتطوعون وأبناء 

الرعّية.
أمال بومسرة رئيسة حترير جمّلة "مارونيا"

جامعتان يف السعودية من أفضل اجلامعات يف العامل
يف الرتتيب االكادميي جلامعات العامل لعام 2010 الذي ينشر 
منذ عام 2003 هيمنت الواليات املتحدة على القائمة واحتلت 
مثانية مراكز من بني أفضل عشر جامعات يف العامل وأيضا 54 
مركزا من بني أفضل مئة جامعة بينما اخنفض عدد اجلامعات 
الربيطانية يف قائمة أحسن 500 جامعة من 40 جامعة اىل 38 

جامعة.
يف املقابل حققت جامعات من الشرق االوسط تقدما يف قائمة 
عام 2010 .ودخلت جامعتان سعوديتان قائمة أحسن 500 جامعة 
واجلامعتان  املاضي.  العام  واحدة  جامعة  من  بدال  العامل  يف 
هما جامعة امللك سعود وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

بالظهران.
كما أظهر الرتتيب تقدم اجلامعات االسيوية واحتالهلا 106 مراكز 
من بني قائمة أفضل 500 جامعة وان اجلامعات الصينية هي 
االفضل اداء. ودخلت 34 جامعة صينية اىل قائمة أفضل 500 
عام  عددها  من ضعف  أكثر  اي   2010 عام  ترتيب  جامعة يف 

. 2004
ويصنف الرتتيب االكادميي 1000 جامعة كل عام وتنشر قائمة 
أفضل 500 جامعة على االنرتنت ويركز بشدة على اجنازات البحث 
العلمي.ويستخدم التصنيف ستة مؤشرات لرتتيب اجلامعات على 
مستوى العامل منها عدد الطلبة واالساتذة احلائزين على جوائز 
نوبل وعدد الباحثني البارزين فيها وعدد املقاالت املنشورة يف 
كربيات الصحف ونصيب كل فرد من حجم االداء مقارنة حبجم 

املؤسسة التعليمية. 
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منوعات

نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس 
لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس تلفون:  0419247261  96823269

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  

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

2063964902

.

//

حتى

*افطار مجعية بريوت االسالمية*

االحتفال بعيد سيدة زغرتا

احتفلت االحد املاضي اجلالية الزغرتاوية بعيد سيدة زغرتا واقامت 
قداسا لراحة عموم انفس موتى وشهداء اهدن زغرتا الزاوية وذلك 
بدعوة من مجعيتها مجعية يوسف بك كرم بطل لبنان الزغرتاوية 
العام االستاذ روبري نعوم وعقيلته  لبنان  حبضور سعادة قنصل 
جريارد  بول  باراماتا  بلدية  ورئيس  بورجر  دايفد  والوزير  وابنته 
وحشد  احلليب  عليا  السيدة  الزغرتاوية  السيدات  مجعية  ورئيسة 

كبري من ابناء زغرتا الزاوية.

افطارات رمضانية
واملساحمة  املبارك  الشهر  الكريم  رمضان  شهر  حلول  مبناسبة 
واالحزاب  خاصة  واالسالمية  العربية  اجلالية  وافطارات  والصالة 
الوطنية واجلمعيات اخلريية منهم مجعية املشاريع اخلريية االسالمية 
البلفيو  صالة  يف  السنوي  افطارها  املاضي  االسبوع  اقامت 
بانكستاون ومجعت العديد من االحزاب واجلمعيات اخلريية حبضور 

*تيار املردة واجلمعية الزحالوية يف افطار املشاريع االسالمية**افطار مجعية املشاريع االسالمية*

*اجلالية الزغرتاوية حتتفل بعيد السيدة**اجلالية الزغرتاوية حتتفل بعيد السيدة**اجلالية الزغرتاوية حتتفل بعيد السيدة*

قادة روحيني وسياسيني. وايضا مجعية بريوت اخلريية االسالمية 
حبضور  اوبرن  يف  يامسني  مطعم  يف  السنوي  افطارها  اقامت 
والسياسية  والدينية  اخلريية  واجلمعيات  والرمسيني  الدين  رجال 
هذا  والتاخي يف  احملبة  راية  اجلميع حتت  متتع  حيث  واالصدقاء 

الشهر الفضيل املبارك.
بافطارات  يقومون  واملؤسسات  واالحزاب  اجلمعيات  من  والعديد 

رمضانية.

سهرات رمضانية يف الليالي الذهبية
يف  اجلميل  واللحن  الصوت  واريج  الفرح  ولقاءات  السهر  رحلة 
الليالي الذهبية اليت جتمع كل نهاية اسبوع العائالت الراقية هي 
وكرم  فواح  عطرها  بنشر  عديدة  ومناسبات  وطرب  فن  حديقة 
االخالق واحلفاوة باشراف صاحبها العاصي ووالي وهبة يف اغنى 
الشاعر  الربنامج  مقدم  البشوش  الوجه  واستقبال  الفنية  الربامج 
حيث  الرواد  راحة  على  الساهرة  واالدارة  معوض  بدوي  اللبق 
االطباق  اشهى  وتقديم  رمضانية  سهرات  املاضي  اسبوع  كانت 
وتنوع  العامل  الطاقم  من  املمتازة  السريعة  واخلدمة  الرمضانية 

املطربني باالجواء اهلادئة واملرحية وتنوع املناسبات العديدة من 
اعياد امليالد وتكريم وغريها. هذه هي الليالي الذهبية بسمة يف 
عمر الليل الساهر عطر فواح تشهد هلا الزبائن الكرام حيث خيم 

الفرح واالنشراح على اجلميع.

مأدبة تكريم رمضانية
اىل مركز احلفاوة والتكريم الليالي الذهبية دعا السيد يوسف امحد 
منعم وعقيلته اىل افطار رمضاني االصدقاء حممد امحد العوراني 
وعقيلته والسيد نبيل حممد عدوش وعقيلته حيث قدمت هلم ادارة 
الليالي اشهى االطباق الرمضانية وكانت من نوع اخر هلا طعم اخر 

وحلظات فرح وسعادة.
وايضا ابو العبد وعقيلته دعوا االقراب حممد سالمة وعقيلته يوسف 
سالمة وعقيلته واالصدقاء امحد حرو وعقيلته وحممد امسجاني ابو 
ادارة  سهرت  وقد  الليالي  يف  افطار  مأدية  اىل  وعقيلته  النور 
املطعم على اجلميع يف تقديم اشهى االطباق الرمضانية واخلدمة 

السريعة املمتازة.
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مقاالت

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
االشكال، يف هذه اجلرمية البشعة.

