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على  أطلقت  اليت  التسمية  ان  للجميع  جليا  بات 
احملكمة الدولية ال تناسبها مطلقا ألن فيها جتنيا 

انطونيوس بو رزق

اهداف احملكمة الدولية..  كشف قتلة احلريري 
او توفري »غطاء دولي« لألجندة »االسراكية«؟

)التتمة ص 7(

صـوت الحقيقة

»حزب اهلل« لتحقيق عادل ... و»املستقبل« لتوقيف »املسلحني اخلارجني عن القانون«

أحـداث بيـروت: التحقيـق يبحـث عـن »األشـباح«! 
يوم رابع على أحداث بريوت 
ملفها  بات  اليت  األمنية 
اللبناني،  اجليش  بعهدة 
من دون العثور على إجابة 
جملريات  واضحة  سياسية 
األسود  الثالثاء  ليل 
ُدفن  بعدما  و»أشباحه«، 
من ُدفن من الضحايا، لكن 
اجلراح، املادية واملعنوية، 
انتظار  يف  مفتوحة،  ظلت 
وطنية  سياسية  مبادرات 

حقيقية... بعيدا عن خطاب 
االستثمار الذي زّنر مواقف 
قوى عدة، وبدا أن بعضه 
يريد التصويب على سالح 
املقاومة اليت قررت النأي 
مالبسات  كل  عن  بنفسها 
األمر  تاركة  التحقيق 
اجليش  قيادة  عهدة  يف 
واألجهزة القضائية، مبدية 
كل  لتقديم  االستعداد 
قاعدة  »على  التسهيالت 

حفظ أمن العاصمة وكرامة 
أهلها ومنع االنزالق إىل أي 
مشروع للفتنة، مهما كانت 
املربرات والشعارات« على 
يف  بارز  قيادي  تعبري  حد 

»حزب اهلل«.
شرعت  األثناء،  هذه  يف 
الشرطة العسكرّية يف إجراء 
توصاًل  األولّية  التحقيقات 
إىل كشف حقيقة ما جرى، 
وقال مرجع أمين إن قيادة 

اجليش اختذت قرارا حازما 
األمين  املوضوع  شأن  يف 
وقّررت  العاصمة،  يف 
اختاذ سلسلة خطوات ملنع 
تكرار ما حصل ليل الثالثاء 
»حزب  أّن  علمًا  املاضي، 
املشاريع  ومجعية  اهلل« 
كانا  االسالمية  اخلريية 
متجاوبني للغاية مع اجلهود 
حصل،  ما  ذيول  إلنهاء 
ميكن  ذلك  على  »وبناء 

األمين  احلادث  إن  القول 
انتهى على الصعيدين  قد 
بني  والسياسي  األمين 

الطرفني«.
ان  إىل  املرجع  وأشار 
بدأت  العسكرية  الشرطة 
وفحص  القرائن  جبمع 
اليت  املعطيات  بعض 
سيما  وال  هلا  توافرت 
اليت  واألفالم  الصور  منها 

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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السعودية

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

رمضان كريم

شهر رمضان
 كريم ومبارك
)االعالن ص 33(

طهران تقرتح على روسيا مشاركتها يف إنتاج 
الوقود النووي حملطة بوشهر

أمس  طهران  أعلنت 
مشاركة  تريد  أنها  االول، 
الوقود  انتاج  يف  موسكو 

بوشهر  حملطة  النووي 
بدأ  الذي  الكهروذرية 

)التتمة ص21(

فريق أمريكي يناقش ترتيبات املفاوضات املباشرة
ونتنياهو يفكر يف جتميد االستيطان من دون إعالن

االتصاالت  تسارعت 
االمريكية مع الفلسطينيني 
لرتتيب  واالسرائيليني 
املفاوضات  اطالق  عملية 
اجلانبني يف  بني  املباشرة 
املقبل.  اخلميس  واشنطن 

أمريكي  فريق  وحبث 
وزارة  طواقم  من  فين 
دائرة  رئيس  مع  اخلارجية 
منظمة  يف  املفاوضات 
التحرير الفلسطينية صائب 

)التتمة ص21(
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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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لبنانيــات
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
ميشال سليمان انه »مل يعد من 
اجلائز أن نسمح ألّي طرف أو ظرف 
أو حدث أن يدفع باللبنانيني حنو 
واملذهبّية«،  الطائفّية  الفتنة 
ان  للدولة  ميكن  انه »ال  وقال 
تسمح ملثل االحداث اليت حصلت 
العاصمة  شوارع  يف  يومني  منذ 
بقاع  بقعة من  اي  تتكرر يف  ان 
لبنان«. واعلن ان إقرار الربنامج 
يقع  اجليش  لتسليح  األساسي 
على عاتق الدولة »وسنعمل على 

إقراره يف األسابيع املقبلة«.
وقال سليمان خالل حفل االفطار 
يف  اقامه  الذي  اجلامع  السنوي 
الدعوة  َأطلْقُت  لقد  بعبدا:  قصر 
لعقد هيئة احلوار الوطين ملناسبة 
هذه  يف  مجعنا  الذي  اإلفطار 
وقد   .2008/9/9 بتاريخ  القاعة 
وفائدتها  أهميتها  اهليئة  أثبتت 
سعيها  حيث  من  فقط  ليس 
اسرتاتيجّية  لصياغة  املستمّر 
والدفاع  لبنان  حلماية  وطنّية 
بني  نهجًا  أرست  ألّنها  بل  عنه، 
أعضائها وجتاه الرأي العام، يعّزز 

منطق احلوار والتوافق.
عن  يغيب  أن  وتابع: »ال جيب 
اإلمنائي  الدولة  جهد  أّن  بالنا 
والعمراني يبقى حمفوفًا باملخاطر 
اإلسرائيلّية  التهديدات  ظّل  يف 
ومؤسساته  لبنان  ضّد  املتمادية 
علينا  يوجب  ما  التحتّية،  وبنيته 
املضّي قدمًا يف بناء قوة دفاعّية 
وردعّية ذاتّية، إىل جانب سعينا 
 1701 القرار  لتنفيذ  املوازي 
بكامل مندرجاته، وحتصني الوحدة 
الوطنّية، وحماربة اإلرهاب وتفكيك 
التجّسس، وإقامة شبكة  شبكات 
على  ودبلوماسّية  سياسّية  أمان 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين 
من هنا دعوتي لتسليح اجليش، 
للعدوانّية  البطولي  تصّديه  ُبعيد 
مدعومًا  عديسة،  يف  اإلسرائيلّية 
واحتضان  املقاومة  جبهوزّية 
الشعب، ما يؤّسس السرتاتيجية 
دفاعّية وطنّية متكاملة تعتمد على 

جممل قدراتنا الوطنّية.
األساسي  الربنامج  إّن  اضاف: 
عاتق  على  يقع  اجليش  لتسليح 
الدولة. وسنعمل على إقراره يف 
احلاجة  وتبقى  املقبلة.  األسابيع 
الصديقة  الدول  مساعدات  إىل 
والشقيقة لتمكني اجليش، بعيدًا 
تعزيز  من  عليه،  أّي شروط  عن 
ثوابته املتمّثلة بعقيدته العسكرّية 
الدميوقراطّية  بالقيم  ومتّسكه 
وتصّديه للتعّصب واإلرهاب. أما 
الطوعية،  املواطنني  مساهمات 
تهدف،  ما  يف  تهدف،  فهي 
حول  الشعب  التفاف  إظهار  إىل 
من  ذلك  يستتبع  ما  مع  جيشه، 
ومن  الوطين،  للشعور  تعزيز 
بلورة ألطر تأثري معنوي وسياسي 

على حكومات الدول.
األسابيع  حفلت  سليمان:  وتابع 
املاضية باألنشطة واألحداث اليت 
والتوافق  احلوار  نهج  أّن  أكدت 
هو السبيل الوحيد الكفيل بوقف 
األهلي  السلم  وتثبيت  التشّنج 
املقاربات  وإجياد  األخطار  ودرء 
ملعاجلة  واملناسبة  اهلادئة 

املسائل أو املشاكل الطارئة.
مل يعد من اجلائز أن نسمح ألّي 
طرف أو ظرف أو حدث أن يدفع 
الطائفّية  الفتنة  حنو  باللبنانيني 
ال  فإنه  وبالتالي،  واملذهبّية. 

ملثل  تسمح  ان  للدولة  ميكن 
االحداث اليت حصلت منذ يومني 
يف شوارع العاصمة ان تتكرر يف 
فاىل  لبنان،  بقاع  من  بقعة  اي 
تقع  اليت  املسؤوليات  جانب 
السياسية  القيادات  عاتق  على 
نهج  وتغليب  االحتقان  لتخفيف 
االمنية  القوى  فان  التهدئة، 
اجليش  مبؤازرة  بدورها  ستقوم 
وفرض  العنف  اعمال  ملواجهة 
وصارمة  متشددة  بصورة  االمن 
احملاكم  على  املرتكبني  واحالة 

املختصة.
آن  أّنه  أؤكد  أن  يهّمين  وقال: 
األوان كي تكون عالقة الالجئني 
مع  لبنان  يف  الفلسطينيني 
اللبناني  الشعب  ومع  الدولة 
وهذا  وهادئة.  سليمة  عالقة 
منها  مستلزمات،  توفري  يتطّلب 
اجمللس  يف  مبعاجلتها  بوِشر  ما 
عليه  نّصت  ما  ومنها  النيابي، 
الوطين  احلوار  مؤمتر  مقررات 
الفلسطيين  السالح  إنهاء  بشأن 
قضايا  ومعاجلة  املخيمات  خارج 
املخيمات،  داخل  والسالح  األمن 
والقوانني  السيادة  واحرتام 
هذا  ويف  النافذة.  اللبنانّية 
اجملال، علينا أن نأخذ دومًا يف 
الرئيسّية  املسؤولّية  االعتبار، 
اجملتمع  عاتق  على  تقع  اليت 

الدولي، يف جمالني اثنني:
- يف جمال توفري احلاجات احلياتّية 
لالجئني  األساسّية  واإلنسانّية 
الفلسطينيني أواًل، من خالل دعم 

ميزانّية وكالة »األونروا«.
- وثانيًا، من خالل إجياد حّل عادل 
وشامل لقضية الشرق األوسط، 
وجوهرها قضية فلسطني، يؤكد 
لبنان  بأّن  علمًا  العودة،  حّق 
يتم  قد  حّل  أّي  على  يوافق  لن 
التوّصل إليه يف هذا اجملال إذا 
بصورة  او  عنه  مبعزل  حصل  ما 
الوطنّية  مصاحله  مع  متعارضة 

العليا.
مدعوون  حنن  سليمان:  وتابع 
والعمل  اجلهد  متابعة  إىل  مجيعًا 
والتقّدم  الداخل  ورشة  يف 
الدولة  وبناء  اإلصالح  حنو 
مّت  ما  وإجناز  واملؤسسات، 
الوزاري  البيان  يف  اعتماده 
حلكومة االئتالف الوطين بالتعاون 

مع اجمللس النيابي.
ويف غمرة النقاش السياسي ال 
ميكننا أن ننسى بالطبع، أّن ألبناء 
الوطن علينا حّق االهتمام اللصيق 
واحلياتّية  اليومّية  بهمومهم 
يف  ومستقباًل،  حاضرًا  امللّحة، 
واملاء  واملسكن  والدواء  اخلبز 
ونظافة  والكتاب  والكهرباء 
خاصًة  الطرقات،  وسالمة  البيئة 
أّن هناك جمموعة خطط ومشاريع 
التنفيذ  تنتظر  وقطاعّية  إمنائّية 
املتوافرة،  اإلمكانيات  ضمن 

وتعيينات إدارّية باتت ملّحة.
يعترب  كي  األوان  آن  وختم: 
األهلي  السلم  أّن  اللبنانيون 
لبنان،  يف  ونهائّية  دائمة  حالة 
الدميوقراطّية،  املمارسة  تكفلها 
وتغليب  الوطين،  وامليثاق 
املصلحة الوطنّية على أّي مصلحة 
واالحتكام  فئوّية،  أو  شخصّية 
واملؤسسات  الشرعّية  إىل 
الدستورّية، واعتماد منطق احلوار 
والتوافق بعيدًا عن منطق العنف. 
يصبح  اجلاّد كي  للعمل  أدعوكم 
دائمًا  توافقًا  لبنان  يف  التوافق 

من  ولينبع  وموقتًا،  ظرفيًا  ال 
قناعات لبنانّية ذاتّية، ال أن ينتج 
فقط عن احتضان ودعم أخويني 
العيش  ويصبح  مشكورين، 
متجّددا  إميان  فعل  املشرتك 

ونهج حياة مستمرا.
احلضور

شارك يف االفطار: رئيسا جملس 
النواب نبيه بري واحلكومة سعد 
الرئيس امني اجلميل،  احلريري، 
الرئيس حسني احلسيين، رؤساء 
العماد  السابقون:  احلكومة 
ميقاتي  جنيب  عون،  ميشال 

وفؤاد السنيورة.
انطاكية  بطريرك  شارك  كما 
وسائر املشرق للطائفة املارونية 
بطريرك  صفري،  اهلل  نصر 
السريان الكاثوليك االنطاكي مار 
اغناطيوس يوسف الثالث يونان، 
بطريرك انطاكية وسائر املشرق 
اغناطيوس  االرثوذكس  للروم 
كاثوليكوس  هزيم،  الرابع 
االرمن االرثوذكس لبيت كيليكيا 
السريان  بطريرك  االول،  آرام 
زكا  اغناطيوس  مار  االرثوذكس 
الطائفة  رئيس  عيواص،  االول 
ميشال  املطران  الكلدانية 
الرسولي  النائب  قصارجي، 
بولس  املطران  الالتني  لطائفة 
االعلى  اجملمع  رئيس  دحدح، 
سوريا  يف  االجنيلية  للطائفة 
صهيوني،  سليم  القس  ولبنان 
يف  القبطية  الطائفة  رئيس 
االرمشيلي،  رويس  االب  لبنان 
الشيخ  اللبنانية  اجلمهورية  مفيت 
عقل  شيخ  قباني،  رشيد  حممد 
نعيم  الشيخ  الدرزية  الطائفة 
حسن، رئيس اجمللس االسالمي 
عاصي،  اسد  الشيخ  العلوي 
بريوت  ابرشية  اساقفة  رئيس 
مطر،  بولس  املطران  املارونية 
للروم  وتوابعه  مرتبوليت بريوت 
االرثوذكس الياس عودة، مطران 
يوسف  الكاثوليك  للروم  بريوت 
للمجلس  العام  املدير  كالس، 
نزيه  االعلى  الشيعي  االسالمي 

مجول.
لقــــطات

ـ أبرز الغائبني عن حفل اإلفطار: 
اإلسالمي  اجمللس  رئيس  نائب 
الشيعي األعلى الشيخ عبد االمري 
كرامي،  عمر  الرئيس  قبالن، 
مسري  جنبالط،  وليد  النائب 

جعجع، النائب سليمان فرجنية.
الرئيس  تبادل  وصوله،  لدى  ـ 
مع  القبالت  احلريري  سعد 
اهلل  نصر  املاروني  البطريرك 
صفري ورؤساء الطوائف املسيحية 

واالسالمية.
حممد  املفيت  أّم  اإلفطار،  قبل  ـ 
قاعة  املصلني يف  قباني  رشيد 
السفراء، حبضور رئيس اجمللس 
أسد  الشيخ  العلوي  االسالمي 
الرئيس  احلريري،  عاصي، 
جنيب  الرئيس  السنيورة،  فؤاد 
ميقاتي، ووزراء ونواب وسفراء 

الدول العربية.
ـ ُرفع األذان يف قاعة االستقالل، 
إذاعة  حيث جتمع املدعوون، عرب 
لدار  التابعة  الكريم  القرآن 

الفتوى.
ـ تضمنت الئحة الطعام: مقبالت 
عدس، صيادية  لبنانية، شوربة 
بالليمون،  دجاجا  لّقز،  مع مسك 
قهوة  فاكهة،  عربية،  حلويات 

وشايًا.