وال نبالغ اذا قلنا ان اسرائيل والواليات املتحدة خاصة والدول 
الوطنية  واجلرمية  االنسانية  القضية  هذه  استغلت  عامة  الغربية 

لتنفيذ سياستها وحتقيق مآربها يف لبنان واملنطقة.
وقد استعملت واشنطن هذه اجلرمية مبثابة عصا تهزها يف وجه 
كل من يعاندها ويعاكس سياستها سواء كان هذا »املعاِند« 

او »املعاكس« شخصا او دولة.
لألسف فقد جعلت الواليات املتحدة االمريكية من جرمية اغتيال 
احلريري »فّزاعة« تفّزع بها كل دولة تضّر مبصاحلها يف الشرق 
االوسط او  حتول دون تنفيذ خمططاتها يف هذه املنطقة من 

العامل.
فمثال عندما كانت القوات االمريكية يف العراق تتعرض هلجمات 
»مميتة« من تنظيم القاعدة وغريه - على فكرة ما زالت هذه 
بفتح  دمشق  تتهم  واشنطن  كانت   - هلجمات  تتعرض  القوات 
العراق لشن هجمات ضد  اىل  لتسلل »االرهابيني«  حدودها 
عليها  الضغط  اجل  ومن  التحالف  وقوات  االمريكيني   اجلنود 
يف  »تهز«  كانت  لشروطها  واالذعان  ملطالبها  لالستجابة 

وجهها »عصا« االتهام بضلوعها باغتيال احلريري.
وكذلك كانت الواليات املتحدة تهز هذه العصا يف وجه سوريا 
بهدف فك حتالفها مع ايران وزرع اسفني يف عالقاتها مع ايران 
يف حماولة منها لعزل طهران دوليا بسبب جهودها النتاج الطاقة 
النووية الغراض سلمية - كما تقول ايران -  فيما الغرب يتهمها 
بأنها تعمل لتصنيع اسلحة نووية فكانت واشنطن تتهم دمشق 
الضالعني  الضباط  بتسليم  وتطالبها  احلريري  باغتيال  بعالقتها 

ليحقق معهم احملققون الدوليون.
ندري  وال  املتهة  الالئحة  من  سوريا  حذف  مت  انه  يبدو  اليوم 
ومت  ال،  ام  الغرب  مطالب  لبعض  استجابت  قد  كانت  اذا  ما 
توجيه اصابع االتهام اىل »حزب اهلل« ألن القضاء على سالح 

املقاومة يشكل أولوية يف السياسة  »االسراكية«.
حيث  من  رمبا  »متباعدتني«  جمموعتني  اتهام  ميكن  ال  وألنه 
الوظيفة، ال التفكري، قامت احملكمة الدولية بتربئة ساحة الضباط 

االربعة وذلك يف حماولة التهام جهة أخرى.
و  اللبنانيون  هلل  االربعة  الضباط  اطالق  بعد  االوىل  للوهلة 
»طّبلوا وزّمروا« ظانني ان احملكمة هي موضع ثقة وانه ميكن 
االعتماد على نزاهتها يف كشف اجلهة او اجلهات املتورطة يف 

اغتيال احلريري.
واليوم بعد ان صدر القرار السياسي للمحكمة من خالل رئيس 
مسؤولني  من  وغريه  أشكينازي  االسرائيلي  اجليش  أركان 
اسرائيليني وأمريكيني اضافة اىل صحيفة دير شبيغل االملانية 
هذا القرار الذي اتهم عناصر من حزب اهلل، حتى بعض هؤالء 
ان  اللبنانيون  أدرك  االغتيال،   متورطة يف  القيادة  ان  زعموا 
اطالق سراح الضباط االربعة ما هو اال متهيد التهام جهة أخرى 

هي حزب اهلل.
اهلل  حزب  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  باسم  املتحدث  اتهم  كما 
األمور  يتابع  أن »من  ورأى  احلريري،  رفيق  الرئيس  باغتيال 
من  التهّرب  اهلل  حزب  وحماولة  االغتيال،  هذا  وراء  من  يعرف 

مسؤولية الضلوع يف االغتيال أمر سخيف«.
عوفري  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  باسم  املتحدث  نفى  فقد 
غندملان، وجود أي موقف إلسرائيل يف موضوع اغتيال الرئيس 
ــــ يف  ــــ أو حتليلـ  رفيق احلريري. وإذ أشار إىل وجود »شائعةـ 
لبنان مفادها أنه ُيعمل على خمرٍج ُيّتهم مبوجبه اثنان من أعضاء 
حزب اهلل بالتوّرط يف عملية االغتيال بدون أوامر من القيادة«، 

أعلن رفض إسرائيل هذا املخرج.
وهنا نسأله: كيف ال يوجد موقف اسرائيلي يف موضوع االغتيال 
من جهة ومن جهة أخرى  ترفض هذا »املخرج« رغم ان مسألة 

اتهام احلزب كلها ال اساس هلا من الصحة؟
الشهود

امام  دعوى  اي  يف  واساسي  ضروري  الشهادة  عنصر  والن 
احملاكم جرت فربكة شهود ثبت كذبهم وافرتاؤهم. فشاهد الزور 
تنبغي مساءلته للحكم على مدى صحة املعلومات اليت ميتلكها وما 

اذا كان من املمكن البناء عليها.
ولذلك فانه اذا كان من الغريب عدم حماكمة شاهد الزور فاالغرب 
تأمني احلماية له وتركه يسرح وميرح على هواه وكأنه »بطل« 

اجرتح معجزة.
ويف هذا اجملال خاطب السيد حسن نصر اهلل يف 22 متوز املاضي 
تريدون حماكمة شهود  قائال »ال  املسؤولني  اهلل  نصر  طالب 
الزور وال تريدون حماكمة من صّنعهم ومن فربكهم، ذلك الذي 
ضّلل التحقيق عمدًا. فشهود الزور أدوات، ومن ضلل التحقيق 
أكثر منهم هو من يقف خلفهم وكلنا نعرفهم، وبعض الشهود 
الزور تكلموا لكن ال أحد يريد أن يستدعيهم ألن ذلك سيؤدي 
باحلد  آخر.  هلا  وليس  أول  هلا  وأخالقية  سياسية  فضيحة  اىل 
آثار  رفع  غرار  على  الظلم  آثار  رفع  امسه  شيء  هناك  األدنى 

العدوان«.
كما كانت مسألة شهود الزور موضع مشاورات يف جلسة جملس 
الوزراء حيث قدم وزير الزراعة حسني احلاج حسن ملف شهود 
الزور يف ملف التحقيق الدولي يف جرمية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، وقال أنهم »معروفون منذ سنتني وثالث وقد قالت 
احملكمة الدولية انها ليست صاحبة االختصاص يف ملفهم والقضاء 
اللبناني ادعى عليهم ومنع من القيام بعمله ومت رفض اسرتداد 
حممد زهري الصديق والتحقيق معه وهو الذي يتمتع بعناية دولية 
وحبصانة من اجهزة استخبارات غربية. كما ان الرئيس اميل حلود 
كان تعهد عدم توقيع عقوبة االعدام يف حق الصديق عندما مت 

التذرع بهذا االمر لعدم اسرتداده او تسليمه«.
وقال احلاج حسن: »حنن نطرح هذا امللف من منطلق احلرص 
على البلد ومن مسؤولية احلكومة التصدي له ومتابعته ومواكبته 

جبدية وفاعلية«.
واقرتح لدى عرضه املوضوع صيغًا عدة داعيًا احلكومة اىل »اخذ 
او  نيابية  او  وزارية  جلنة  تشكيل  مثل  منها،  مناسبا  تراه  ما 
قضائية او أي صيغة اخرى ترتئيها«، مشددا على »ان شهود 
وجيب كشفها  وراءهم  تقف  جهات  ومثة  التحقيق  الزور ضللوا 

ملعرفة سبب التضليل وحرف التحقيق عن مساره الصحيح«.
وقد دخل مؤخرا شاهد زور جديدا على اخلط يف قضية اغتيال 
وهذا   - الديار  الزميلة  ذكرت  كما   - احلريري  رفيق  الرئيس 
كان ضابطًا يف  وانه  وحمامي  درزي  انه  إدعى  الذي  الشاهد، 
اجليش االسرائيلي، قصد السفارة اللبنانية يف براغ طالبًا اللجوء 
السياسي اىل لبنان عرب السفارة، وقال إن لديه معلومات من 
داخل اسرائيل ومن لبنان عما جرى يف 14 شباط عام 2005 يف 
وهو  احلريري،  رفيق  األسبق  احلكومة  رئيس  باغتيال  يتعلق  ما 
مستعد لالدالء مبا لديه من معلومات عن التفجري الذي حصل يف 

يوم 14 شباط قبالة »أوتيل السان جورج«.
والتقدم  فورًا،  املغادرة  منه  طلبت  براغ  اللبنانية يف  السفارة 
اىل  تتوارد  اليت  واألسئلة  لبنان،  يف  السياسي  اللجوء  بطلب 

االذهان هي كاآلتي:
1 - هل أخذت السفارة اللبنانية منه صورًا عن هويته أو جواز 

سفره وحتققت من صحتها؟
ختدم  ان  ميكن  ملفات  من  لديه  ما  على  إطلعت  هل   -  2

التحقيق؟
3 - هل مت إبالغ احملكمة الدولية املعنية مباشرة باملوضوع عنه 

رمبا ميكنها االستفادة مما لديه من معلومات؟
4 - ملاذا مل يتم إرسال بعثة لبنانية إىل براغ للتحقق من هوية 

الشخص الذي ميلك كما يدعي معلومات عن حادثة االغتيال؟
5 - ملاذا ال يكون هذا الشاهد اجلديد شاهد زور يريد تضليل 

التحقيق يف اجلرمية؟
6- ملاذا مل تساعده السفارة اللبنانية يف براغ على احلصول على 

طلب جلوء اىل لبنان؟
 السفارة اللبنانية يف براغ اليت أبلغت هذا الشخص أنها ليست 
توافرت  اليت  املعلومات  أرسلت  تصرفاته،  وعن  عنه  مسؤولة 
بالوكالة  القائم باألعمال يف السفارة  لديها عنه إىل لبنان عرب 
نديم صوراتي، الذي أرسلها إىل وزارة اخلارجية اللبنانية طالبًا 
اإلطالع عليها، وهو ينتظر التوجيهات خبصوصها، إال أن أمني 
عام وزارة اخلارجية حوهلا إىل وزارة الداخلية، وقد ارتأى مدير 
الشؤون اخلارجية حتويلها اىل رئاسة احلكومة، لكن السفري أبو 
)وهذا  احلكومة  رئاسة  اىل  التحويل  العام شطب  األمني  حبيب 
يظهر يف صورة الرسالة املوجهة اىل وزارة اخلارجية( واكتفى 

بتوجيهها إىل وزارة الداخلية.
بكل  لإلدالء  صحايف  مؤمتر  عقد  يريد  إنه  الشخص  هذا  يقول 
املعلومات اليت لديه بعدما طلبت منه السفارة اللبنانية يف براغ 
إىل  الطلب  بهذا  فليتوجه  السياسي  اللجوء  يريد  كان  إذا  أنه 
الدولة اللبنانية، فهل مت تعميم مواصفاته اليت ذكرتها السفارة 
طويل  أنه  وهي  اللبنانية،  احلدود  وعلى  املطار  على  براغ  يف 

القامة حنيف البنية ويبلغ حواىل الستني من العمر؟
وهل مت إبالغ األجهزة األمنية عن مواصفاته؟

اما يف وزارة اخلارجية فلم تتوقف االسئلة والتحقيقات عن الذي 
سرب املعلومات وكيف سربت املعلومات، فاالمني العام لوزارة 
اخلارجية السفري وليم حبيب بدا متضايقا من التسريب، وسأل 
املوظفني والديبلوماسيني اضافة اىل احلجاب، اضافة أيضًا اىل 
انه رفض توقيع املعامالت حتى الربقيات املستعجلة رافضًا ايضا 
توقيعها،النه يريد معرفة كيف حصل التسريب، وعندما استعصى 

عليه ذلك، عمد اىل ارسال رّده اىل الديار والذي جاء فيه: 
والحقا اسف حبيب لنشر جريدة الديار تقريرا آتيًا لوزارة اخلارجية. 
اللجوء  يطلب  اسرائيلي سابق  على خرب »ضابط  تعليقا  وقال 
السياسي اىل لبنان يف براغ: لدي معلومات من اسرائيل تتعلق 
مبا جرى يف 14 شباط 2005« : هذا التقرير ارسل الكثر من 

وزارة وادارة ومسؤول. 
القائم  ان  احملطات  الحدى  هاتفية  مداخلة  يف  حبيب  واضاف 

باالعمال اللبناني يف براغ ارسل التقرير يف 9 آب 2010 متضمنا 
من  معلومات  انه ميلك  مدعيا  السفارة  مركز  اىل  جميء شخص 
رفيق  الرئيس  اغتيال  عملية  حول  لبنان  داخل  ومن  اسرائيل 

احلريري مشريا اىل انه مستعد لكشف هذه املعلومات. 
حول  صحفي  مؤمتر  عقد  نيته  عن  الرجل  حتدث  حبيب:  وقال 
املوضوع. وحنن فور جميء الربقية من براغ وعلى خالف ما ذكرته 
جريدة الديار بلغنا كافة املسؤولني يف الدولة مبن فيهم رئاسة 
احلكومة وذلك يف اليوم نفسه. وطلبنا من بعثتنا يف براغ تزويدنا 
بكافة املعلومات. يكمل السفري حديثه: اتتنا مراسالت عديدة بعد 
هذا التاريخ ومل تلحظهم جريدة الديار لعدم معرفتها بهم. ومنها 
ان الرجل رفض االفصاح عن امسه واي مستند قانوني او اي 
معلومة اخرى وتبني للمسؤولني ان الرجل حتت تأثري املخدرات 
او الكحول او انه خمتل عقليا... تصرفاته ليست طبيعية على 