سنعمل على إقرار الربنامج األساسي لتسليح اجليش يف األسابيع املقبلة

سليمان: ليس مسموحاً ألّي طرف أو ظرف أو حدث دفع اللبنانيني حنو الفتنة
 جنبالط: التحقيق

 اجلدي يفوت الفرصة
على إسرائيل

التقدمي  »احلزب  رئيس  رأى 
وليد  النائب  االشرتاكي« 
عن  »مبعزل  انه  جنبالط، 
تقف  اليت  احلقيقية  املسببات 
حيدر  ابي  برج  احداث  وراء 
غري  ام  فردية  كانت  اذا  وما 
فردية، فإن الدولة تبقى املالذ 
الوطنية  الوحدة  حلماية  األخري 
واملقاومة، وفق الصيغة املثلثة 
اليت برهنتها احداث بلدة عديسة 
واملرتكزة اىل الشعب واجليش 

واملقاومة«.
»املطلوب  ان  اىل  وأشار 
كمبدأ  الصيغة  بهذه  االلتزام 
او  بريوت  منه  تستثنى  ال  عام 
سواها، وهذا ما يعين التحقيق 
حصلت  اليت  باالحداث  اجلدي 
على قاعدة تثبيت السلم االهلي 
السماح  وعدم  واالستقرار 

بالتفلت االمين«.
واعترب ان »التطورات الدولية 
واالقليمية تؤكد ان الصراع مع 
اسرائيل ال يزال طويال، ال بل انه 
يف بداية الطريق وهذا ما حيتم 
وتفويت  جيري  ما  لكل  التيقظ 
اليت  اسرائيل  على  الفرصة 
الداخلية يف  الفتنة  اندالع  تريد 
التشكيك  بدل  مثن،  بأي  لبنان 
من هنا وهناك وإصدار املواقف 
التهدئة  تكريس  بدل  املتشجنة 
كما  واالعالمية.  السياسية 
وقت  أي  من  اكثر  مطلوب  انه 
والقوى  اجليش  دعم  مضى، 
االمنية عمليا وليس كالميا يف 
ان  لو  وحبذا  اجملاالت.  خمتلف 
تلتزم  السياسية  االطراف  كل 
واملعتدل  املتوازن  باخلطاب 
املرحلة  هذه  يف  واملوضوعي 
بعض  تستغل  ال  احلساسة كي 
التوتر  وتفاقم  سلبا  املواقف 

امليداني بدل ان تقلصه«.

واملوازنة  املال  جلنة  واصلت 
وزارات  موازنات  مناقشة 
قبل  جلسة  فعقدت  الدولة، 
فيها  اقرت  االول  أمس   ظهر 
واالجهزة  اهليئات  موازنات 

الرقابية.
اللجنة  رئيس  قال  اجللسة  اثر 
النائب ابرهيم كنعان: »حبثت 
موازنات  يف  اليوم  اجللسة 
وجملس  احملاسبة،  ديوان 
اخلدمة املدنية وهيئة التفتيش 
املركزي واهليئة العليا للتأديب 
وادارة االحصاء املركزي واالمانة 
للدفاع  االعلى  للمجلس  العامة 
الدولة  المن  العامة  واملديرية 
االستثمارية  املنطقة  وايضا 
يف طرابلس وقد اجنزنا جدول 
وتبني  بكامله،  هذا  االعمال 
الرقابية  االجهزة  هذه  ان  لنا 
تفعيل  اىل  حباجة  ليست 
الشغور  نسبة  ان  بل  فحسب، 
يف   50 اىل   40 تتجاوز  فيها 
املئة والشغور يعين مؤسسات 
وظيفي  كادر  فيها  يوجد  ال 
أعمم،  وال  عمل.  ال  والنتيجة 
مؤسسة  بني  متفاوتة  فهي 
واخرى، وهذه الصرخة مسعتها 
الرقابية،  اهليئات  رؤساء  من 
موازنات  وفيه  رقابة،  بال  بلد 
تتكرر من سنة اىل سنة. هناك 
ومكافآت  ومعاشات  تعويضات 
لكن ال يوجد عمل. نسأل ملاذا؟ 
يقولون لنا نرسل توصيات اىل 
وحنن  احلكومة،  اىل  االدارة، 
نتحدث هنا عن هيئات مرتبطة 
باحلكومة. ولكن هذه املوازنات 
هو  الذي  الثالث  الباب  هي 
هذا  الوزراء،  جملس  رئاسة 
السكوت  نستطيع  ال  املوضوع 
االماكن،  بعض  يف  عنه، 
ان  بنودا جيب  هناك  ان  رأينا 

ثانية  مؤسسات  مع  تناقش 
مليار   23 علقتها، فهناك  وقد 
ندعو  لرية طلبت تعليقها لكي 
مع  الدولة  موظفي  تعاونية 
للبحث  املدنية  اخلدمة  جملس 

يف هذه املسألة.
االدارة  تفعيل  ان  اىل  واشار 
وسأضمن  سياسي  قرار 
املال  للجنة  كرئيس  تقريري 
واملوازنة اىل اهليئة العمومية، 
توصيات ليس كما حيصل كل 
سنة، سنعطي مهلة هي موازنة 
الـ 2011. نريد من احلكومة ان 
تبنت  اذا  طبعا  تصورا،  تضع 
اهليئة العمومية جمللس النواب 
هذا  يصبح  التوصيات،  هذه 
ان  إىل  للحكومة  دافعا  االمر 
تضع تصورا للهيئات الرقابية، 

للعمل الرقابي، للمحاسبة«.
لكل  نقول  “ماذا  واضاف: 
ديوان  لبنان؟  يف  االدارات 
احملاسبة فيه شغور، لدينا 28 
قاضيا من اصل 50 مطلوبني، 
نسبة  املركزي  التفتيش  هيئة 
املئة،  يف   35 تبلغ  الشغور 
املركزي،  االحصاء  ادارة  يف 
هناك اكثر من 8 او 9 دراسات 
يوجد  ال  موازنات،  هلا  مرصود 
موافقة اال على دراسة واحدة، 
لكن املوازنات قائمة يف حدود 
مليارين مع االعتماد املدور، لن 
احتدث عن االجهزة االمنية الن 
يف  وهي  معروفة،  موازناتها 
ولكن  ورواتب،  اجور  اغلبيتها 
حسابات  هناك  الرقابة،  اجهزة 
ال   ،2005 لعام  مثال  نهائية، 
احملاسبة،  ديوان  يف  تزال 
جيوز؟«.وختم:  االمر  هذا  هل 
هيكلة  باعادة  اقرتاح  »هناك 
اهليئات  هذه  لكل  شاملة 

وسنتناوهلا يف تقريرنا«.

املال أقّرت موازنات اهليئات واألجهزة الرقابية
كنعان: مثة مؤسسات عاجزة تتلقى تعويضات

أبدى رئيس اهليئة التنفيذية يف 
حزب »القوات اللبنانية« مسري 
جعجع أسفه للحوادث يف برج أبي 
اكثر  بعد  »أنه  مالحظا  حيدر، 
من 24 ساعة على االشتباكات، 
مل يوقف أي شخص رغم نزول 
مئات املسلحني املعروفني اىل 

الشوارع«.

امس  لقائه  خالل  كالمه  جاء 
االول وفدا من اجلامعة الشعبية 
له  عرض  جزين،  منطقة  يف 
وضع املنطقة ونشاط قوى 14 
»القوات  سيما  ال  فيها،  آذار 
اللبنانية«، انطالقا من النتائج 
البلدية  االنتخابات  اليت سجلتها 
للمكتب  بيان  حبسب  االخرية، 

اىل  وأشار  جلعجع.  االعالمي 
ساعة   24 من  أكثر  »بعد  انه 
يوقف  مل  االشتباكات،  على 
مئات  نزول  رغم  شخص  اي 
اىل  املعروفني  املسلحني 
وسائل  يف  وظهورهم  الشوارع 
 4 سقوط  ورغم  كافة،  االعالم 
ضحايا وترويع العاصمة واهتزاز 

السلم األهلي«.
القضائية  السلطات  وطالب 
االجراءات  »باختاذ  واالمنية 
اىل  املسلحني  هؤالء  لتوقيف 
أي جهة انتموا، وأال تتخلى هذه 
وترتكه  دورها  عن  السلطات 
للمجموعات املسلحة اليت ظهرت 
يف الشوارع«. وتناول أوضاع 
املنطقة االمنائية واملعيشية، وال 

سيما بيع االراضي.
الدولية،  احملكمة  ملف  ويف 
الوزارية،  بالبيانات  جعجع  ذكر 
عن  الصادرة  تلك  وخصوصا 
الوطين »واليت  الوفاق  حكومة 
الثابت  لبنان  دعم  أكدت 
تاليا  يستطيع  وال  للمحكمة،  
معين  غري  إنه  القول  فريق  اي 
بعملها، ألن هذا خمالف ملا اتفق 
جهة  من  احلكومة  داخل  عليه 
ومقررات طاولة احلوار من جهة 

أخرى«.

ذّكر بالبيانات الوزارية املؤيدة للمحكمة

جعجع طالب بتوقيف املتورطني يف اشتباكات برج أبي حيدر
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New Used & RECO Parts 
Service & Repairs

SEDANS - 4WDS  & LIGHT COMMERCIAL 
Mercedes - SMART - BMW - MINI -

 SAAB - Audi - VW - RENAULT - PEUGEOT

SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS
150 Eldridge Road Condell Park NSW 2200   

Ph: 02 9708 4848   www.swea.com.au

SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS
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ميقاتي  جنيب  الرئيس  أعلن 
جناح  شروط  من  »ان 
صيغتها  يف  الدميوقراطية 
اللبنانية، اعتدال مواقف اطرافها 
يقود  الذي  التطرف  ملواجهة 
اىل خيارات تفتقر اىل التوافق 
والتفاهم والتضامن«، مشددا 
جتسده  االعتدال  »أن  على 

الوسطية.«
بطرس  العمل  وزير  ولفت 
الدميوقراطية  »ان  اىل  حرب 
للطائف  سابقة  التوافقية 
قامت  وطنية  ثابتة  وهي 
اللبنانية«،  الصيغة  عليها 
خيلط  البعض  »أن  مالحظا 
وحق  واإلمجاع،  التوافقية  بني 

النقض »الفيتو« )...(.  
للحوار  العربي  »الفريق  نظم 
املسيحي«   – االسالمي 
»الطائف  عن  ندوة  امس 
والدميوقراطية التوافقية« يف 
بعد  جفينور.   – روتانا  فندق 
كلمة لرئيس »الفريق العربي 
املسيحي«  للحوار االسالمي – 
القاضي عباس حليب قدم فيها 
للضيفني، عرض ميقاتي ظروف 
وقال:  الطائف،  مؤمتر  انعقاد 
االتفاق  تطبيق  ان   )...(«
الكثري  افقدته  ممارسات  افرز 
من خصائصه وعّرضته للسهام 
لذا  املباشرة.  وغري  املباشرة 
نرى ان املصلحة اللبنانية العليا 
املستقبل  اىل  التطلع  تفرض 
املاضي  اخطاء  من  واالفادة 
عرب  وذلك  تكرارها،  وتفادي 
الشروع يف استكمال تطبيق هذا 
االتفاق قبل املناداة بتغيريه او 
تعديله، مع اقتناعي بأن الواقع 
يتيح  ال  البالد  يف  السياسي 
التغيري،  او  التعديل  مقاربة 
وان كان مثة من يرى ان تكرار 
يف  النظر  اعادة  اىل  الدعوات 
الطائف  اتفاق  بنود  بعض 
ال  مواضيع  على  الباب  سيفتح 
فائدة يف اثارتها، قبل حتصني 

الساحة الداخلية ».
الطائف  »أن  اىل  وأشار 
الدميوقراطية  من  نوعا  حتول 
اللبناني  الطراز  على  التوافقية 
محت الرتكيبة اللبنانية الفريدة 
وتناغمت مع النظام الدميوقراطي 
والحظ   .)...( الربملاني« 
تطبق  اليت  الدميوقراطية  »ان 
عثرات  شابتها  لبنان،  يف 
احلياة  يف  خلال  احيانا  احدثت 
جمددا  برزت  حتى  السياسية، 
»االستئثار«  من  شكاوى 
والوصاية.  واهليمنة  والتسلط 
ويندرج يف هذا االطار، التباين 
الذي برز اثناء تشكيل حكومة ما 
بعد االنتخابات النيابية، وتوّزع 
االكثرية  بني  فيها  التمثيل 
ومعادلة  واالقلية  النيابية 
والشروط  املعطل«  »الثلث 
اليت حددها اتفاق الدوحة واليت 
تسقط حق اي فريق يف احلكومة 
عن  االمتناع  او  االستقالة  يف 
من  وغريها  مهماته  ممارسة 
مع  تتناقض  اليت  الضوابط 
الربملاني،  الدميوقراطي  النظام 
بالدميوقراطية  القبول  ان  علما 
للصيغة  وفقا  التوافقية، 
يعين  ان  جيوز  ال  اللبنانية، 

قبوال بتعطيل عمل الدولة وشل 
الدستورية  مؤسساتها  قدرات 
ما  ولعل  واالدارية.  واالمنية 
يف  احلكومي  العمل  شهده 
خماوفنا  يعزز  الفائتة  األعوام 
جملس  مؤسسة  عمل  تعثر  من 
القبول  ان  كما  الوزراء. 
التوافقية  بالدميوقراطية 
طرف  اعطاء  يعين  اال  يفرتض 
امتيازات دون آخر جتعله وصيا 
سواء  االخرين،  االطراف  على 
ذات  االمتيازات  هذه  كانت 
طابع سياسي او اقتصادي او 
امين. ففي هذه احلالة نكون قد 
اعطينا هذا الطرف يف شكل او 

آخر حق النقض )الفيتو(«.
واعترب »أن من شروط جناحها 
مواقف اطراف هذه الدميوقراطية 
يقود  الذي  التطرف  ملواجهة 
اىل خيارات تفتقر اىل التوافق 
والتفاهم والتضامن. واالعتدال 
نادينا  اليت  الوسطية  جتسده 
مومسي  شعار  ألنها  ليس  بها 
يف  طارئة  او  موقتة  حمطة  او 
ألننا  بل  السياسي،  النهج 
على  مر  مما  العرب  استخلصنا 

لبنان واللبنانيني«.
حرب

»أن  حرب  رأى  بدوره 
ليست  التوافقية  الدميوقراطية 
هي  بل  الطائف،  اتفاق  وليدة 
وطنية  ثابتة  وهي  له.  سابقة 
اللبنانية،  قامت عليها الصيغة 
الدستور   يف  أسسها  ووضعت 
وسأل   .)...(  »1926 عام 
الدميوقراطية  تربط  »ملاذا 
الطائف؟«  باتفاق  التوافقية 
جميبا »ان اتفاق الطائف طور 
التوافقية  الدميوقراطية  هذه 
السياسية  املشاركة  لتعزيز 
وقال:  الطوائف«.  لكل 
تدل  الطائف  مراجعة  »ان 
حكومة  ذكر  االتفاق  ان  على 
الوفاق الوطين مرة واحدة لدى 
الدولة  سيادة  بسط  يف  حبثه 
كاملة  اللبنانية  األراضي  على 

.»)...(
الدميوقراطية  مفهوم  وعن 
التوافقية، الحظ ان »البعض 
واإلمجاع،  التوافقية  بني  خيلط 
أن  موضحا  الفيتو«  وحق 
كرس  الوزراء  جملس  »نظام 
التوافقية الدميوقراطية، ووضع 
قيودا الختاذ القرارات األساسية 
احلضور  ثلثي  أكثرية  بفرض 
الختاذ قرارات هلذه. أما القول 
بوجوب التوافق مبعنى اإلمجاع، 
الدميوقراطي  النظام  فيعطل 
الذي يقوم على أكثرية حتكم، 

وأقلية تراقب وحتاسب«.