االطالق. 
واشار حبيب اىل ان حاالت شبيهة حتصل كل شهرين يف بعثاتنا 
عملية  حول  معلومات  »منلك  احدهم  يقول  كأن  الدبلوماسية، 
اخرى...  شخصية  او  اهلل(  مسح  )ال  اجلمهورية  رئيس  اغتيال 
ويف كافة املرات تعطى املواضيع اهمية قصوى لكن يف اكثرية 
قواهم  يفقدون  اشخاص  قبل  من  تكون  تردنا  اليت  احلاالت 

العقلية. 
اجاب:  للصحافة  الكتاب  سربت  اليت  اجلهة  عن  حبيب  وسئل 

التسريب مل حيصل من وزارة اخلارجية. 
وبعد الظهر اتصلت »الديار« بالسفري حبيب تستوضحه الكالم 
سوى  عندي  ليس  قال  ثم  بداية،  االجابة  رفض  قاله،  الذي 
التوضيح الذي أرسلته اىل ادارتكم اليت احرتمها، لكن بعد تكرار 
اللجوء اىل  االسئلة واصرارنا على معرفة رأيه خبصوص طالب 

لبنان، قال: هذه احلادثة حتصل دائما. 
* لكن سعادة السفري أمل تسجل السفارة امسه؟ 

- اجاب: سفاراتنا مشرعة االبواب امام اجلميع. 
* أمل تصوره الكامريات املثبتة يف السفارة؟ 

- اجاب: ال علم لدي. 
وهنا عاد وأصر السفري حبيب بأنه أرسل منذ البداية نسخة اىل 
رئاسة احلكومة، وعندما اوضحت »الديار«  له بأن اسم رئاسة 
احلكومة مشطوب بالقلم واستبدل بوزارة الداخلية مع توقيع على 
املكان املشطوب، فأجاب السفري: ابدا، فانتم ال متلكون الدليل 
اىل  براغ  سفارتنا يف  من  املوجهة  الرسالة  تاريخ  تعرفون  وال 

اخلارجية. 
واكدت »الديار« بأن املستندات املرفقة وهي رسالة موجهة 
من القائم باألعمال بالوكالة نديم صوراتي وعليها اسم رئاسة 
احلكومة مشطوبا مع التوقيع اضافة اىل تاريخ املراسلة. وعلم 
منه  وطلبت  ديبلوماسية  ملساءلة  تعرض  صوراتي  بأن  الحقا 
اخلارجية اللبنانية كافة التفاصيل اليت رافقت دخول طالب اللجوء 
مع حمضر اللقاء مرفقًا مع االسئلة واالجوبة اليت مت تداوهلا داخل 

السفارة. 
نشعر من وقائع هذه احلادثة ان هناك شيئا ما ليس طبيعيا يف 

هذه املسألة:
وهنا نسأل:

ملاذا تربأت السفارة اللبنانية من تصرفاته؟ هل هناك من أمر 
ختشاه وختاف منه؟

ملاذا شطب السفري أبو حبيب التحويل اىل رئاسة احلكومة خاصة 
وان رئيسها معين قبل غريه بذلك؟ 

هل كانت كامريات التصوير معطلة لدى دخول هذا »الشاهد« 
ام انها كانت تعمل وجرى اخفاء شريط التصوير؟

قول  حسب  اجلميع،  امام  مشرعة  السفارة  أبواب  تكون  كيف 
السفري حبيب؟

شهرين«  »كل  السفارة  »يزور«  ان  املعقول  من  هل 
اشخاص خمتلون عقليا او حتت تأثري الكحول واملخدرات؟ وهل 

يتوقع منا ان نصّدق ذلك؟
سواء كان هذا الرجل صادقا ام ال، فلماذا ال نعتربه من مجلة 

الشهود ونقوم باعطائه تأشرية جلوء سياسي؟
هل ان الدولة اللبنانية »تهّربت« منه خوفا من اي ردة فعل 

او تهديد اسرائيلي؟
من خالل تسلسل االحداث يف هذه املسألة نرى ان هناك حلقات 
ان  كما  اللجوء«  مسلسل »هذا  ضائعة يف  زالت  ما  عديدة 
على  االغتيال  عمليات  مئات  يف  املخفية  احللقات  ألوف  هناك 

الساحة اللبنانية.
وهنا نسأل: هل ان عدم جلوء السلطات اللبنانية املختصة الجراء 
امللك«  مقدمتهم »الشاهد  الزور ويف  مع شهود  اي حتقيق 
حممد زهري الصديق سببه ضغوط او »تعليمات« من احملكمة 

الدولية ام ان ذلك حمض ذاتي؟
ثم اال ميكن ان يشّكل هؤالء الشهود بداية اخليط الذي يوصل 

اىل القبض على املتورطني يف اغتيال احلريري وحماكمتهم؟ 
اخريا اننا نرى ان هذه احملكمة الزئبقية االهداف واالغراض قد 
سقطت يف االمتحان اللبناني النها تبين حتقيقاتها على افادات 
الضباط  زج  مت  االفادات  هذه  على  بناء  انه  حيث  زور  شهود 

االربعة يف السجن الكثر من اربع سنوات.

ملاذا ال يتم استجواب شهود الزور؟
احملكمة الدولية وزئبقية األهداف!

انطونيوس بو رزق
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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
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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 
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رياضة

 1  -  3 االيطالي  جنوى  على مسبدوريا  األملاني  برمين  فريدر  فاز 
)الشوط االول 0 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما مساء االربعاء 
على ملعب »فيسر« يف برمين يف ذهاب الدور املؤهل لدوري 
األبطال االوروبي لكرة القدم يف جمموعة غري االبطال. سجل للفائز  
»بناليت«  جزاء  ضربة  من  فرينغز  وتورسنت  فريتس  كليمنس 
والبريوفياني كلوديو بيزارو يف الدقائق 51 و67 و69، وللخاسر 
جيامباولو باتزيين يف الدقيقة 90. وطرد احلكم املدافع االيطالي 
صفراء  بطاقة  على  حلصوله   66 الدقيقة  يف  لوتشيين  ستيفانو 

ثانية. 
فاز  براغا،  يف  براغا«  دي  مونيسيبال  ملعب »أستاديو  وعلى 
 )0 -  0(  0  -  1 األسباني  أشبيلية  الربتغالي على  براغا  سبورتنغ 

سجلها الربازيلي ماتيوس لييت ناسيمينتو يف الدقيقة 61. 
ويف جمموعة االبطال، فاز اف سي بازل السويسري على شريف 
املباراة  0( يف   -  0 االول  )الشوط   0  -  1 املولدايف  ترياسبول 
اليت أجريت بينهما على ملعب »سانت جاكوب بارك« يف بازل. 
الدقيقة 54. وأهدر بنجامني  وسجل االصابة فالنتني شتوكر يف 
هاغل ضربة جزاء »بناليت« يف الدقيقة 90. وطرد احلكم العب 

شريف ترياسبول الكسندر إيروخني يف الدقيقة 86. 
وعلى ملعب بارتيزان ستاديوم يف بلغراد، تعادل بارتيزان بلغراد 
 .)0  -  0 االول  )الشوط   2  -  2 البلجيكي  واندرليكت  الصربي 
سجل لالول الربازيلي كليفرسون ويان ليتشياكس خطأ يف مرمى 
فريقه يف الدقيقتني 57 و64، وللثاني غيوم جيليه واجملري روالند 

يوهاش يف الدقيقتني 53 و66. 
هابويل  امام  النمسوي  سالزبورغ  بول  رد  خسر  سالزبورغ،  ويف 
سجل   .)2  -  1 االول  )الشوط   3  -  2 االسرائيلي  ابيب  تل 
ضربة  من  فالنر  ورومان  بوكريفاتش  نيكوال  الكرواتي  للخاسر 
جزاء »بناليت« يف الدقيقتني 28 و67، وللفائز حارس املرمى 
النيجريي فنسنت أنيياما من ضربة جزاء »بناليت« وبن ساهار 

وإيتاي شيشرت يف الدقائق 3 و44 و53. 
وهنا النتائج ونذكر اوال الفريق املضيف: 

• جمموعة غري االبطال: 
- الثلثاء: 

زنيت بطرسربج )روسيا( 1 - أوسري )فرنسا( 0 
دينامو كييف )أوكرانيا( 1 - أجاكس أمسرتدام )هولندا( 1
يونغ بويز برن )سويسرا( 3 - توتنهام هوتسرب )انكلرتا( 2

- األربعاء: 
فريدر برمين )أملانيا( 3 - مسبدوريا جنوى )ايطاليا( 1

سبورتنغ براغا )الربتغال( 1 - أشبيلية )اسبانيا( 0 
• جمموعة االبطال: 

- الثلثاء: 
زيلينا  كاي  اس  ام   -  0 التشيكية(  )اجلمهورية  براغ  سبارتا 

)سلوفاكيا( 2
روزنبورغ تروندهايم )نروج( 2 - اف سي كوبنهاغن )الدامنارك( 

1
- االربعاء:  

اف سي بازل )سويسرا( 1 - شريف ترياسبول )مولدافيا( 0
بارتيزان بلغراد )صربيا( 2 - اندرليكت )بلجيكا( 2

رد بول سالزبورغ )النمسا( 2 - هابويل تل ابيب )اسرائيل( 3
أوروبا ليغ 

تقام اليوم مباريات الذهاب للدور املؤهل لدوري اجملموعات يف 
مسابقة أوروبا ليغ )كأس الدوري األوروبي( واليت كانت افتتحت 
اسطنبول  بشيكطاش  فوز  عن  أسفرتا  مبباراتني  املاضي  الثلثاء 
واريس   ،0  -  2 الفنلندي  هلسنكي  كاي  جي  اتش  على  الرتكي 

سالونيك اليوناني على اوسرتيا فيينا النمسوي 1 - 0.  
ويستضيف ليفربول االنكليزي، حامل لقب دوري االبطال االوروبي 
مخس مرات، طرابزون سبور الرتكي على ملعب »أنفيلد« يف 
ليفربول، بينما حيل جوفنتوس تورينو االيطالي حامل لقب دوري 
االبطال االوروبي مرتني على شتورم غراتس النمسوي، ومانشسرت 
سييت االنكليزي على اف سي تيميشوارا الروماني، وبي اس يف 
ايندهوفن اهلولندي على سيبري نوفوسيبريسك الروسي. ويستقبل 
االوروبي  االبطال  دوري  لقب  حامل  الربتغالي،  بورتو  سي  اف 
مرتني، راسينغ جنك البلجيكي، والسلتيك غالسغو االسكوتلندي، 
وهو اول فريق بريطاني أحرز لقب دوري االبطال االوروبي عام 

1967 ، اف سي اوتريشت اهلولندي.  
وهنا الربنامج ونذكر اوال الفريق املضيف: 

سيبري نوفوسيبريسك )روسيا( - بي اس يف ايندهوفن )هولندا( 
)الساعة 15:00 بتوقيت بريوت(. 

)الربتغال(  فونشال  ماريتيمو   - )بيالروسيا(  بوريسوف  باتي 
 .)19:00(

سي اس ك أ موسكو )روسيا( - انورتوسيس فماغوستا )قربص( 
 .)19:30(

)ويلز(  سانتس  نيو  ذا   - )بلغاريا(  صوفيا  أ  ك  اس  سي 
 .)19:30(

)اسرائيل(  ابيب  تل  ماكابي   - )فرنسا(  جريمان  سان  باريس 

*.1 *تورسنت فرينغز حيتفل بتسجيله اصابة لفريدر برمين يف مرمى مسبدوريا 3 – 

ذهاب الدور املؤهل لدوري األبطال األوروبي لكرة القدم

فوز فريدر برمين وسبورتنغ براغا وبازال 

 .)19:30(
)أوكرانيا(  سيمفريوبول  تافريا   - )أملانيا(  ليفركوزن  باير 

 .)19:30(
رابيد فيينا )النمسا( - أستون فيال )انكلرتا( )19:45(. 

سلوفان براتيسالفا )سلوفاكيا( - يف اف بي شتوتغارت )أملانيا( 
 .)19:45(

)أوكرانيا(  خاركوف  ميتاليست   - )قربص(  نيقوسيا  اومونيا 
 .)20:00(

ايك استوكهومل )أسوج( - ليفسكي صوفيا )بلغاريا( )20:00(. 
)بولونيا(  بوزنان  ليش   - )أوكرانيا(  دنيربوبرتوفسك  دنيربو 

 .)20:00(
فاسلوي )رومانيا( - ليل )فرنسا( )20:00(. 

او بي أودنسي )الدامنارك( - مذرول )اسكوتلندا( )20:05(. 
فينورد روتردام )هولندا( - جنت )بلجيكا( )20:15(. 

)سويسرا(  زوريخ  غراسهوبرز   - )رومانيا(  بوخارست  شتيوا 
 .)20:45(

غلطة سراي )تركيا( - كارباتي لفيف )أوكرانيا( )21:00(. 
ديربيسني )اجملر( - ليتكس لوفيتش )بلغاريا( )21:00(. 

اف سي بروج )بلجيكا( - دينامو مينسك )بيالروسيا( )21:30(. 
)رومانيا(  أورزيسيين  أونرييا   - )كرواتيا(  سبليت  هايدوك 

 .)21:30(
باوك سالونيك )اليونان( - فنرخبشه )تركيا( )21:30(. 

راسينغ جنك )بلجيكا( - اف سي بورتو )الربتغال( )21:30(. 
بالريمو )ايطاليا( - ماريبور )سلوفينيا( )21:30(. 