إليه  يدعو  »ما  وأضاف: 
النظام  يسقط  البعض 
على  يقوم  الذي  الدميوقراطي 
ميكن  وال  واحملاسبة.  املساءلة 
ظل  يف  واحملاسبة  املساواة 
تضم  اليت  الوفاقية  احلكومات 
يف  حتول  واليت  األفرقاء،  كل 
أكثرية  توافر  دون  تشكيلتها 
ال  األكثرية.  لدى  موصوفة 
املعارضة  مشاركة  مينع  شيء 
أو األقلية يف حكومات الوفاق، 
إمنا خارج إطار حماصصة جملس 
الوزراء وتعطيله«، يشري اىل 
الراهنة  احلكومة  »حال  ان 
والسابقة أكرب دليل على إمكان 
عدم  حال  يف  الدولة،  تعطيل 

حصول إمجاع على قرارها«.
ممكن  »التوافق  ان  ورأى 
أما  الدميوقراطي.  النظام  يف 
أكثرية  نظام  وإسقاط  اإلمجاع 
فهو  حتاسب  وأقلية  حتكم، 
الدميوقراطي.  النظام  يسقط 
مغامن  تقاسم  بل  حماسبة  فال 
تؤمن  قرارات  وال  وحصص، 
مساواة  بل  املواطن  مصلحة 
حيصل  وما  متبادل،  وابتزاز 
هو أننا حمكومون باإلمجاع وهذا 
اإلصالحية  القرارات  يعطل  ما 

ويضرب النظام«.
التوافق  نظام  بـ«ان  وذكر 
دون  للحؤول  أساسا  قام 
على  بالقرار  طائفة  استفراد 
حساب أخرى، ومل يرد يف حل 
من  بدال  املذاهب  ظاهرة  كهذا 
الطوائف«. وأقّر »بان السالح 
وإمكان جلوء فريق إىل تعطيل 
الذي  هو  واملؤسسات،  البالد 
يدفعنا اىل القبول حبكومات كل 
الوفاق.  حكومات  ال  األطراف، 
على  توافقية  ليست  حكومات 
موحدة،  ومبادئ  موحد  برنامج 
التناقضات  تضم  حكومات  بل 
ومفروضة«.  واخلالفات 
على  »التفاف  انها  واعترب 
خطري  وسالح  املناصفة، 
إلغاء  انتظار  يف  يستعمل 
الطائفية السياسية ». وقال: 
هجني،  القائم  النظام  »ان 
وسيؤدي  للحياة،  قابل  غري 
حتما إىل االنفجار يوما، انفجار 
يقسم اجملتمع اللبناني ويكرس 
إما التقسيم، أو سيطرة فريق 

بالقوة على آخر«.
هذا  »تأجيل  أن  ورأى 
يف  هو  اخلطري  االستحقاق 
األطراف  مجع  حكومة  قبول 
الراهنة(،  احلكومة   - )الدوحة 
وال حل إال بالعودة إىل األصول 
الدميوقراطية، اليت نص عليها 

الطائف«.

ميقاتي: الوسطية ضمان الستمرار النظام
حرب: السالح أنشأ »حكومات كل األطراف«

لقاء بني نديم اجلميل 
وتيمور جنبالط

ذكرت »وكالة االنباء املركزية« امس االول ، أن غداء عمل 
نديم  النائب  حزب »الكتائب«  امس، عضو  من  اول  مجع 
اجلميل وتيمور وليد جنبالط يف احد مطاعم االشرفية، »وجرى 
البحث يف كل شيء بكل صراحة ووضوح، وجرى االتفاق على 

ان للبحث صلة«.

املاروني  البطريرك  عاد 
الكاردينال مار نصراهلل بطرس 
صفري مساء أمس اىل الدميان 
اإلفطار  يف  مشاركته  بعد 
اجلمهورية  رئيس  أقامه  الذي 
يف  ويرأس  سليمان.  ميشال 
الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم 
املطران  نفس  لراحة  الصالة 
السابق  الراعي  حمفوظ  يوسف 
املارونية يف  الربازيل  ألبرشية 
اللبنانية  للرهبنة  خشباو  دير 

املارونية يف غزير.
افادت  آخر،  صعيد  على 
بدأت  حتضريات  أن  معلومات 
لزيارة البطريرك املاروني جلبة 
اهلية يف  وان جلانا  املنيطرة، 
من  تنشط  يزورها  اليت  القرى 
اجل اجناح الزيارة . وسيقتصر 

أبو  وائــل  الدولة  وزير  أكد 
األمني  زيارته  بعد  فاعور، 
العام لـ»اجلماعة اإلسالمية« 
إبراهيم املصري، يف بيــروت، 
أن ال مؤشرات على أي تعــديل 
حكومــي يف ظــل عمل احلكــومة 
السياسية  اخلالفــات  حل  على 
امللفات  ظل  يف  القائمة، 
الساحة  يف  املفتوحة  الكثرية 

اليوم.

بقرقاشا وجّبة املنيطرة تستعدان الستقبال 
صفري األحد املقبل

حضور مأدبة الغداء، اليت ستقام 
يف دارة النائب السابق فارس 
سعيد على شرف البطريرك يف 
قرطبا، على رؤساء بلديات قرى 
وكهنتها.  وخماتريها  املنطقة 
يف  سرتفع  الفتات  ان  وعلم 
حتت  اآلن  منذ  املنطقة  قرى 

عنوان »ناطرينك«.
يوم  صفري  البطريرك  ويزور 
األحد املقبل بلدة بقرقاشا يف 
احتفال  ملناسبة  بشري،  قضاء 
الـ125  باليوبيل  البلدة  أخوية 
قداسًا  ويرئس  لتأسيسها، 
احتفاليًا يف كنيسة مار نوهرا.

الظهر  قبل  اطلع  وكان صفري 
ابرشية  راعي  الدميان، من  يف 
مصر املارونية املطران فرنسوا 
هناك  اجلالية  وضع  على  عيد 

املركز  مدير  استقبل  ثم 
اخلوري  لالعالم  الكاثوليكي 
من  ووفدا  كسم،  أبو  عبده 
يف  االعضاء  البيئية  اجلمعيات 
االحتاد العربي للشباب والبيئة 
العربية،  الدول  جلامعة  التابع 
ضم نائب رئيس مكتب االحتاد 
الرزاق امساعيل  لبنان عبد  يف 
ومنسق حمافظة البقاع بوغوس 
كورديان ورئيس هيئة السكنية 
االسالمية يف لبنان امحد االيوبي 
ورئيس مجعية طرابلس لرياضة 

املعوقني وليد القضماني.
عرب  مبشاركته  الوفد  وطالب 
يوم  احتفال  يف  االحد  عظة 
تشرين   14 يف  العربي  البيئة 
الصعيدين  على  املقبل  االول 

الرعوي والوطين.

أبو فاعور يزور »اجلماعة«: ال تعديـل حكوميـًا
حضر اللقاء املسؤول السياسي 
للحركة يف بريوت عمر املصري 
وعضو املكتب السياسي وائل 
جنم، ومت التباحث يف التطورات 
الداخلية واملواقف منها، وجرى 
التهدئة  على ضرورة  التشديد 
القضايا  حل  على  والعمل 
إىل  اللجوء  وعدم  احلوار،  عرب 
استخدام السالح حلل اخلالفات 

*وائــل أبو فاعور*الداخلية.
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US Initial Jobless Claims W/E 473k 490k 
 Continuing Claims W/E 4.456m 4.500m 
 Kansas Fed Manufacturing Survey Aug 0  
 Midwest Manufacturing Index Jul 81.4  

EZ Money – Private Loans Jul +0.9% +0.5% 
GE GfK Consumer Sentiment  Sep 4.1 4.0 
IT Consumer Sentiment Aug 104.1 105.2 
SP GDP Q2 +0.2% +0.2% 

 

 

 

- Following on from the weak lead from Wall St, Australian stocks will start the session 
weaker with SPI futures pointing to a fall of 36pts on the open. Losses are expected to 
be broad based with financial and energy stocks likely to be the biggest drags during 
the session. 

- The Australian Dollar has fallen over the last few hours with the late selloff on Wall St 
sapping demand for risk assets. We expect the Aussie to remain under pressure today 
with key upcoming events in the US likely to see caution reign supreme in Asian trade. 
Support is found at the 55-day MA at USD.8825 whilst resistance comes in ahead of 
USD89c. 

- Massive night of economic events ahead with the Q2 US GDP revision and the start of 
the Federal Reserve’s annual central bankers symposium in Wyoming. These will be 
closely watched and are likely to move the markets.  

  Wyoming/GDP to take centre stage 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 0.885 0.0004 0.05% 
AUDEUR 0.6961 -0.0024 -0.34% 
AUDGBP 0.57 -0.0016 -0.28% 
AUDJPY 74.66 -0.25 -0.33% 
AUDNZD 1.2591 -0.0008 -0.06% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 9985.81 -74.25 -0.74% 
S&P500 1047.22 -8.11 -0.77% 
Nasdaq 2118.69 -22.85 -1.07% 
FTSE 5155.84 46.44 0.91% 
DAX 5912.58 13.08 0.22% 
Nikkei 8906.48 61.09 0.69% 
ASX200 4356.02 35.88 0.83% 
Shanghai 2603.481 6.901 0.27% 
Hang Seng 20612.06 -22.92 -0.11% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1232.5 -6.85 -0.55% 
Oil 72.99 0.18 0.25% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 4.300% -0.03% - 
10 Year 4.800% -0.05% - 
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- Australian business investment fell unexpectedly over the June quarter with the ABS 
reporting a decline in capital expenditure of 4.0pct. The result was below the 2.2pct 
increase that had been forecast by economists with both plant/machinery and building 
expenditure disappointing on the downside. From an industry perspective, mining and 
manufacturing expenditure rose fractionally whilst the service sector, otherwise known 
as “other industries”, recorded a decline of 4.0pct. Whilst the backward looking report 
was bearish, forecasts for an increase in spending over the 2010/11 financial year took 
some of the sting out of the numbers with the ABS forecasting an increase in business 
expenditure of 24pct. However, given the recent trend in CAPEX, it is perhaps a touch 
optimistic to forecast such a strong lift in spending, particularly with the global economy 
slowing noticeably in recent months. The US economy is weak, Europe is going 
austere and our major trading partners are slowing - all factors that are likely to 
limit the need for further investment in the quarters ahead. Keeping this view in 
mind, we maintain a bearish view on both business spending and domestic economic 
growth in the second half of the year. Whilst we may be going against the grain on this 
one, we feel that slowing global growth will see businesses cut expenditure estimates 
in the quarters ahead.  

- Fresh from better-than-expected business sentiment figures on Wednesday, Germany 
continued to produce solid economic data overnight with the GfK consumer sentiment 
indicator predicting a rise in overall sentiment in September. The index rose to 4.1 over 
the survey period with falling unemployment and the strong Q2 GDP reading behind 
the robust result.  

- There was some rare positive news for the US economy overnight with initial jobless 
claims falling more than expected last week. New claims fell to 473k, a result that was 
below the 490k pace expected and far better than the 504k number recorded in the 
previous corresponding week. Elsewhere, there was mixed news on the manufacturing 
front with the Kansas Fed manufacturing survey revealing activity stalled in August 
whilst the Midwest Fed survey rose to 81.4, a result that was above the 79.6 reading 
seen in June.  

ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials 
1 Month: 4.90% 5 Month: 5.45% 
2 Month: 5.20% 6 Month: 5.50% 
3 Month: 5.30% 9 Month: 5.75% 
4 Month:  5.40% 12 Month: 6.00% 
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جال رئيس جملس الوزراء سعد 
على  االول،  أمس  احلريري 
املناطق اليت شهدت اشتباكات 
حيدر  ابي  برج  يف  مسلحة 
واملزرعة والبسطة، واطلع على 
االجراءات األمنية املتخذة فيها.

احلريري  الرئيس  واستهل 
جولته، اليت رافقه فيها األمني 
للدفاع  األعلى  للمجلس  العام 
مرعب،  عدنان  الركن  اللواء 
أبي  برج  جامع  حميط  بزيارة 
حيدر متفقدًا األضرار اليت حلقت 
واملنازل  والسيارات  باحملال 
واملمتلكات، ثم انتقل بعد ذلك 
اىل حملة املزرعة للغاية نفسها 
االضرار  بتفقد  جولته  لينهي 
اليت حلقت جبامع البسطة الفوقا 

وحميطه.
احلريري  الرئيس  واستقبل 
رئيس  احلكومية  السرايا  يف 
الوزير  املاروني  العام  اجمللس 
السابق وديع اخلازن الذي وزع 
بيانًا قال فيه: »تشرفت بلقاء 
الرئيس احلريري وتبادلنا الرأي 
وتداعيات  الراهنة  االوضاع  يف 
العراق  من  األمريكي  االنسحاب 
وما ميكن ان يرتبه من آثار على 
يكون  أال  ونأمل  اجلوار.  دول 
لبنان عرضة ألية ردود فعل على 
ما ميكن ان حيدث من تطورات 
سلبية ما دام لقاء القمة الثالثي 
الذي عقد يف بعبدا بني رئيس 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
والرئيس )السوري( بشار األسد 
وخادم احلرمني الشريفني امللك 
يظلل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
الوطنية  الوحدة  حكومة  مسرية 
يف  السياسي  واالستقرار 
من  ان  اعتقادي  ويف  البالد. 
التسريبات  »قطوع«  جتاوز 
اإلسرائيلية حول مضمون القرار 
كل  يسقط  ان  ميكنه  الظين 
لبنان  محاية  ملصلحة  التبعات 
من اي انزالق حنو الفتنة، برغم 
أول  الذي حصل  الكبري  النشاز 
من أمس على صعيد األمن بني 
أبي  برج  يف  طرفني  مسلحي 

حيدر«.
ملوضوع  »عرضنا  أضاف: 
األمن  ميس  باعتباره  الكهرباء 
االجتماعي وضرورة البدء بتنفيذ 
يف  احلكومة  أقرتها  اليت  اخلطة 
وقت  اقرب  اخلصوص يف  هذا 
معاناة  من  للتخفيف  ممكن 

املواطنني«.
والتقى الرئيس احلريري أعضاء 
احتاد املدارس الرتبوية اخلاصة 
مدارس  يضم  الذي  لبنان  يف 
تنتمي اىل كل العائالت الروحية 
نقابات  عن  مسؤولني  مع 

املدارس اخلاصة.

وقال منسق االحتاد االب مروان 
تابت بعد االجتماع: »حبثنا مع 
نقطتني  يف  احلريري  الرئيس 
التشريع  موضوع  أساسيتني: 
اخلاصة  املدارس  يطاول  الذي 
وتأثريه االجيابي والسليب حبيث 
شددنا على املوضوع االجيابي، 
األمور  حلحلة  على  وتوافقنا 
النقاط  اىل  بالنسبة  وتذليلها 

السلبية«.
يف  كذلك  »حتدثنا  اضاف: 
املدارس  مستقبل  موضوع 
الرئيس  وافادنا  اجملانية، 
الدولة  نية لدى  ان ال  احلريري 
اللبنانية بإقفال هذه املدارس. 
الوزراء  مع  التواصل  ومت 
ليتم  امللف  هذا  يف  املعنيني 
مع  تأتي  حتى  الدفعات  تسريع 
بدء العام الدراسي ويكون هذا 
يف  جزئيا  ولو  حل  قد  امللف 
ل هذا امللف  َ املدى القصري، وحيحُ
املتوسط،  املدى  يف  كامال 
سواء لناحية الدفعات او لناحية 
هذه  تستطيع  حتى  التشريع 
املدارس اخلاصة اجملانية متابعة 
رسالتها اىل حني تكون الدولة 
الرتبية يف  موضوع  حسمت  قد 
يف  سيتجه  أين  وإىل  لبنان 

املستقبل«.
احلريري  الرئيس  استقبل  كما 
حممد  املستشار  حضور  يف 
يف  القربصي  السفري  شطح، 
كوروس يف  كريياكوس  لبنان 
انتهاء  ملناسبة  وداعية  زيارة 

مهامه يف بريوت.
جلهاز  العام  املدير  مع  وعرض 
قرعة  جورج  اللواء  الدولة  أمن 

لألوضاع األمنية يف البالد.
احلزب  رئيس  مع  وحبث 
الدميوقراطي«  »العربي 
العامة،  األوضاع  يف  عيد  علي 
الزين  اللطيف  عبد  النائب  ومع 

شؤونا عامة.
بلدية  جملس  أعضاء  والتقى 
كفرقطرة ـ الشوف برئاسة ألني 
البحث  أن  أوضحت  اليت  نصار 
عائدة  إمنائية  شؤونا  تناول 

للبلدة.
الرتبية  وزيري  مع  وتداول 
منيمنة  حسن  العالي  والتعليم 
احلسن يف شؤون  ريا  واملالية 

تربوية.
زياد  الداخلية  وزير  من  واطلع 
يف  األمين  الوضع  على  بارود 

البالد.
احلريري  الرئيس  وترأس 
التنسيقي  االقتصادي  االجتماع 
الدوري يف حضور وزيرة املال 
رياض  لبنان  مصرف  وحاكم 
املستشار  حضور  يف  سالمة، 

مازن حنا.

استقبل بارود ومنيمنة واحلسن وقرعة

»الكتائب احلريري يتفقد مناطق االشتباكات ويطلع على األضرار كتلة  عضو  أكد 
اللبنانية« النائب إيلي ماروني 
دولة  بناء  اىل  نسعى  »أننا 
املوحدة  املؤسسات  خالل  من 
أمن  حيمي  الذي  واجليش 
ما  أن  إىل  الفتًا  املواطنني«، 
حصل يف منطقة برج أبي حيدر 
»مضر جدًا بلبنان الذي نطمح 
إليه، ويؤكد وجهة نظرنا بسحب 
وامليليشيات  األحزاب  أسلحة 
اليت تستعمل يف الداخل وليس 

يف وجه إسرائيل«.
وقال يف حديث إىل »تلفزيون 
لبنان« أمس االول: »إن حزب 
»الكتائب« مع تسليح اجليش 
اللبناني من أي جهة كانت، حتى 
سيادة  حترتم  عندما  إيران  من 
»لو  أنه  واعترب  لبنان«. 
واألحباش  اهلل«  سلم »حزب 
اللبناني  اجليش  اىل  أسلحتهم 
»الكتائب«  حزب  سلم  كما 
من  أسلحتهم  و«القوات« 
أقوى  من  اليوم  ألصبح  قبل، 
أن  على  مشددًا  اجليوش«، 
يد  كل  قطع  اجليش  »مهمة 

حتمل السالح ضد الداخل«.
السابق  النائب  كالم  أن  ورأى 
ناصر قنديل يف ما خيص سالح 
»حزب اهلل«، »يؤكد أن هذا 
ملواجهة  ليس  موجود  السالح 
على  للتهويل  بل  إسرائيل 
الداخل عندما يكون هناك قرار 

ال خيدمهم«.
الدولية  »احملكمة  أن  وأوضح 
تابعة  وهي  لبنان  بيد  ليست 
عملها،  وستتابع  املتحدة  لألمم 
أما اخلطورة فتكمن بعدم معرفة 
احلقيقة«، داعيًا إىل »انتظار 
استعجال  قبل  الظين  القرار 
األمور«.وأشار إىل أن »تأجيل 
القرار الظين يعين ترك الساحة 
وهناك سيف مصلت فوق رأس 
اجلميع«، الفتًا إىل أن »احلل 
بوعي اجلميع من خالل احملافظة 
على لبنان ومنع استعمال العنف 
بداية  الظين  القرار  واعتبار 

لكشف احلقيقة«.
قرار سحب  إىل »تنفيذ  ودعا 
املخيمات،  خارج  من  السالح 
اللبنانيني  حقوق  ومحاية 
وأمالكهم يف حميطها قبل إعطاء 
الفلسطينيني حقوقهم«، معلنًا 
»الكتائب«  حزب  توجه  عن 
بالقوانني  طعن  تقديم  اىل 

الصادرة عن جملس النواب.
بأن »تساعدنا  سوريا  وطالب 
لدى  اهلواجس  تبديد  على 
إقناع  من  لنتمكن  اللبنانيني، 
سوريا  مساعي  بأن  قواعدنا 
جدية جتاه لبنان، من خالل حل 
البلدين  بني  العالقة  امللفات 
ومنها ترسيم احلدود واملعتقلون 
وغريها  السورية  السجون  يف 

من األمور«.

ماروني: نسعى اىل بناء دولة من خالل املؤسسات املوحدة واجليش

شيع »حزب اهلل« وأهالي بلدة 
تبنني أمس االول، القيادي يف 
الذي  فواز  فوزي  حممد  احلزب 
قضى يف حوادث برج أبي حيدر 
الثالثاء املاضي، يف مأمت شعيب 
حاشد شارك فيه مسؤول منطقة 
اهلل«  »حزب  يف  اجلنوب 
والنائب  قاووق  نبيل  الشيخ 
والنائبان  اهلل  فضل  حسن 
وأمني  برجاوي  حممد  السابقان 
الدين  رجال  من  وعدد  شري 

وقيادات حزبية وشعبية.
انطلق موكب التشييع من أمام 
الرسول األعظم على  مستشفى 
بلدة  اجتاه  يف  املطار  طريق 
تبنني يف قضاء بنت جبيل إىل 
جاب شوارع  ومنه  ذويه،  منزل 
األعالم  محلة  يتقدمه  البلدة 
وأكاليل الورد وصواًل إىل ساحة 
على  الصالة  أم  حيث  البلدة 
جثمانه إمام البلدة الشيخ حممد 
رضا بري وووري يف الثرى يف 

جبانة البلدة.
استهلها  كلمة  قاووق  وألقى 
مبآثر الراحل، وقدم العزاء باسم 
اجملاهدين  اىل  العام  األمني 
تبنني  وأهالي  وأسرته 
األجهزة  وطالب  واملنطقة. 

األمنية والقضائية بـ«التحقيق 
العادل والسريع واجلدي لكشف 

مالبسات احلادث«.
وقال: »الشهيد استشهد وهو 
البني  ذات  إصالح  على  يعمل 
املشكلة،  يف  طرفًا  يكن  ومل 
احلادثة  يستغلون  الذين  أما 
املسموم  والكالم  بالتحريض 
فإنهم  السياسي  والتوتر 
انتهازيون يقتاتون على الفتنة. 
االستقرار  يعنيهم  ما  وآخر 

والوحدة الوطنية«.
حادثة  حصل  »ما  أضاف: 
االستغالل  فوق  وهي  أليمة 
موقف  هو  الذي  الرخيص 
والوطين.  والأخالقي  الإنساني 
أما »حزب اهلل« فتعاطى بكل 
األخالقي  املوقع  من  مسؤولية 
واحلرص  اإلنساني  واحلس 
الوطين ألجل املعاجلة وأثبت أنه 
أحرص  يزال وسيبقى  وال  كان 
الناس على السلم األهلي وعلى 
االستقرار وسيبقى دومًا السباق 

اىل محاية الوحدة الوطنية«.
وألقى والد فواز كلمة جدد فيها 
»العهد والوعد للراحل والوفاء 
ولرتاب  وللمقاومة  للقائد 

اجلنوب«.

قاووق خالل تشييع فواز يف تبنني:

مستغلو احلادث انتهازيون يقتاتون على الفتنة

التوحيد«  »تيار  رئيس  دعا 
الوزير السابق وئام وهاب، اىل 
» وقف متويل احملكمة وسحب 
منها«،  اللبنانيني  القضاة 
حتكم  لن  »احملكمة  ان  زاعمًا 
الرئيس  اغتيال  موضوع  يف 

)الشهيد رفيق( احلريري«.
نادي  يف  افطار  يف  وقال 
الشقيف ـ النبطية اول من أمس 
االسابيع  االول: »ملسنا خالل 
على  للضحك  حماوالت  املاضية 
الظين.  القرار  بتأجيل  الناس 
من  الظين  القرار  يعرف  فالذي 
سنتني ما هو والذي يقول انه 
قادر على ان يؤجل القرار الظين 
الظين  القرار  ان  يعين  اشهرا، 
وشريك  ركبه  الذي  وهو  بيده 
تأجيل  ال  اجلميع  فليسمع  فيه. 
القرار الظين يعنينا، وال احملكمة 

الدولية تعنينا، وال دانيال بلمار 
جلنة  قرارات  كل  وال  يعنينا، 
اياكم  تعنينا،  الدولية  التحقيق 
اللبناني،  بالوضع  تغامروا  ان 
غري  مغامرة  اىل  تأخذوننا  انتم 
دولية  ألهداف  خدمة  حمسوبة 

معينة«.
بأن  واثقون  »حنن  اضاف: 
موضوع  يف  حتكم  لن  احملكمة 
رفيق  الشهيد  الرئيس  اغتيال 
احلريري، هذه احملاكمة ستستمر 
اىل  ستصل  واحملكمة  لسنوات 
لديها  ليس  ان  ستجد  مكان 
حتكم  ان  تستطيع  قرائن  اي 
اىل  احلكومة  ودعا  فيها«. 
الفتنة  احملكمة  متويل  »وقف 
من  اللبنانيني  القضاة  وسحب 
ألي  جمال  وال  احملكمة،  هذه 

خمرج آخر«.

وهاب: احملكمة لن حتكم يف قضية اغتيال احلريري

النواب  جملس  رئيس  التقى 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
أمس،  التينة  عني  يف  الثانية 
املمثل املقيم للصندوق الكوييت 
للتنمية االقتصادية العربية يف 
لبنان حممد صادقي الذي قال: 
»قمت مبراجعة شاملة ملشاريع 
الصندوق يف لبنان مع الرئيس 
اجلنوب  مشاريع  خصوصًا  بري 
كل  اجناز  سيتم  انه  وابلغته 
االعمال فيه قبل انتهاء السنة. 
باحتفال  نقوم  ان  واتفقنا 
املقبلة،  االشهر  يف  املناسبة 
وسنقوم برتتيبات هلذا املوضوع. 
واود كذلك ان اقول أننا سنقوم 
)غدًا( السبت باالعالن عن اعمال 
الشقيف  قلعة  مشروع  تنفيذ 
يهتم  اليت  املشاريع  من  وهو 
بها الصندوق الكوييت واحلكومة 
اللبنانية اهتماما كبريا جدا، وهو 
الرتاث  تهّم  اليت  املشاريع  من 
هذا  انطالقة  وان  اللبناني، 
القلعة  هذه  ستحيي  املشروع 
تأثري  هلا  يكون  ان  يف  ونأمل 
يف  االثرية  االخرى  القالع  على 

لبنان«.

رئيس  بري  الرئيس  واستقبل 
االحتاد البريوتي النائب السابق 
وفد  رأس  على  عرقجي  عدنان 
العام  واالمني  االحتاد  من 
للمجلس االعلى للخصخصة زياد 
املستشار  حضور  يف  حايك، 

االعالمي علي محدان.
وعرض مع النائب السابق جهاد 
يف  الراهنة  االوضاع  الصمد 
حضور النائب علي حسن خليل.

واستقبل عضو تكتل »التغيري 
واالصالح« النائب آالن عون، 
عرض  ومت  خليل  حضور  يف 

التطورات.

 بري يعرض مع الصادقي مشاريع الصندوق الكوييت

ملف برج ابي حيدر حيال على »العسكرية«
أحيل أمس االول، ملف أحداث برج ابي حيدر اىل الشرطة 
العسكرية الجراء التحقيقات االولية باشراف مفوض احلكومة 

املعاون لدى احملكمة العسكرية القاضي سامي صادر.
موقوفني  ال  ان  لالعالم«  الوطنية  »الوكالة  وأفادت 
واجراء  الشهود  اىل  باالستماع  تتم  والتحقيقات  اآلن  حتى 
اجلرح  عدد  وإحصاء  املمتلكات  اجلسيمة يف  لالضرار  مسح 

والقتلى.
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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:

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
كبريا على سياسات ومواقف وحتى شعوب الكثري من الدول 
الدولية  احملكمة  من  امسها  تغيري  األنسب  من  فانه  لذا 
للواليات  اهلائل  للنفوذ  نظرا  الصهيومريكية«  »احملكمة 

املتحدة والصهيونية العاملية على قرارات هذه احملكمة.
فاجملتمع الدولي يبدو  ما زال قاصرا حباجة ملن يتحدث بامسه 
ويأخذ قراراته نيابة عنه ويرسم له سياساته ولو كانت ضد 

مصلحته.
لقد بات واضحا ان هذه احملكمة، اليت تتخذ اسم » احملكمة 
الدولية«، ليست حمكمة دولية على االطالق بل هي حمكمة 
أحكامها  كل  يف  وختضع  متويهًا  »الدولية«  صفة  تنتحل 
لالرادة »االسراكية« وما يناسب سياساتها واسرتاتيجياتها 
يف منطقة الشرق االوسط والعامل وهذا ما أقّرت به باريس  
مسؤول  ساركوزي،  نيكوال  الفرنسي  الرئيس  التقى   حيث 
سعودي رفيع املستوى وحبث معه مجلة من امللفات العالقة 
يف منطقة الشرق األوسط، وأبرزها موضوع احملكمة الدولية 
املسؤول  وطلب  احلريري.  رفيق  الرئيس  باغتيال  اخلاصة 
السعودي إمكان تأجيل القرار االتهامي الصادر عن احملكمة، 
فرّد الرئيس الفرنسي مشريًا إىل أن فرنسا لن تتدخل يف 
املتحدة  الواليات  بيد  املسألة  ان  اىل  الفتًا  املوضوع،  هذا 

االمريكية.
من خالل متابعة تصرحيات مسؤولني اسرائيليني وامريكيني 
ان هذه احملكمة هي حماكمة سياسية  لنا  واوروبيني يتبني 
ال حمكمة قضائية هدفها تأمني غطاء دولي ألجندة إسراكية 
تعمل لتفكيك دول الشرق االوسط وإحداث تغيريات جذرية، 

جغرافية ودميوغرافية، يف املنطقة.
حلقة يف  اهم  لبنان يشكل  ان  قلنا  اذا  احلقيقة  انب  وال نجُ
وذلك  التغيريات  هذه  يف  للبدء  االسراكية  االجندة  حلقات 

لعدة أسباب منها:
- ان اكثر من نصف مليون فلسطيين يعيشون يف خميمات 
اذ  هم  حيث  توطينهم  ينبغي  الفلسطينيون  وهؤالء  لبنان 
أراضيهم من سابع املستحيالت، ويف هذا  ان عودتهم اىل 
اسرائيلي كبري  بـ »رضا«  اللبناني  الربملان  الصدد حظي 
لدى إقراره يف جلسته االخرية اليت انعقدت يف 13 آب احلالي 
اعطاء الفلسطينيني حقوقًا اجتماعية بعدما أعفاهم املشّرع من 