موسكو  لوكوموتيف   - )د2(  )سويسرا(  سبور   - لوزان  سي  اف 
)روسيا( )21:30(. 

)هولندا(  اوتريشت  سي  اف   - )اسكوتلندا(  غالسغو  السلتيك 
 .)21:45(

ليفربول )انكلرتا( - طرابزون سبور )تركيا( )21:45(. 
شتورم غراتس )النمسا( - جوفنتوس تورينو )ايطاليا( )21:45(. 
)انكلرتا(  سييت  مانشسرت   - )رومانيا(  تيميشوارا  سي  اف 

 .)21:45(
أ زد الكمار )هولندا( - أكتوبي لينتو )قازاقستان( )22:00(. 

نابولي )ايطاليا( - الفسبورغ بوراس )أسوج( )22:00(. 
دندي يونايتد )اسكوتلندا( - ايك اثينا )اليونان( )22:00(. 

غيور إيتو )اجملر( - دينامو زغرب )كرواتيا( )22:00(. 
غيتايف )اسبانيا( - أبويل نيقوسيا )قربص( )22:00(. 

)أذربيجان(  أغدام  باخ  قره   - )أملانيا(  دورمتوند  بوروسيا 
 .)22:05(

سبورتنغ لشبونة )الربتغال( - بروندبي )الدامنارك( )22:30(. 
فياريال )اسبانيا( - دنيرب موغيليف )بيالروسيا( )23:00(.

إعادة انتخابات االحتاد السوداني لكرة القدم 
اصدر ماجد سوار وزير الشباب والرياضة السوداني قرارا يقضي 
باعادة انتخابات االحتاد السوداني لكرة القدم منهيا بذلك ازمة بني 
بالده واالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الذي سبق ان اعلن عدم 

اعرتافه باالنتخابات اليت جرت يف متوز املاضي.
وكانت االنتخابات اسفرت عن فوز معتصم جعفر برئاسة االحتاد 
بعد أن حرم رئيس االحتاد السابق كمال شداد خوض االنتخابات 
ألكثر  االحتاد  ملناصب  الرتشح  من  األشخاص  مينع  قانون  بنص 
القرار تدخال حكوميا يف  الفيفا حينها  تواليا. واعترب  من دورتني 
العادة  زمنية  مدة  السودان  وامهلت  السوداني  االحتاد  انتخابات 
االنتخابات تنتهي يف الثالثني من آب اجلاري لتكون هذه املهلة 
الفرق  مشاركات  حظر  اىل  تصل  عقوبات  توقيع  قبل  فرصة  آخر 

السودانية يف املنافسات الدولية والقارية.
وتضمن القرار الذي اصدره الوزير السوداني السماح لرئيس احتاد 
الكرة املنتهية واليته كمال شداد وآخرين للرتشح من جديد مما 

يفتح الباب أمامهم خلوض االنتخابات.
لالحتاد  العمومية  باجلمعية  االعرتاف  رفض  الدولي  االحتاد  وكان 
االعرتاف  ورفض  املاضي  متوز   17 يف  انعقدت  اليت  السوداني 
باجمللس الذي أسفرت عنه برئاسة جعفر وذلك بعد الشكوى اليت 
تقدم بها شداد اثر منعه من الرتشح لالحتفاظ مبنصبه بدعوى ان 
اي  متنع  السودان  والرياضة يف  الشباب  قانون  مادة يف  هناك 
االحتاد  واعترب  اكثر من دورتني يف منصبه.  الرتشح  شخص من 
لالحتاد  االساسي  النظام  خيالف  حكوميا  تدخال  املنع  هذا  الدولي 

الدولي والنظام االساسي لالحتاد السوداني.

يسعى اهلالل، حامل اللقب، لتحقيق فوز كبري يضمن له القبض 
على الصدارة عندما حيل ضيفا ثقيال، غدًا اجلمعة، على احلزم 

العاشر يف اجلولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسيجد االحتاد نفسه يف مهمة حتقيق الفوز الثاني للمنافسة 
مبكرا على اللقب عندما يستقبل الفيصلي العائد بقوة للمسابقة، 
ويلتقي اجلمعة ايضا القادسية املتصدر مع الوحدة والرائد مع 
جنران. وتفتتح مباريات اجلولة، اليوم اخلميس، بثالث مباريات 
قوية فيلعب النصر مع الفتح، واالتفاق مع االهلي، والشباب 

مع التعاون الوافد اجلديد.
نقاط  بثالث  الرابع  املركز  يف  وهو  املباراة  اهلالل  ويدخل 
حصيلة فوزه على التعاون بهدف لالشيء محل توقيع مدافعه 
عبد اللطيف الغنام، ويسعى العبوه للتخلص من رعونة البداية 
وتقديم عروض قوية وعدم التفريط بالنقاط مبكرا للرتبع على 
ارضه  على  يلعب  وهو  احلزم  يسعى  املقابل،  يف  الصدارة. 

وامام مجاهريه لتعويض خسارته امام االهلي 0 1.
الثاني عندما  اآلخر حتقيق فوزه  يف املقابل، يريد االحتاد هو 
يف  مومسني  بعد  للمسابقة  بقوة  العائد  الفيصلي  يستضيف 
دوري الدرجة االدنى. وحيتل االحتاد املركز الثالث بثالث نقاط 
من فوزه على االتفاق 2 1، بينما ميلك الفيصلي نقطة واحدة 

من تعادله مع الوحدة 3 3.
الفوز  لتحقيق  االتفاق  يسعى  واالهلي،  االتفاق  مباراة  ويف 
االول لتفادي تكرار سيناريو اخفاق املوسم املاضي، وسيدفع 
مدربه الروماني ايوان مارين ببعض العناصر اللذين مل يتمكنوا 
من املشاركة أمام االحتاد يف املباراة املاضية واليت مل يقدم 
وعبد  ماتيوس  الربازيلي  مثل  املطلوب  املستوى  الفريق  فيها 
املطلب الطريدي واألرجنتيين تيغالي الذي شارك يف آخر عشر 
دقائق وسجل هدف الفريق الوحيد، اذ سيشارك أساسيا اىل 
احلزم  على  بفوزه  املنتشي  األهلي  أما  السامل.  يوسف  جانب 
اذ  اهلجومية  خبطته  اللعب  سوليد  النروجي  مدربه  فسيواصل 
واندرسون  دي سيلفا  مارسينيو  الربازيليني  على  كليا  يعتمد 
دي كارمو وكذلك العماني عماد احلوسين وعبد الرحيم اجليزاوي 

ومالك معاذ.
ويستضيف النصر الفائز على جنران يف املرحلة االوىل الفتح 
ساعيا الحراز النقاط الثالث ايضا بقيادة املدرب االيطالي والرت 
املوسم  يف  االسود  احلصان  الفتح  خيشى  حني  على  زينغا، 
املاضي ان تتواصل كبوته بعد ان خسر يف اجلولة االفتتاحية 
امام القادسية على ارضه. وحيل الشباب ضيفا على التعاون 
امام  االوىل  اجلولة  يف  خسارته  لتعويض  الفوز  شعار  رافعا 

السعودية: اهلالل واالحتاد يبحثان عن الفوز الثاني 

الرائد 0 2، على حني كان التعاون خسر امام اهلالل بصعوبة 
0 1. ويلعب ايضا القادسية املتصدر مع الوحدة والرائد مع 

جنران.
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نتقدم بأحر التهاني من اجلالية االسالمية والعربية  مبناسبة 
شهر رمضان املبارك ..اعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم 

لدينا مجيع انواع احللويات..
 البقالوة والبييت فور واملعمول والشوكوال

 والقشطة والكنافة وحالوة اجلبنة والبوظة وغريها...

ويف شهر رمضان املبارك نفتخر بأن نقدم لزبائننا 
حالوة الشميسة واخلليلي بالقشطة والفستق 

وورد الشام وحالوة الرز ومقلوبة بفستق
Shop 4 /412 Princes Hwy Rockdale, 2216
Tel. 02 9597 2071 - Fax. 02 9597 2044

Web. www.ibrahimpastry.com.au

مولود جديد ينضم اىل زمالئه
»االوبزرفر العاملية« جملة باللغتني االنكليزية والعربية للزميل سكرية

ممدوح  الزميل  أصدر 
سكرية جملة جديدة باللغتني 
اطلق  واالنكليزية  العربية 
»االوبزرفر  اسم  عليها 
تصدر  وهي  العاملية« 
 The World( دار  عن 
.)Observer Media=
وتتحلى اجمللة، اليت تصدر 
ممتاز  بتصميم  شهريا، 
حيث  من  عالية  وجودة 

الطباعة ونوعية الورق.
االول  العدد  صدر  وقد 
يباع  وهو   2010 آب  يف 
ويتضمن،  املكتبات  يف 
اضافة اىل افتتاحية العدد 
الزميل  التحرير  لرئيس 
تهنئة  رسالة  سكرية، 
جوليا  الوزراء  رئيسة  من 
من  عدة  ورسائل  غيالرد 
بلديات  ورؤساء  نواب 
متنوعة  مواضيع  وتتضمن 
البيئة  عن  وقيمة  وشيقة 
االسرتالي  واالقتصاد 
اجلالية  عن  وحنقيقات 

ومواضبع أخرى.
 The( ان   ذكره  واجلدير 
 World Observer Media
الكرتونية  صحيفة  تصدر 
عرب  العربية  باللغة  واخرى 

املوقع االلكرتوني:
 www.theworldobserver.com

نتمنى للزميل ممدوح سكرية وجمللة »االوبزرفر العاملية« 
النجاح والتألق.

ألف مربوك
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20 نيسان(:تعشق املفاجأت يف العالقة العاطفية  احلمل )21 آذار – 
من  انك  تشعر  كي  باستمرار  اهلدايا  يقدم  ان  شريك  من  وتريد 
يعين  ال  هذا  ولكن  واخليانة.  الالمباالة  ما خييفك  اكثر  اولوياته. 

انك ال ختون!

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:حتتاج اىل اهلدوء والصمت كي تشعر 
تتحمل  ال  حاضر.  من  افضل  تريده  ملستقبل  وختطط  باالستقرار 

الضغط يف احلياة وال سيما يف العالقة العاطفية.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:عندما ال حتتاج اىل اآلخر او ترى انه 
خيرج عن دائرة مصاحلك الشخصية تتعامل معه بالمباالة وتتصرف 
كأنه ليس موجودًا يف حياتك. ولكنك تبدل تصرفاتك اذا شعرت 

بانك حتتاج اليه.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:تعامل اآلخر بعدوانية اذا جرحك 
بطريقة او بأخرى، وال تساحمه بسرعة بل جتعله يندم على تصرفاته 

غري املدروسة معك وتريده ان يعاملك بنعومة باستمرار.

االسد )21 متوز - 21آب(:تعرف أن تهتم بعائلتك واالصدقاء وال 
متضي الوقت يف التكاسل بل تعطي كل زاوية يف حياتك حقها، 
ولتعطي  لتتألق  الرومنسية  اىل  حتتاج  حياتك.  تنظم  ان  وتعرف 

افضل ما لديك.

حياتك  بعفوية يف  تتصرف  ما  أيلول(:نادرًا   22 آب   22( العذراء 
االجتماعية بل تدرس كل حتركاتك وتعوزك الثقة يف النفس. ختتار 

الشريك االكثر قوة منك وتريده ان يكون كامل االوصاف.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:تعطي من قلبك وال تتحمل الفتور 
يف العالقة العاطفية، وترى ان اهلدوء غري املربر اقرب اىل جحيم 

تعيشه بقلق وتوتر. تعشق الصخب واألحاسيس املشتعلة.

والقلق  وتوترك  احاسيسك  ت2(:تكظم   22  - ت1   23( العقرب 
املستمر الذي تشعر به خلف وجهك البارد واخلالي من التعابري، وال 
ترضى بان يعرف اآلخر كم تتأمل وتعيش تقلبات ال تعرف سببها.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:ال تساوم يف حياتك اليومية خصوصًا 
يف العالقات العاطفية بل تتوقع ان حتصل على كل ما تطلبه من 

الشريك. وتتقلب يف احلب النك تكره الروتني واهلدوء.

عالقتك  يف  االصدقاء  رأي  ك2(:يهمك   19  - ك1   21( اجلدي 
العاطفية والشريك وغالبًا ما تطلب منه ان يعرب عن حبه واحاسيسه 
امام اآلخرين. بعضهم يرى ان غريتك هي السبب االساسي خلف 

مشاكلك العاطفية.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:تعشق الثرثرة وتستهويك أخبار الناس 
اخبار  تعرف  ان  تريد  بل  التأمل  يف  وقتك  متضي  ان  تقدر  فال 

االصدقاء وتتدخل يف امورهم وان يكون لك رأي يف حياتهم.

التأمل والتحليل املفرط  آذار(:متيل اىل  احلوت )19 شباط - 20 
متاما  مدروسة  احيانًا  بها  تتظاهر  اليت  العفوية  ان  بعضهم  فريى 
الشعبية  خلف  االسرار  من  الكثري  ختفي  الدارماتيكية.  كاطاللتك 

املدروسة.  