أن  على  العمل،  قانون  عنها يف  املنصوص  باملثل  املعاملة 
يستفيدوا من تقدميات تعويض نهاية اخلدمة بالشروط اليت 
يستفيد فيها العامل اللبناني، حيث رحب نائب وزير اخلارجية 
احلقوق  هذه  الفلسطينيني  باعطاء  ايالون  داني  االسرائيلي 
هم..  حيث  الفلسطينيني  توطني  على  العربية  الدول  حاّثا 
بعض  به  يتشّدق  ما  يفّند  دامغ  وبرهان  ثابت  دليل  وهذا 
بـانه ال  اللبنانيني بانهم تلقوا تأكيدات أمريكية  املسؤولني 

توطني فلسطيين يف لبنان.
هنري  الذكر  السيئ  وضعه  الذي  التوطني  خمطط  ان  ومبا 
كيسنجر، والذي كان سببا للحرب على لبنان، ما زال كما هو 
منذ حواىل أربعني عاما، ومبا ان سالح »حزب اهلل« يشكل 
العائق االكرب امام مؤامرة التوطني لذلك فانه من االولويات 
امام  الطريق  لتمهيد  السالح  هذا  على  القضاء  االسراكية 
االمريكية، هلذا  الطريقة  الفلسطينية على  القضية  »حل« 
السبب فان من مهام احملكمة الدولية واهدافها توفري غطاء 
دولي ألي هجوم اسرائيلي على لبنان لتدمري هذا السالح، 
النه كما هو معروف فان الرأي العام العاملي عادة ما كان، 
بعد أسابيع قليلة من قيام اسرائيل بأي اعتداء على لبنان، 
بانتقاد اسرائيل ويقوم مبظاهرات احتجاجية ضدها مما  يبدأ 
يضطرها اىل االنسحاب، لذلك رأينا ان ما من حرب جتاوزت 
الشهرين.. وتطمح تل أبيب اليوم اىل استغالل قرار احملكمة 
للهجوم على لبنان وان يشكل هذا القرار »مظلة دولية« 
الطالة فرتة اهلجوم قدر االمكان اىل حني حتقيق هدفه املتمثل 
ان  خنشاه  ما  وأخشى  املقاومة..  لسالح  الكامل   بالتدمري 
اهلجوم  هذا  يف  االطلسي  مشال  حلف  من  وحدات  تشارك 

بذريعة انه حيظى بغطاء دولي.
- اكتشاف خمزون هائل من الغاز والنفط يف املياه االقليمية 
اللبنانية وقد صرحت تل ابيب اكثر من مرة انها لن تسمح 
للبنان باالستفادة من هذه الثروات وانها ستبدأ باستخراجها 
يف العام 2012، ومبا انه ليس بامكانها القيام بذلك وسالح 
املقاومة ما زال بكامل فاعليته وجهوزيته خاصة وان مسؤولني 
كبارا يف احلزب هددوا بضرب املنشآت النفطية االسرائيلية 
حقولنا  سرقة  باشرت  حال  اللبنانية يف  االقليمية  املياه  يف 
على  القضاء  يصبح  ايضا  السبب  هلذا  والنفطية،  الغازية 
هذا السالح ضرورة ملحة وواجبة قبل بداية العام 2012 اي 

القرار  يف ربيع او صبف 2011 حيث من املتوقع ان يصدر 
»حزب  يتهم  الذي    2011 العام  من  نيسان   يف  الظين 
اهلل« ليبدأ اهلجوم االسرائيلي بعد ذلك مباشرة حبجة تنفيذ 
القرار القضائي الدولي لتظهر تل ابيب بذلك وكأنها تقدم 

»خدمة« للمجتمع الدولي.
ونشري هنا اىل ان جملس النواب اللبناني وافق يف اجللسة 
نفسها على أن يبدأ لبنان بالتفتيش عن موارده البرتولية يف 
املياه البحرية، وقد خلص النواب مواده الـ77 مبادة وحيدة، 
ووافقوا على أن متر الصيغة سريعًا بعد إقرار تعديل إحالة أي 
خالف بني هيئة إدارة القطاع النفطي ووزير الطاقة اىل جملس 

الوزراء. 
»دائرة  يف  سوريا  كانت  احلريري  الرئيس  اغتيال  -بعد 
الضوء« االمريكية  حيث كانت اصابع االتهام موجهة اليها 
مطالب  هناك  كانت  النه  االغتيال   عملية  يف  التورط  يف 
امريكية من دمشق.. اما اليوم فيبدو ان لبنان اصبح نقطة 
االنطالق يف تنفيذ السياسة االسراكية رمبا النها تعتربه احللقة 
االهم والسهلة الكسر يف السلسلة الشرق اوسطية للبدء منها 
بتنفيذ املؤامرة وهلذا نستنتج ان لبنان يأتي يف مقدمة االجندة 

االسراكية يف التآمر على لبنان واملنطقة. 
واملقاومة خاصة  اللبنانية كافة  االطراف  ان على  نرى  لذلك 
العمل على حتصني الساحة الداخلية ضد اي اهتزاز، ومن هنا 
الثالثاء يف  يوم  اليت حصلت  واالليمة  الدامية  االحداث  فان 
منطقة برج ابي حيدر ينبغي العمل على اندمال ما خّلفته من 
جروح بني ابناء الوطن الواحد والسعي لتفادي حدوث مثلها 
فردية  احداث  وليدة  تكون  ان  نتمنى  وكم  املستقبل..  يف 
ال تورط »للكبار« من الطرفني فيها، من هنا نرى انه ال 
االحزاب و »اجلمعيات«  اي من  يد  السالح يف  لبقاء  مربر 
داخلية  فتنة  الشعال  استغالله  يسهل  ذلك  الن  واملواطنني 
كما ان القوى االمنية الشرعية كفيلة حبماية اجلميع.. فظهور 
السالح يف االماكن العامة يرّوع املواطنني ويدب اخلوف والذعر 
يف نفوسهم، فسالح املقاومة من غري املستحب ظهوره يف 
االحياء الداخلية كما ان من يريد اقتناء السالح عليه ان يذهب 

اىل ساحة املواجهة يف اجلنوب. 
اننا منر بوضع خطري ومصريي ووحدتنا وحدها كفيلة بضمان 

عبور لبنان هذا »القطوع« الذي يهدد وجوده.

اهداف احملكمة الدولية..  كشف قتلة احلريري او توفري »غطاء دولي« لألجندة »االسراكية«؟
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اختصاص، خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

          تتوفر يف الصيدلية فيتامينات 
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، هدايا

نغّلف اهلدايا جمانًا
 تظهري فوري لصور الباسبور، 

وأشياء أخرى كثرية
 توصيالت جمانية للمنازل

دوام العمل 
من االثنني حتى السبت
 من 8 صباحًا حتى 8 لياًل

يوم االحد من 9 صباحًا حتى 8 لياًل

مقابل مركز الربيد
Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609

333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161

(BLACKMORES)

املتحدة يف 31  الواليات  تنهي 
آب رمسيا مهماتها القتالية يف 
من  سنوات  سبع  بعد  العراق 
الراحل  الرئيس  نظام  سقوط 
يشهد  بينما  حسني،  صدام 
ألعمال  تصاعدا  البلد  هذا 
العنف يعزوه اخلرباء اىل االجواء 

السياسية املسمومة.
 وتزامن اخلفض الكبري للقوات 
االخرية،  االشهر  يف  االمريكية 
تفجريات  عدد  تزايد  مع 
واهلجمات  املفخخة  السيارات 
اليت  العراقية  القوات  على 
االمنية  املسؤوليات  تسلمت 
تدرجيا من القوات االمريكية منذ 
العنف  أعمال  وأوقعت   .2009
االخرية مئات القتلى بينهم عدد 
لكن  الشرطة.  رجال  من  كبري 
سحب  بثبات  واصلت  واشنطن 
قواتها من البالد قبل االنسحاب 
يف  املقرر  الكامل  العسكري 

نهاية 2011.
الوطين   وتوقع مستشار األمن 
العراقي صفاء الشيخ زيادة يف 
مجاعات  تشنها  اليت  اهلجمات 
"القاعدة"  بتنظيم  صلة  على 
األمريكية  القوات  تنهي  عندما 
هذا  القتالية  املهمات  رمسيا 
قواته  إن  قال  لكنه  الشهر، 
مستعدة لالضطالع مبهمة توفري 
مقابلة  خالل  مؤكدا  االمن، 
أجرتها معه "رويرتز" ان القوات 

بغداد تتوقع مزيداً من اهلجمات بعد االنسحاب 
والبيت األبيض يؤكد أن العراقيني قادرون على ضمان األمن بأنفسهم

مترد  حملاربة  مستعدة  العراقية 
هذه  أن  "أتصور  وقال:  عنيد. 
ستستمر  الصغرية  اهلجمات 
ستستمر.  االغتيال  وحماوالت 
واخرى  فرتة  بني  وسيحاولون 
اليها  حيتاجون  هجمات  شن 
من  االموال  جلذب  اعالميا 
ال  "حنن  وأضاف:  اخلارج". 
االمن  على  ستؤثر  انها  نعتقد 
القوات  ان  نعتقد  الوطين... 
على  وقادرة  جاهزة  العراقية 
حفظ االمن خالل هذه الفرتة... 
لذا ليس لدينا قلق من االنسحاب 
"هذه  ان  والحظ  األمريكي". 
تعتقد  املسلحة(   ( اجملموعات 
انها ستبدأ معركتها الكربى بعد 
انسحاب القوات األمريكية. هم 
اهلجمات  يدخروا  ان  يريدون 
وليس  العراقية  احلكومة  ضد 
القوات األمريكية". ومل يستبعد 
النفط  قطاع  على  هجمات  شن 
الرئيسي  املورد  يشكل  الذي 
على  وكذلك  البالد   لواردات 
منشآت الطاقة. واشار اىل ان 
اجليش العراقي والقوات اجلوية 
والبحرية ال تستطيع يف الوقت 
يف  البالد  عن  الدفاع  احلاضر 
وتساءل:  خارجية.  وجه هجمات 
االمكانات  بعض  سنفقد  "هل 
األمريكية؟  القوات  بانسحاب 
املقابل  يف  ولكن  نعم... 
خطوة  االنسحاب  فوائد.  هناك 

الستكمال السيادة العراقية".
باسم  الناطق  مساعد  وصرح 
بورتون  بيل  االبيض  البيت 
اوباما  باراك  الرئيس  بان 
العملية  ان  من  ثقة  »على 
قتالية  مهمة  من  االنتقالية 
)للجنود االمريكيني( يف العراق 
العراقية  القوات  سيطرة  اىل 
بالنجاح«.  تكللت  االمن  على 
صحايف  تصريح  يف  واضاف 
يف جزيرة مارثاز فينيارد بوالية 
ميضي  حيث  ماساتشوستس  
اوباما وعائلته عطلته الصيفية، 
»قادرون  العراقيني  ان 
امنهم  مسؤولية  تولي  على 

اخلاص«.
اليت  العنف  اعمال  عن  وسئل   
وخصوصًا  العراق  يف  تتواصل 
اليت  االخرية  اهلجمات  موجة 
 60 من  اكثر  حبياة  اودت 
شخصا، فأجاب بان »الرئيس 
يدين بالتأكيد كل عمل عنف« 
واعمال »الذين حياولون احباط 
اليت  الدميوقراطية  حنو  التقدم 

حيلها العراق اآلن«.
والحظ ان »هناك، ويا لالسف، 
هذه  تفشل  ان  يريدون  أناسًا 
االمر  العراق، وهذا  اجلهود يف 
سيتواصل وال شك، لكن العنف 

عموما يف صدد الرتاجع«.
مساء  اوباما  الرئيس  وسيلقي 
الثلثاء املقبل خطابا من املكتب 

االبيض  البيت  يف  البيضوي 
املهمة  نهاية  عن  فيه  يتحدث 
العراق.  يف  االمريكية  القتالية 
اىل  سيتوجه  اخلطاب،  وقبل 
تكساس  يف  عسكرية  قاعدة 

»للقاء جنود«.
األمن

عشرية  شيخ  جنل  امس  وقتل 
البومحدان يف منطقة أبو غريب 
مسلحني  برصاص  بغداد  غرب 
أمين  مصدر  وأفاد  جمهولني. 
أطلقوا  جمهولني  مسلحني  ان" 
للصوت  كامتة  أسلحة  من  النار 
على جنل شيخ عشرية البومحدان 
املدعو عبد اهلل حامت جمول قرب 
احلمدانية  منطقة  يف  منزله 
اىل  أدى  غريب مما  أبو  بقضاء 

وفاته يف احلال".
أصيب  دياىل  حمافظة  ويف 
اثنان من أفراد محاية املنشآت 
النفطية جبروح يف هجوم مسلح 
شرق  يف  حراسه  نقطة  على 

مدينة بعقوبة مركز احملافظة. 
ستة  مسلحون  قتل  كذلك   
اشخاص يف هجوم على عناصر 
من  تدعمها  اليت  "الصحوة" 

احلكومة يف احملافظة نفسها.
اجمللس  رئيس  نائب  وروى   
جعفر  صادق  لدياىل  احمللي 
البداية  ان املسلحني قتلوا يف 
مكتب  محاية  مكلفني  حارسني 
املقدادية  قرب  الصحوة  قوة 

يف  دياىل. وقال إن املهامجني 
على  النار  ذلك  بعد  اطلقوا 
كانوا  بينما  االخرين  االربعة 
من  أول  ليل  منتصف  نائمني 

أمس فقتلوهم.
وزارة  يف  مسؤولون  وحتدث   
دياىل  حمافظة  ويف  الداخلية 
عن إحباط هجوم ثان حصل يف 

التوقيت عينه على جمموعة أخرى 
"الصحوة" يف احملافظة  لقوات 
نفسها وقتل فيه أحد املهامجني 

وقبض على اثنني آخرين.
عمليات  قيادة  حتدثت  كذلك   
بغداد عن مقتل 4 أشخاص يف 
نزاع عشائري مسلح يف منطقة 

الطارمية بشمال بغداد.

الفيديرالية  الشرطة  افادت 
الكندية ان املشتبه فيهم الثالثة 
الذين اعتقلوا االربعاء واخلميس 
بتهمة "االرهاب" كانوا متهمني 
يف  بقنابل  العتداءات  باالعداد 

البالد.
  وصرح املسؤول فيها فرنسوا 
بيدال خالل مؤمتر صحايف بأن 
اعتقل  الذي  الثالث  الشخص 
شري  خورام  هو  أمس  صباح 
لندن  مدينة  يف  يقيم  الذي 
واكد  اونتاريو.  مبقاطعة 
اعتقال كل من هيوا علي زاده 
االربعاء.  امحد  الدين  ومصباح 
ومنذ اعتقاهلما، حتدثت مصادر 
يف الشرطة عن صلة للمجموعة 

بتنظيم "القاعدة".
املعتقلني  ان  يف  ويشتبه 

كندا: اعتقال ثالثة اشخاص
 كانوا يعدون هلجمات 

هجمات  لشن  اعدوا  الثالثة 
بواسطة قنابل بني بداية ايلول 
وهلذا   .2010 آب  و24   2009
عالقة  على  كانوا  الغرض، 
كندا  يف  آخرين  باشخاص 
ودبي  وافغانستان  وايران 

وباكستان.
علي  ان  الشرطة  وأوضحت 
زاده كان "عضوًا" و"ظل على 
ارهابية  جمموعة  مع  اتصال 
مرتبطة بالنزاع يف افغانستان". 
اعتقال  قرار  ان  اىل  واشارت 
منه  جزء  يف  كان  اجملموعة 
نتيجة احلاجة اىل "منع املشتبه 
مالي اىل  فيه من تقديم دعم 
شركاء ارهابيني للحصول على 
الحقا  ستستخدم  كانت  اسلحة 

ضد قوات التحالف".
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اململكة العربية السعودية
 تقدم مساعدات اغاثية لباكستان 

العربية  اململكة  حكومة  قامت 
السعودية بتأمني وجتهيز حوالي 
املواد  من  طن  مائيت   200
باكستان  ملساعدة  االغاثية 
السيول  آثار  من  والتخفيف 
عدد  اجتاحت  اليت  والفيضانات 

من مناطقها .
ونظرا ملا يتعرض له االشقاء يف 
باكستان من ظروف صعبة جراء 
توجيه  صدر  فقد  الفيضانات 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
عبداهلل بن عبدالعزيز بقيام محلة 
تربعات عاجلة يف عموم اململكة 
خالل  من  السعودية  العربية 
التلفزيون   ( االعالم  وسائل 
االذاعة الصحافة ( وذلك الغاثة 
ومساعدتهم  باكستان  شعب 
اكرب  وجلمع  معهم  والوقوف 
من  التربعات  من  ممكن  قدر 
وكافة  واملقيمني  املواطنني 

*امللك عبداهلل*املؤسسات والشركات. 