تسلية
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حبضور القنصل نعوم والنائب بورجر ورئيس بلدية باراماتا جريارد

َجعية َبطل لبنان يوسف بـك كـرم الزغرتاوّية حتيي عيد إنتقال السيدة العذراء

مع  الزغرتاوّية  كـرم  بـك  يوسف  لبنان  َبطل  َجعية  أحَيْت 
أبنائهاو عائالتها و اصدقائهم يف سدني عيد إنتقال السيدة 
العذراء يوم األحد الفائت اخلامس عشر من آب االلفني وعشرة 
الظهر، يف كنيسة سيدة  بعد  من  والنصف  الثانية  الساعة 
لبنان- هارس بارك، حبضور ومشاركة كل من  قنصل عام 
السفارة اللبنانّية يف سدني السّيد روبري نّعوم و عائلته، إىل 
جانب رئيس بلدية باراماتا السيد بول جريارد، وزير االشغال 
االدارية يف  اهليئة  رئيس  بورجر،  دايفد  السيد  والطرقات 
بيرت  االعمال  رجل  الشدياق،  الياس  االستاذ  املردة  تيار 
شارلي  السيد  املارونية  الرابطة  رئيس  نائب  مارون،ممثل 
صارا، الكاتب سركيس كرم، مسؤولة جملة مارونية السيدة 
امل بو مسرة، رئيس حترير جريدة اهلريلد االستاذ انطانيوس 

بو رزق، وممثلني عن االعالم املكتوب واملسموع. 
إحتفل اخلوري سليمان مّيني بالقداس اإلهلي إىل جانب كل 
واخلوري  اخلوري  بيار  اخلوري  لبنان  سيدة  رعية  كهنة  من 
إلياس أيوب ومبساعدة الشماسني جوزيف عزيزي و ميشال 
. تال القداس اإلهلي تطواف مرميي حول الكنيسة من ثّم حفل 

كوكتيل يف قاعة الرعية حضره اجلميع.
قرْا سعادة القنصل السّيد روبري نّعوم و الشماس ميشال 
اجلعيتاني الرسالة يف اللغة العربّية واالنكليزّية. توّجه اخلوري 
زغرتا يف سدني،  سليمان مّيني يف عظته إىل أبناء إهدن – 
واحد":  "املطلوب  بقوله:  األولوّية  هذه  لتحقيق  ودعاهم 
االقتناع بهويتنا اللبنانية )الزغرتاوية...( والوحدة مع بعضنا 
البعض، رغم اإلختالفات واآلراء الشخصية أو السياسية أو 
العائلية والسعي إىل حتقيق كل ما يساعد على عيش هذه 

*السيد جريارد* *السيد اجلعيتاني**الوزير بورجر* *اجلعيتاني يكرم املصري**القنصل نعوم*

)تصوير اراكس(

والتعاون  وأبنائنا.  خريعائلتنا  فيها  ا  وملمِ ورسالتها  اهلوية 
اآلخر  وقبول  وإحرتام  إنفتاح  بروح  الزغرتاوية  اجلمعّية  مع 
على إختالفه. لتحقيق كل ما يساهم يف عيش هذه اهلوية 

ورسالتها.
محل القرابني رئيسة  جلنة سيدات زغرتا السيدة عليا مسعان 
رنيه يوسف  السيدة  نعوم،  نذها  يوسف  السيدة   - احلليب 
السيدة روز خمائيل  السيدة بوال رميون نضريه،  بوضراع،  

الدويهي و السيدة يامسني حنا  باتور.
قرأ النواية كل من جوان جوزاف املقدسي، سديريك اسعد 

بركات، ماثيو فواد الدويهي، فبيوال املقسيسى كنعان، 
آليشا  و  بوضاهر  يوسف  مسعان  اسكندر،  مسعان  بطرس 

سعيد املكاري.
السيد  جليالتي،  االعمال سركيس  رجل  مرميي  تطواف  محل 
رميون  واحملامي  الدويهي  سعيد  السيد  فنيانوس،  فوزي 

معّوض.
بعد القداس و الزياح ، اجتمعوا احلاضرين يف قاعة الرعية 
حيث القى رئيس اجلمعّية ، السّيد انطوان اجلعيتاني ، كلمة 

عّيد فيها احلاضرين وعّرفهم على اعضاء اجلمعّية اجلدد.
االهدينييون  له  اهتم  اّول عمل  ان  الرئيس احلاضرين  اخرب 
اثر متلكهم زغرتا سنة 1516 هو تناديهم لبناء كنبسة صغرية 
وهي كنيسة سيدة زغرتا جبانب الربج الشاهق القائم بوسط 
القرية. ان هذه الكنيسة االثرية تذكرنا دوما" جبهاد االجداد 
الرائع وصمودهم البطولي النها مركز وقلب املقاومة الدينّية 
السّيدة  اّن  واملعروف  الطويل.  تارخينا  مّر  على  والوطنّية 
العذراء قد حافظت على زغرتا ونصرتها على جيع االعداء. 

سيدة  كنيسة  تعرضت  فقد  واالضطرابات،   احلروب  اثناء 
زغرتا للتخريب والدمار لكونها مركزا" حيويا" للرعّية وقلبها 
النابض. كما حدث سنة 1866، اثناء ثورة بطل لبنان يوسف 
بك كرم حني نهب اجلنود االتراك كل شئ وخربوا الكنيسة 
وما فيها: اال انها كانت دوما" جمجدة اجل من املاضي حيث 
واجنية  وطنية  وشخصيات  اساقفة  الكنيسة  هذه  دفن يف 

وقناصل دول.
مّت  الذي  التوأم  على  الزغرتاوين  اجلعيتاني  هنأ  باالضافة، 
بني بلدية زغرتا و بلدية باراماتا. واخريا قّدم السيد درعا" 
تكرمييا" للسيد محيد املصري وعقيلته السيدة زبات املصر 

على مرور مخسني سنة على زواجهم.
ملزيد من الصور زوروا موقع اجلمعية على:

www.zgharta-ehden.org

*خشوع**االباء خالل القداس*

*داخل القاعة*

*احلضور يف قاعة الكنيسة*

*احلضور داخل الكنيسة*

*داخل القاعة* *يف قاعة الكنيسة*
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999
www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.au

*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية*عالجب التنويم املغناطيسي


	herald_issue_489_page01
	herald_issue_489_page02
	herald_issue_489_page03
	herald_issue_489_page04
	herald_issue_489_page05
	herald_issue_489_page06
	herald_issue_489_page07
	herald_issue_489_page08
	herald_issue_489_page09
	herald_issue_489_page10
	herald_issue_489_page11
	herald_issue_489_page12
	herald_issue_489_page13
	herald_issue_489_page14
	herald_issue_489_page15
	herald_issue_489_page16
	herald_issue_489_page17
	herald_issue_489_page18
	herald_issue_489_page19
	herald_issue_489_page20
	herald_issue_489_page21
	herald_issue_489_page22
	herald_issue_489_page23
	herald_issue_489_page24
	herald_issue_489_page25
	herald_issue_489_page26
	herald_issue_489_page27
	herald_issue_489_page28
	herald_issue_489_page29
	herald_issue_489_page30
	herald_issue_489_page31
	herald_issue_489_page32
	herald_issue_489_page33
	herald_issue_489_page34
	herald_issue_489_page35
	herald_issue_489_page36