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

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
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نقل املعلمات املنقبات السوريات 
عن  واحلديث  إدارية  لوظائف 
دخول  من  ملنعهم  "النية" 
أوساط  يف  جداًل  أثار  اجلامعات، 

املعارضة السورية.
املسلمون  اإلخوان  اعرتض 
حيث  اإلجراء،  على  السوريون 
جمللس  اخلتامي  البيان  اعترب 
قمع  من  جانبًا  أن  اجلماعة  شورى 
اإلنسان السوري "محالت العدوان 
السورية  املرأة  حجاب  على 
نقابها..."  منع  بذريعة  املسلمة 
منع  الرمسي  ناطقها  اعترب  فيما 
تأكيدًا  النقاب!-  -وليس  احلجاب 

عن  أمريكية  تقارير  أثارت 
إمكان زيادة واشنطن ضرباتها 
يف  "القاعدة"  لتنظيم  اجلوية 
من  نفسه  القدر  لتحقيق  اليمن 
الضغوط اليت تشكلها الطائرات 
على  طيار  دون  من  األمريكية 
يف  األصولي  التنظيم  خاليا 
اليت  صنعاء  استياء  باكستان، 
مكافحة  مسؤولية  أن  أعلنت 
على  تقع  اليمن  يف  اإلرهاب 
اليمنية  األمنية  األجهزة  عاتق 
وحدها وأكدت رفضها أي تدخل 
أمريكي يف حربها على التنظيم 
بسيادة  مساسا  ذلك  باعتبار 

اليمن.
اليمنية  الدفاع  وزارة  ونسبت 
إىل مسؤول ميين ان "العمليات 
األمنية وقوات  الناجحة لألجهزة 
مواجهة  يف  اإلرهاب  مكافحة 
املناطق  واجتثاثهم من  القاعدة 
اليت يتحصنون فيها أثبتت قدرة 
اليمنية  األمن  قوات  وكفاية 
للعناصر  التصدي  يف  وجناحها 
اإلرهاب".  ومكافحة  اإلرهابية 
وسائل  نشرته  ما  أن  ورأى 
تضخيما  محل  األمريكية  اإلعالم 
"حلجم القاعدة يف اليمن واخلطر 
الذي متثله على استقرار اليمن 
الدول  مصاحل  وعلى  وأمنه 
مشريا  والصديقة"،  الشقيقة 
إىل أن "القوات اليمنية وبدعم 
قادرة  واألشقاء  األصدقاء  من 
كاملة  مسؤوليتها  حتمل  على 
يف القضاء على عناصر القاعدة 
عناصر  من  يساندهم  ومن 

الباكستانية  السلطات  قررت 
اجراء عمليات إجالء  أمس االول 
جديدة من اقليم السند اجلنوبي، 
اىل  جاهدة  البالد  تسعى  بينما 
ايصال مواد االغاثة اىل ماليني 
بتشريدهم  الفيضانات  تسببت 
الدولية  املساعدة  اىل  وجلأت 

النقاذ اقتصادها.
يف  تنحسر  الفيضانات  وبدأت 
املناطق  البالد ووسطها،  مشال 
الكارثة،  بدء  منذ  تضررا  االكثر 
لكن االمطار املومسية الغزيرة ال 
تزال تتساقط على اجلنوب وقد 
السند  رفعت منسوب مياه نهر 
اىل مستويات خطرة عند مصبه، 
االشخاص يف  ماليني  دفع  مما 
الفرار ختوفا  اىل  االخرية  االيام 

من حصول فيضانات جديدة.
االداري  املسؤول  وصّرح 
باكش  هادي  ثاتا  والية  يف 
كاهلورو: "لقد طلبنا من سكان 
سوجاوال ومريبور باثورو ودارو 
الثالث  املدن  هذه  مغادرة 
احتمال  بسبب  آمنة  اماكن  اىل 
ان  موضحا  فيضانات"،  حصول 
الف   400 حنو  تعد  املدن  هذه 

نسمة.
املدير  فاروقي  صاحل  وقال 
اهليئة  يف  السند  ملكتب  العام 
الكوارث:  ملواجهة  الوطنية 
تلك  من  اجالء  عمليات  "جتري 
املناطق لكننا أصدرنا حتذيرا آخر 
أماكنهم  يغادروا  بان  بقوا  ملن 
من  الكثري  ان  واضاف  أيضا". 
سكان منطقة دلتا االندوس على 
شرق  كيلومرت   100 حنو  مسافة 
ال  لكن  بالفعل  نزحوا  كراتشي 
يزال "آالف" يف اماكنهم. وإذا 

إجالء 400 ألف شخص من 3 مدن باكستانية 
والسلطات تلجأ إىل صندوق النقد إلنقاذ االقتصاد

آخر فإن مزيدًا من  انكسر حاجز 
البلدات ميكن أن يغرق. والحظ 
الناطق باسم اجليش الباكستاني 
اجلنرال أطهر عباس ان صعوبة 
الوصول اىل بعض املناطق حيث 
جوًا،  إال  شخص  ألف   800 حنو 
اجتماعية.  اضطرابات  قد حتدث 
وقال: "إذا مل تصل املساعدات 
اىل مناطق بعينها ... نعم عندها 

سيتململ الناس". 
حمادثات اقتصادية

السكان،  انقاذ  عمليات  واىل 
وحتى  الشهر  باكستان  تواجه 
لسنوات اخطر ازمة انسانية يف 
تارخيها بعدما غمرت املياه اكثر 
بنسب  واثرت  البالد  مخس  من 
متفاوتة على اكثر من 17 مليون 

نسمة.
حنو  ان  املتحدة  االمم  وتقول 
بينهم  منكوب  ماليني  مثانية 
حاجة  يف  مشرد  ماليني  مخسة 

اىل مساعدة عاجلة.
ان  املقرر  من  واشنطن  ويف 
الباكستاني  املال  وزير  ينضم 
املركزي  املصرف  وحمافظ 
إنقاذ  شأن  يف  حمادثات  اىل 
صندوق  مع  بدأت  االقتصاد 

النقد الدولي هذا األسبوع.
تستمر  اليت  االجتماعات  وترتكز 
على  أيلول  من  الثاني  حتى 
من  قروض  برنامج  مستقبل 
حجمه  الدولي  النقد  صندوق 
املوافقة  متت  دوالر  مليار   11
وافق  وإذا   .2008 عام  عليه 
شروط  ختفيف  على  الصندوق 
االيفاء  فرتة  متديد  أو  القرض 
فإن هذا سيخفف األعباء املالية 

عن باكستان.

صنعاء قلقة من تدّخل واشنطن يف احلرب 
على »القاعدة« باليمن 

التخريب وقد حققت جناحات يف 
تنظيم  يشهد  حيث  اجملال  هذا 
كبرية  انهيارات  حاليا  القاعدة 
خالل  من  سواء  صفوفه  يف 
من  أو  اإلستباقية  الضربات 
طريق استسالم أو اعتقال عدد 
األمنية  املالحقات  خالل  منها 
املستمرة ضد العناصر اإلرهابية 

وتضييق اخلناق عليها". 
اليت  التقارير  صنعاء  واعتربت 
األمريكية  الصحف  نشرتها 
مرتبطة  تكون  قد  "تسريبات 
يف  النصفية  االنتخابات  بأجواء 
الواليات املتحدة ولن تؤثر على 
يف  اليمنية  احلكومة  سياسة 
مكافحة اإلرهاب أو على التعاون 
مع اجملتمع الدولي يف مواجهته 
من دون املساس بسيادة اليمن 

ودستورها وقوانينها".
جتدد املواجهات

يف  حمليون  مسؤولون  وأكد 
املواجهات  جتدد  أبني  حمافظة 
تنظيم  وخاليا  اجليش  بني 
"القاعدة ". وقال القيادي يف 
أمحد  املعارض  اإلصالح  حزب 
العقريي ان مساعي قبلية فشلت 
يف وقف املواجهات الدامية بني 
أعضاء  طالب  بعدما  الطرفني 
يف  املتحصنني  "القاعدة" 
نهائيا،  اجليش  خبروج  املدينة 
مشريا إىل أن اشتباكات عنيفة 
منازل  وشوهدت  حصلت  قد 
اجليش  قصف  نتيجة  حترتق 
فضال  املطلوبني  متركز  مناطق 

عن احرتاق آليات عسكرية.

النظام نصف العلماني يف سوريا ...
مشروع  هي  اليت  الدولة  لعلمانية 
مدى  أظهر  مما  صهيو-أمريكي! 
كجزء  للعلمانية  اجلماعة  عداء 
والدميوقراطية،  احلداثة  من 
واعتبارها–حسب زعمهم- أحد أوجه 
ضد  الغرب  يشنها  اليت  احلرب 
اإلسالم واملسلمني، مما يتناقض 
اخرتاع  احلرب  فهذه  الوقائع،  مع 
للمنظمات األصولية املسلحة لتربير 
تكفريها للعامل وإعالن جهادها ضد 
احلرب  فيما  الكافر"،  "فسطاطه 
حمددة  أهدافها  اإلرهاب  على 
ترتكب  اليت  األصولية  باملنظمات 

أعمااًل إرهابية يف أرجاء العامل. 
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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, 

Graphic Desighn , Make Up & Beauty
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*

*احد اجلنود االسرتاليني يف افغانستان*

مصرعه  اسرتالي  جندي  لقي 
يف معركة شرسة مع متمردي 
طالبان يف افغانستان استمرت 

ثالث ساعات.
وقال قائد سالح اجلو االسرتالي 
اجلندي  ان  هوسنت  انغوس 
ولديه  املتزوج  عاما(   28(
عائلة صغرية كان يف دورية 
عندما  اخلضراء  املنطقة  يف 
من  نارية  لرشقات  تعرضت 
صباح  وذلك  طالبان  متمردي 

الثالثاء بالتوقيت احمللي.
اجلندي  اعطاء  من  وبالرغم 
انه  غري  االولية  االسعافات 
احلياة، وقد  ان فارق  لبث  ما 
طلبت عائلته عدم التعريف عن 

هذه املرحلة.
هوستون  املاريشال  وقال 
الدورية  بني  االشتباك  ان 
واملتمردين استمر حوالي ثالث 
ذلك  بعد  لينسحب  ساعات 

مقاتلو طالبان.
)اجلندي  "كان  واضاف 
من  وحمبوبا  شعبيا  الصريع( 
يف  للتضحية  يسارع  رفاقه 
كرس  وقد  الشدة  اوقات 

حياته لواجيه".
ويأتي هذا احلادث بعد ان كان 
السالح من قاعدة  رفيقاه يف 
غرانت  اجلنديان  هما  بريزبن 
كريبي وتوماس دايل قد لقيا 
اصاب  انفجار  جراء  مصرعهما 
دبابتهما يف اقليم اروزان يوم 

اجلمعة من االسبوع املاضي.
ومع مصرع اجلندي االخري يرتفع 
عدد قتلى اجلنود االسرتاليني 
يف افغانستان اىل 21 قتيال، 
منذ  مصرعهم  لقوا  منهم   10

شهر حزيران حتى االن.

ارتفع عدد القتلى اىل 21 جنديًا
مصرع جندي اسرتالي اخر يف افغانستان

انه  املاريشال هيوسنت  وقال 
خسارة  جراء  احلزن  غاية  يف 
التعازي  مقدما  اجلندي  هذا 

لعائلته.
االعلى  االولوية  ان   " وقال 
كل  تلقت  عائلته  ان  هي 
هذا  حتتاجه..  الذي  الدعم 
الوطن  خدمة  يف  ُفقد  اجلندي 
اسرتاليا  اىل  جنلبه  وسوف 
لقد  واحرتام..  بكرامة  لريتاح 
كرس حياته المته، وكان راغبا 
بالتضحية حبياته الرتداء لباسنا 
مدركا  بلدنا  وخدمة  العسكري 
بالكامل اخلطر احملدق حبياته".

كال  اخلضر  حزب  اتهم  وقد 
بتفادي  والعمال  االئتالف  من 
املناقشات حول مستقبل تدخل 

اسرتاليا يف افغانستان.
ويقول حزب اخلضر، الذي يريد 
ان تسحب اسرتاليا جنودها من 
افغانستان، ان الوقت قد حان 
القامة نقاش وطين حول تدخل 

بلدنا يف احلرب.
اخلضر  حزب  وقالت سيناتورة 
يونغ لتلفزيون  سارا هانسن – 
مع  املشكلة  ان  سي  بي  اي 
احلزبني الكبريين هي انهما ال 

يريدان مناقشة املسألة". 

ادعى النائب االحرار السابق بيرت 
ليبدسي ان النائب بوب كرت هدده 
بالقتل وذلك يف م\طار ناونسفيل 

يف شهر ايار املاضي.
بوب  املستقل  النائب  ان  غري 
يوم  كانبريا  يف  كان  الذي  كرت 
مع  حمادثات  الجراء  االربعاء، 
االخرين  املستقلني  النائبني 
اوكشوت  وروب  وينسور  طوني 
سيدعمون  كانوا  اذا  ما  لتقرير 
من  سخر  االئتالف،  ام  العمال 
اياها  واصفا  االدعاءات  هذه 
 Absolute“ مطلقة  قمامة  بانها 
الزميلة  تلقت  وقد   ”rubbish
»الصن هريالد " تفاصيل بيان 
االدعاء من السيد ليندسي الذي 
شغل مقعد هريبرت يف كوينزالند 
حلواىل 15 عاما حتى تقاعده يوم 

السبت املاضي.
السيد  ان  ليندسي  السيد  وزعم 
االحرار  "انتم  قائال  واجهه  كرت 
من  وادنى  خماطيون  كالب 

املستوى املتدني".
"سلوك  كرت  للسيد  ان  وقال 
انه  )كرت(  "قال  مضيفا  شرير"، 
تصديقه  االفضل  ومن  سيقتلين 

الن بامكانه ان يفعل ذلك".
وقال السيد ليندسي للشرطة "مل 
التهديد  ان اصدق  بامكاني  يكن 
بالصدمة،  وشعرت  اطلقه  الذي 
لقد اخذت ذلك على حممل اجلد".

مسع  ثالثا  شخصا  ان  ويعتقد 
هاتفه  رقم  اعطاء  ومت  احملادثة 
اعالم  مت  كما  للشرطة  املوبايل 
بهذا  كوانتست  طريان  طاقم 
التهديد، ويف اليوم التالي قدم 
يرجتف،  وهو  ليندسي،  السيد 
الربملان  لرئيس  االدعاءات،  هذه 

هاري جينكينز.
يف  الكبار  زمالءه  اخرب  انه  كما 
حزب االحرار غري ان قرار قيادة 
االئتالف كان بعدم ظهور ذلك يف 

نائب احراري يدعي تلقيه تهديدا من النائب بوب كرت

العلن.
ليندسي  السيد  رفض  وقد 

التعليق على ذلك.
الشرطة  يف  رفيع  مصدر  واكد 
الفيدرالية ان "مشاجرة شفهية" 
نائبان من كوينزالند  تورط فيها 
مت ابالغها للشرطة يف 30 ايار".

الفيدرالية  للشرطة  بيان  وقال 
"مل نتلق اي احالة رمسية، مل جير 

هناك اي حتقيق".
وهو  كرت،  السيد  سؤال  ولدى 
مطار  من  الطائرة  بركوب  يهم 

سيدني اىل ملبورن الثالثاء، حول 
تهديده السيد ليندسي بـ"القتل"  
باملطلق"  قمامة  هذه   " قال 
تتحدث  مل  الفيدرالية  والشرطة 

معي مطلقا.
كان  اذا  ما  حول  سؤاله  ولدى 
بهذه  قام  ليندسي  السيد 
ان  اريد  "ال  اجاب  االدعاءات 
اقول انه كاذب.. بيرت وانا كانت 
بيننا بعض الكلمات الساخنة يف 
ذلك  عند  االمر  وانتهى  املطار، 

احلد".

يف  الزراعة  قطاع  يعاني 
اليد  يف  نقص  من  اسرتاليا 
عامل  الف   97 حبوالي  العاملة 
عامل  االف   10 و  كامل  بدوام 
بدوام جزئي كما اظهرت دراسة 

ملعهد الزراعة االسرتالي.
واظهرت الدراسة ان هذا القطاع 
يسري من سيئ اىل اسوأ بسبب 
ارتفاع الكلفة والنمو املستقبلي 

احملدود.
للمعهد  التنفيذي  املدير  وقال 
ميك كيو ان الزراعة كانت على 
من  التعدين  قطاع  مع  تنافس 
االقليميني  العمال  كسب  اجل 
قليال  فهما  هناك  ان  ورأى 

قطاع الزراعة حباجة ل 97 الف مستخَدم
تاركي  وسط  الزراعة  لقطاع 

املدارس.
يف  نقصا  هناك  ان  واعلن 
القطاع  هذا  ماهية  حتديد 
ان هناك  للشباب كما  بالنسبة 
"المباالة" من قبل ارباب العمل 
بتدريب  العمال  مساعدة  جتاه 

وتعليم اضافيني. 
دراسة  الدراسة  هذه  وتدعم 
االحتاد   اجراها  قد  كان  سابقة 
ونشرت يف  للمزارعني  الوطين 
ان  اظهرت  حيث  نيسان  شهر 
يف  العاملة  اليد  يف  النقص 
هذا القطاع هو حبدود 90 الف 

عامل.

صــوت الحــقـيقـة

ABN: 38 701 406 994
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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

معدله  ما  سيدني  شهدت 
جرمية واحدة مسلحة، على 
حث  ان  منذ  يوميا  االقل 
نيو  يف  الشرطة  مفوض 
ساوث ويلز اندرو سبيوني 
املساعدة  على  اجملتمع 
الخراج االسلحة النارية من 

الشوارع.

استفحال اجلرمية املسلحة يف سيدني
املاضي  السبت  فليل 
مريعة  موجة  هناك  كانت 
عالقة  ذات  احلوادث  من 
من  بدءا  نارية  باسلحة 
سرقة مسلحة حملل مسانة 
الغرب  يف  الكسندريا  يف 
حيث  لسيدني  الداخلي 
احملل  يف  العامل  ُأجبرِ 
على االنبطاح ارضا بقبضة 
املسدس فيما قام رجالن 

مقنعان بسرقة احملل.
هذه  سبق  قد  وكان 
يف  منزلني  غزو  السرقة 
يف  منفصلتني  عمليتني 
غرب سيدني نتج عن ذلك 
بالرصاص  شاب  مصرع 

وجرح اثنني اخرين.
سرقات  ثالث  ذلك  وتبع 
سرقة  ضمنها  من  مسلحة 
امين  حارس  من  مسدس 
ماري  سانت  يف  خاص 
رشاشة  اسلحة  وكذلك 
من  ومسدسات  وبنادق 
النارية  الرماية  اكادميية 

يف اوبرن.
الذي  سبيوني،  واملفوض 
املواطنني  من  طلب  كان 
منذ اسبوعني االبالغ عن اي 
شخص حبوزته سالح ناري 
يف  موجود  شرعي،  غري 
حول  مؤمتر  كانبريا حلضور 
بالكحول  املتعلقة  اجلرمية 
حديث  الجراء  متوفر  وغري 

هجوما  املعارضة  زعيم  اطلق 
ناريا على رئيسة الوزراء متهما 
التشبث  يف  باالستماتة  اياها 
بالسلطة من خالل حتطيم نظام 

ويستمينسرت للحكومة.
بالغضب  ابوت  السيد  ويشعر 
على  العمال  حزب  ملوافقة 
املستقلني  النواب  تزويد 
لدائرة  سرية  نصيحة  الثالثة 
اخلزانة لتقرير اي من احلزبني 
حكومة  سيشكل  الرئيسيني 

اقلية يف برملان معلق.
النواب  من  كل  التقى  وقد 
طوني وينسور، روب اوكشوت 
زعيم  من  كال  كرت  وبوب 
املعارضة طوني ابوت ورئيسة 
يوم  غيالرد،  جوليا  الوزراء 
مطالب  سبعة  لتقديم  االربعاء 
لكل منهما جيري على اساسها 

تأييد احلكومة او املعارضة.
املستقلون  النواب  ويريد 
اخلزانة  دائرة  تزويد  الثالثة 
حلساب  االنتخابية  بسياستها 

التكاليف.
وقد وافقت االنسة غيالرد على 
تقديم وعود العمال فيما رفض 

ذلك السيد ابوت.
االئتالف  فان  ذلك  وبدل 
تكاليف  حسابات  سيقدم 
حّضرتها شركة  اليت  سياساته 
رائدة يف التدقيق خالل احلملة 
السيد  صرح  وقد  االنتخابية، 
ابوت لراديو اي بي سي قائال 
املقدمة  بالتأكيد يف  "سنكون 

وصرحيني مع املستقلني".
سهامه  املعارضة  زعيم  ووجه 

ابوت يتهم غيالرد بتحطيم نظام ويستمينسرت
لرضوخها  ابوت  االنسة  على 
ان  قائال  املستقلني  لطلب 
على  اعتمد  احلكومة  نظام 
نصيحة  بتزويد  العامة  اخلدمة 
وجريئة"  صرحية  "جمانية، 
مضيفا " ما لدينا هنا، رئيسة 
نظام  حتطم  مستميتة  وزراء 
حماولة  يف  ويستمينيسرت 

لالمساك بالسلطة".
كان  انه  ابوت  السيد  وقال 
سعيدا بان تقدم اخلدمة العامة 
للمستقلني  اخلزانة(  )دائرة 
نصيحة  ليس  ولكن  توصيات 

سرية.
وقد جعل موقفه هذا اثنني من 
رأسيهما،  يهّزان  املستقلني 
وينسور  السيد  قال  حيث 
ذلك  ان  سي  بي  اي  لراديو 

"بالتأكيد ليس بداية جيدة".
قرار  ان  فقال  كرت  السيد  اما 
"وجيعل  جيدا  ليس  ابوت 
اعطاؤه  علينا  الصعب  من 
رئيسا  ليصبح  االخضر  الضء 

للوزراء".
زميله  وينسور  السيد  ووافق 
قال  انه  غري  ذلك  على  كرت 
ان الرفض ال يعين بالضرورة 

"حتطيم الصفقة".
واين  اخلزانة  وزير  قال  بدوره 
مصمم  العمال  حزب  ان  سوان 
ما  بكل  املستقلني  تزويد  على 
يطلبونه من معلومات ملساعدتهم 

على الوصول اىل قرار.
املستقلون  النواب  عاد  وقد 
الثالثة اىل ناخبيهم امس االول 
به  قامت  استطالع  اظهر  حيث 

غالبية  ان  غاالكسي  مؤسسة 
الثالثة  املقاعد  يف  الناخبني 
ائتالفية  حكومة  تدعم  النائية 
حكومة  املئة  يف   56 دعم  اذ 
فيما  ابوت  السيد  برئاسة 
حكومة  املئة فقط  36 يف  ايد 
قد  االستطالع  وكان  عمالية. 
مشل 600 مستطلعا يف مقاعد 

نيو اينغالند وكينيلي ولني.

ظهر النواب املستقلون االربعة 
اوكشوت،  روب  كرت  بوب 
حزب  ونائب  وينسور  طوني 
يوم  باندت  ادام  اخلضر 
الصحافة  نادي  يف  االربعاء 
الوطين يف كانيبا لتقرير اىل 
اي من الفريقني سينضمون.

املستقلون  النواب  وقال 
ان  النائية  للمناطق  الثالثة 
لديهم سبعة مطالب من جوليا 
من  ابوت  وطوني  غيالرد 
ضمنها جتديد شامل لتمويالت 

البالد.
ان  وينسور  السيد  وقال 
الرسالة كانت "ممرا وقائيا" 
احملادثات  قبيل  للسلطة 
اليت ستعقب االنتهاء من عد 
االصوات اليت من املقرر ان 

يكون ذلك االسبوع املقبل.
وقد مت امتحان النواب االربعة 
الوطين  الصحافة  نادي  يف 

معه من قبل الصحافة .
ان  بامسه  ناطق  وقال 
قد  كانت   Kadar عملية 
ُشكلت يف وقت سابق من 
مع  للتعامل  احلالي  الشهر 
النارية  الدراجات  عصابات 
والعصابات  املسلحة 
املنظمة  اوسطية  الشرق 
وراء  انها  ُيعتقد  اليت 
انتشار اجلرمية املسلحة يف 

سيدني.
"الدايلي  الناطق  وصرح 
هذا  ان  قائال  تلغراف" 
سيكون حتديا مستمرا، اننا 
جنرب عدة وسائل خمتلفة 
املسلحة..  اجلرمية  ملعاجلة 
اننا نتحدث عن نزاعات على 

خلفية صفقات خمدرات.
من  املتحدث  يتمكن  ومل 
عدد  عن  تفاصيل  تقديم 
تقدموا  الذين  االشخاص 
منذ  للشرطة  مبعلومات 
دعوة املغوض يف 15 اب 

احلالي.
وقال الناطق انه يف العام 
استولت  املاضي  املالي 
3200 قطعة  على  الشرطة 
سالح وان اطالق النار من 
تدن  كان يف  العامة  قبل 
 ،2008 العام  يف   96 من 
اىل 86 يف العام املاضي 
اىل 42 يف النصف االول 

من العام احلالي.

بعد ان التقى املستقلون االربعة ونائب اخلضر يف كانبريا
وينسور: السياسة اصبحت مواجهة مثل »كلبني ينبحان«

جتاه  نظرهم  وجهات  حول 
وضريبة  املناخ  تغيري  قضايا 
التعدين،  مصادر  اجيار 
االصالح  املوازنة  حالة  مع 
االصالح  عن  اما  الضرييب، 
ذلك  انه  فقالوا  البملاني 

حاجة ماسة.
وينسور حتذيره  السيد  وكرر 
ايا  يدعم  ال  قد  بانه  السابق 
اذا  الرئيسيني  احلزبني  من 
مستقرة  حبكومة  يلتزموا  مل 
وقد لقي ذلك دعم النائبني 

املستقلني االخرين.
ان  وينسور  السيد  وقال 
السياسة اصبحت مواجهة مثل 
"كلبني ينبحان " واملستقلون 
حياولون تأسيس ممر خمتلف.
وحذر كل من النائبني وينسور 
اىل  العودة  من  واوكشوت 
صناديق االقرتاع، اذا مل يكن 

هناك من خيار اخر.
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لبنانيات

»حزب  لـ  العام  األمني  أعلن 
اهلل« السيد حسن نصراهلل ان 
وعاليًا  عاليًا  »الصوت سيبقى 
مالحقة  موضوع  يف  وعاليًا« 
يف  التحقيق  يف  الزور  شهود 
احلريري  رفيق  الرئيس  اغتيال 
على  اللبنانيون  حيصل  »حتى 
صنعهم  من  معرفة  حق« 

لتضليل التحقيق.
ونفى نصر اهلل، يف خطاب ألقاه 
كبرية  من شاشة  ألثالثاء  مساء 
هليئة  نسائي  إفطار  حفلة  أمام 
لدى  يكون  أن  املقاومة،  دعم 
املعارضة  أو  اهلل«  »حزب 
مؤكدًا  احلكومة،  إلسقاط  نية 
إطارها،  يف  التعاون  استمرار 
معتربًا الكالم على ان التظاهرات 
اليت حصلت احتجاجًا على انقطاع 
»بروفة«  هي  الكهرباء 
إلسقاطها بأنه »بال طعمة«. 

وتناول نصراهلل يف خطابه أزمة 
اللبنانية  الدولة  داعيًا  الكهرباء 
نووي  مفاعل  ببناء  التفكري  اىل 
سلمي إلنتاج الطاقة الكهربائية. 
اجليش  تسليح  عن  وحتدث 
اىل  احلكومة  داعيًا  اللبناني، 
إيران«  من  بتسليحه  »قرار 
الرئيس  مع  املوضوع  وطرح 
اإليراني حممود أمحدي جناد خالل 

زيارته املرتقبة للبنان.
وقال نصراهلل: »حنن يف لبنان 
مسؤوليتنا أن يكون بلدنا قويًا 
عناصر  امتالك  اىل  نسعى  وان 
يف  نعيش  أن  أردنا  إذا  القوة 
املستقبل  يف  ونبقى  احلاضر 
وطنًا حرًا عزيزًا شاخمًا وال ميكن 
امتلكنا  إذا  إال  ذلك  يتحقق  أن 

عناصر القوة«.
اخلارجية  األخطار  »من  وتابع: 
واألطماع  اإلسرائيلي  اخلطر 
واملشروع  والطموحات 
بأرضنا  األطماع  الصهيوني، 
ومياهنا وخرياتنا ونفطنا وغازنا، 
وإذا تبني يف املستقبل ان لدى 
هناك  وان  وغازًا  نفطًا  لبنان 
مشكل  سيحصل  مشرتكة  آبارًا 
نستطيع  لن  ضعافًا  كنا  وإذا 
هذه  كل  بعد  حقنا...  نأخذ  أن 
جدًا  غنية  جتربة  لدينا  السنوات 
له  صغري  بلد  يدافع  كيف  يف 
إمكانات بشرية ومادية حمدودة، 
ويستعيد  وسيادته  وجوده  عن 
قوي  كيان  مواجهة  يف  أرضه 
ومدعوم من كل القوى يف العامل 
الشرق  يف  جيش  أقوى  وميلك 
األوسط... حنن لسنا يف حاجة 
اىل تعلم جتارب من العامل، بل 
من  ويتعلم  ليدرس  جاء  العامل 
جتربة وانتصار املقاومة يف حرب 
متوز )يوليو(. هذه التجربة قامت 
والشعب  اجليش  معادلة  على 
واستطاعت  وجنحت  واملقاومة 
ان تنجز ما أجنزته وحنن معنيون 
ومننت  نعزز  وأن  عليها  باحلفاظ 

عناصرها«.
اجليش  تسليح  موضوع  ويف 
إننا  نقول  لبنان  »يف  قال: 
جنمع على شيء ويف احلقيقة ال 
جممعون  اننا  نقول  عليه.  جنمع 
وتسليحه  اجليش  تعزيز  على 
عديسة  مواجهة  وبعد  وتقويته، 
وهي  كثرية،  دالالت  هلا  اليت 
مسألة  يف  مهمًا  أمرًا  كشفت 
األمريكيني  ان  وهو  التسليح 

نصراهلل ينفي نية إسقاط احلكومة وحيض على قرار للتسلح من إيران
الذي  السالح  ان  يفرتضون 
ال  اللبناني  للجيش  يعطى 
يف  لبنان  عن  للدفاع  يعطى 
انه  يقولون  بل  إسرائيل  وجه 
كشف  وهذا  اإلرهاب.  ملواجهة 
يف  اجلدل  وبدأ  عديسة  بعد 
الدعم  هذا  وقف  حول  أمريكا 
أعضاء  بعض  ان  حتى  ال،  أو 
الكونغرس طلبوا حتقيقًا ملعرفة 
استخدم  الذي  السالح  مصدر 
اليت  احملصلة  عديسة.  يف 
االستمرار  هي  إليها  سينتهون 
يف تسليح اجليش، وحنن ليست 
لدينا مشكلة، حبجة ان اذا أردنا 
إبقاء االهتمام بلبنان ونستطيع 
مواجهة حزب اهلل جيب ان نسلح 
تسليحه  وقف  ألن  اجليش 
حزب  يد  يف  لبنان  سيسقط 
للخري  سبب  حنن  وهكذا  اهلل. 

عند العدو وعند الصديق«.
من  يوم  »يف  وأضاف: 
مع  اللقاءات  األيام حني كثرت 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
على  خوف  هناك  هل  له  قلت 
االقتصادي  الوضع  انهيار 
ألن  ال،  لي  فقال  لبنان،  يف 
العامل لن يسمح بانهيار الوضع 
االقتصادي يف لبنان ألن تقويم 
انهار  إذا  الدولي يقول  الوضع 
أحضان  يف  نرميه  نكون  لبنان 
نقبل  له حنن  فقلت  اهلل.  حزب 
حزب  من  خيافون  ألنهم  بذلك. 
عليه.  لبنان حيافظون  على  اهلل 
موضوع  بعد  كله  ظهر  وهذا 

عديسة«.
وقال: »مجيعنا نطالب بتسليح 
اجليش وهناك خيارات عدة هي 
وهذا  شراء  موازنة  نضع  ان 
الرمسي  املستوى  على  مطروح 
يتطلب  وقد  مكلفًا  وسيكون 
الثاني  واألمر  ضرائب،  زيادة 
إليه  دعا  الذي  وهذا  التربعات 
جيد  أمر  وهو  اجلمهورية  رئيس 
الرئيس  وقال  قيل  كما  لكن 
والعماد عون ايضًا ان التربعات 

الشعبية ال تسلح جيشا«.
طبيعي،  خيار  »هناك  وزاد: 
ان لدينا أشقاء وأصدقاء. دول 
عربية كلها تقول إنها حتب لبنان 
وهناك  وتدعمه  عليه  وحريصة 
العامل  يف  صديقة  دول  ايضًا 
اقرتح  وأنا  باألقربني،  ونبدأ 
املعنية يف  اجلهة  حددت  بعدما 
الدولة السالح الذي تريده نوعًا 
جملس  يف  قرار  يؤخذ  وكّمًا 
ونذهب  وفود  وتشكل  الوزراء 
هلم  ونقول  العربية  الدول  اىل 
سالح  لديكم  بل  مااًل  نريد  ال 
تصدأ  وتكاد  مملوءة  وخمازنكم 
وحنن جيش يقف على احلدود، 
بهذه  القيام  ميكن  اعطونا. 
موازنة  تنتظر  ال  وهي  اخلطوة 
وال قانونًا وال برناجمًا. نبدأ من 
الدول العربية ونبقي إيران آخر 
قرارًا  احلكومة  فلتأخذ  دولة. 
نتعهد  اهلل«  »حزب  وحنن 
كل  من  واإلفادة  بقوة  بالعمل 
إيران  لتقوم  اإليرانية  صداقتنا 
اجليش  تسليح  على  باملساعدة 
اللبناني يف ما تستطيع فيه. ال 
أحتدث عن موضوع الشراء، بل 
املساعدة. وهذا إذا طلب رمسيًا 
وبشكل حمدد فهذا ينفع. وبعد 
الرئيس  سيأتي  رمضان  شهر 

جناد اىل لبنان فيمكن يف اللقاء 
وميكن  املوضوع  هذا  يطرح  أن 
واعتقد  إيران  اىل  وفد  إرسال 
للبنان  قدمت  اليت  إيران  أن 
على مدى 28 عامًا بال حدود لن 
اللبناني بأي  تبخل على اجليش 
أن  ميكن  وهذا  ممكنة  مساعدة 

ننجزه معًا«.
موضوع  عن  نصراهلل  وحتدث 
اىل  داعيًا  إسرائيل،  عمالء 
»وضع قانون طوارئ قضائية 
اإلعدام  أحكام  بتنفيذ  والبدء 
عمالء«.  حق  اليت صدرت يف 
وقال: »ليس غرضنا االنتقام 
بتنفيذ  البدء  ان  نعتقد  امنا 
أحكام اإلعدام يف بعض العمالء 
كبرية  بدرجة  يؤثر  او  سيوقف 

على العديد من العمالء«. 
يسيء  »العميل  أن  وأوضح 
اخلطأ  ومسؤولية  نفسه،  إىل 
فقط  العميل  يتحملها  واخلطيئة 
عائلته  اىل  ينظر  ان  جيوز  وال 
اليت  ومؤسسته  وتياره  وحزبه 
سلبية«.  بنظرة  اليها  ينتمي 
وأكد نصراهلل أن حزبه »ليس 
اجلمهور  بني  مميزًا  خمرتقًا«، 
وقال:  التنظيمي.  واجلهاز 
»لدينا جهاز مكافحة للتجسس 
االخرتاق  ملنع  نهار  ليل  يعمل 
جهاز  أقوى  وهو  اإلسرائيلي 
لئال  لبنان  يف  جتسس  مكافحة 
املنطقة«. وأضاف:  أقول يف 
»املقاومة حمّصنة ولو مل تكن 
حرب  يف  انتصرت  ملا  كذلك 

متوز«.
شهود الزور

قرار  على  نصراهلل  وأثنى 
وزير  تكليف  اللبنانية  احلكومة 
ملف  حول  دراسة  إجراء  العدل 
شهود الزور يف قضية اغتيال 
»مل  وقال:  احلريري  الرئيس 
باستدعاء  قرارًا  احلكومة  تأخذ 
معهم  والتحقيق  الزور  شهود 
وحماكمتهم، بل كل ما قامت به 
- وهو خطوة طيبة - أنها كلفت 
الن  دراسة  وضع  العدل  وزير 

هناك قضية«.
الناطقة  قالته  ما  اىل  وأشار 
الدولية  احملكمة  باسم  الرمسية 
اختصاصها  من  ليس  بأن 
وكذلك  الزور،  شهود  حماكمة 
القضاء  اىل  بالنسبة  األمر 
هو  »من  سائاًل:  اللبناني، 
وهل  اذًا،  االختصاص  صاحب 
هذا يعين أن يأخذ من ظلم حقه 
بيده على طريقة شريعة الغاب 

وهذا خطري«.

وقال: »مهما بّدل يف توصيف 
يغري  لن  ذلك  فإن  املسألة، 
هناك  شيئًا.  األمر  حقيقة  يف 
وهناك من  التحقيق  من ضللوا 
صنعهم. أتوا بهم، أو رمبا هم 
هناك  لكن  خدماتهم،  عرضوا 
وقال هلم  وعّلمهم  تلّقفهم  من 
الدولي  التحقيق  اىل  اذهبوا 
وقولوا كيت وكيت واذهبوا اىل 
كيت،  وقولوا  اللبناني  القضاء 
كل  فيه  نقول  يوم  يأتي  وقد 
شيء وفيه ما مل خيطر على بال 

احد«.
وسأل: »ملاذا يريد البعض يف 
لبنان أن خيفي هؤالء كما خيفي 
زهري الصديق يف اخلارج؟ ملاذا؟ 
انا قلت: ال تريدون ان حتاسبوا 
ان يعرف  ال حتاسبوا، بل جيب 
اللبنانيون مجيعًا من الذي صنع 
شهود الزور وضلل التحقيق 4 
سنوات. هذا حق وطين وسيبقى 
حتى  وعاليًا  عاليًا  فيه  الصوت 
هذا  على  اللبنانيون  حيصل 
»هذا  ان  مؤكدًا  احلق«، 
أخذت  احلكومة  سنتابعه،  امللف 
وهذا  ومقاربته  بدرسه  قرارًا 
جيد، وسنرى ونبين على الشيء 

مقتضاه«.
قّدم  بأنه  نصراهلل  وذّكر 
قرائن  الصحايف  مؤمتره  يف 
إسرائيل  اتهام  )عن  ومعطيات 
باجلرمية( و »مل أقل إنين قدمت 
أدلة دامغة«، ساخرًا من الذين 
قالوا خالف ذلك، قائاًل: »كثري 
من السياسيني والصحافيني ال 
يقرأون بل تأتيهم اس ام اس 
)رسالة هاتفية( ليقولوا ما جيب 
من  واحدة  وهذه  يقولونه،  ان 
وهذا  الكربى،  البلد  مصائب 
السبب وراء دعوتي اىل وجوب 
ونقرأ  بعضًا  بعضنا  نسمع  ان 

بعضنا لبعض«.
وأشار اىل التوافق على التهدئة 
بعد القمة الثالثية ملعاجلة األمور 
وقال  البعض  وأضاف: »خرج 
احملكمة  بهذه  تعرتف  ال  انت 
اىل  واملعطيات  القرائن  قدم 
اذا  الدولية، وانا قلت  احملكمة 
فنحن  األمر  هذا  احلكومة  طلبت 
القضاء  اىل  لتقدميها  حاضرون 
اللبناني وبالفعل رئيس احلكومة 
القضاء  اىل  فقدمناه  طلبه 
»اس  الـ  فعممت  اللبناني، 
كل  على  جمددًا  اس«  ام 
اآلخر:  الطرف  يف  السياسيني 
واملعطيات  القرائن  تسليم 
أنت  الدولية.  باحملكمة  اعرتاف 

القضاء  اىل  أعطيها  ان  طلبت 
اىل  أعطيتها  وانا  اللبناني، 
القضاء اللبناني وقلت ال عالقة 
لي بالتحقيق الدولي، لكنه يريد 
للقرائن  تسليمك  من  جيعل  ان 
اللبناني  للقضاء  واملعطيات 
الدولية.  باحملكمة  منك  اعرتافًا 
استدرج  »لن  وتابع:  ال« 
عندي خبصوص  ما  ألقول  اآلن 
والتحقيق  الدولية  احملكمة 
الدولي لكن مسار األمور يقول 
غري  وانا  اعرتافًا  ليس  هذا  ان 
معين بها وأسبابي وأدليت أقوهلا 
وزاد:  املناسب«.  الوقت  يف 
أراد  اذا  اللبناني  »القضاء 
لنكمل  حاضرون  فنحن  التعاون 
األمور  من  كثريًا  أن  علمًا  معًا، 
موجودة  إليها،  استندت  اليت 
لدى األجهزة األمنية والقضائية 
ان  منهم  وطلبت  اللبنانية 
العمالء«.  مع  جمددًا  حيققوا 
وزاد: »عندما يقول عميل إنه 
الكوماندوس  من  ادخل جمموعة 
عام 2006 اىل لبنان وبقيت عدة 
كلف  فهل  أخرجها،  ثم  أسابيع 
احلقيقة  طالب  من  نفسه،  احد 
معه  التحقيق  إعادة  والعدالة، 
قتل  ومن  اغتيل  من  ملعرفة 
الكوماندوس  وجود  فرتة  خالل 
على األرض اللبنانية وما حصل؟ 
حققوا  لديكم  املعطيات  هذه 

فيها وافتحوها«.
أزميت  اىل  نصراهلل  وتطرق 
يف  وأكد  واملاء،  الكهرباء 
خلفية  ال  ان  األول  املوضوع 
اليت  التحركات  وراء  سياسية 
املناطق  من  عدد  شهدها 
انقطاع  على  احتجاجًا  اللبنانية 
عن  قيل  مما  ساخرًا  الكهرباء، 
وانها  وراءها  يقف  احلزب  ان 
احلكومة.  إلسقاط  سيناريو 
وقال: »هذا الكالم بال طعمة. 
حنن مكملون يف احلكومة ملواجهة 
يف  واملعارضة  الناس،  أزمات 
احلكومة  إسقاط  تريد  وقت  اي 
ليست يف حاجة اىل الشارع بل 
وإذا  الربملان...  يف  تسقطها 
تبني أن احلكومة أصبحت عاجزة 
وغري نافعة أتعهد بأن أرسل اىل 

*األمني العام لـ »حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل*

رئيس احلكومة بأننا غري قادرين 
لسنا يف  وحنن  االستمرار  على 

حاجة اىل بروفة«.
وأكد أن »ال احد يريد إسقاط 
يستهدفها  أحد  وال  احلكومة، 
الطاقة  وزير  احد يستهدف  وال 
وهو صديقي، املوضوع ان يف 
هناك  حلها.  نريد  مشكلة  البلد 
الوزراء  جملس  يف  أقرت  خطة 
املطلوب  لكن  سنوات،  ألربع 
األمر  تنظر يف  أن  احلكومة  من 
أن  معتربًا  يستأهل«،  ألنه 
تكن  أيًا  االستثنائي  »اإلجراء 
كلفة  من  أقل  يبقى  كلفته 
البلد«.  يتحملها  اليت  التبعات 
وأضاف: »حنن قلقون أكثر من 
سوانا مما جيري يف الشارع ألنه 
خيشى أن يكون هناك مندسون 
يعملون جلهات استخبارية تدفع 
باجتاه صدام الناس مع اجليش 
او القوى األمنية وهذا ما نتضرر 
منه مجيعًا وخباصة املقاومة«.

وإقرار  »التضامن  اىل  ودعا 
معاجلة طارئة«، مطالبًا الناس 
والتحمل  واهلدوء  »الصرب  بـ 
ألن  الشارع  اىل  االجنرار  وعدم 
وكذلك  نفعًا«.  ال جيدي  ذلك 
باإليرانيني  دعا اىل »االقتداء 
مفاعل  أخريًا  افتتحوا  الذي 
بوشهر النووي، ودراسة إنشاء 
السلمية  للطاقة  نووي  مفاعل 
بـ  طالب  وكذلك  لبنان«.  يف 
مشكلة  حلل  سدود  »إنشاء 
املياه ورمبا نتمكن يف املستقبل 
من بيعها وإطفاء الدين العام، 
بل  خطط  اىل  حيتاج  ال  وهذا 
حيل يف جلستني وتبنى جمموعة 
الوطنية  مشكلتنا  وحنل  سدود 

فيه«.
األحوال  نصراهلل: »بكل  وختم 
اذا أصبحت لدينا مياه وسدود 
بالنووي  او  بالغاز  وكهرباء 
مميز  بدل  لدينا  باألصل  وحنن 
حيتاج  كله  هذا  واستثنائي، 
نعود  عليه.  حتافظ  قوى  اىل 
والشعب  اجليش  القوة،  اىل 
ان  جيب  اليت  واملقاومة، 
نسميها املعادلة الذهبية حلماية 

لبنان«.
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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
االنتخابات االسرتالية موفقا:  العنوان آلخر مقال كتبناه عن  كان 
وهكذا  والغضب؟«..  الغدر  ضحية  غيالرد  جوليا  تسقط  »هل 
وكارثية  العمال  االنتخابات صاعقة حلزب  نتيجة  جاءت  حيث  كان 
بقيادة  واقتصادي  باستقرار سياسي  تنعم  كانت  اليت  السرتاليا 
عرفها  ازمة  اسوأ  من  البالد  هذه  بإنقاذ  جنح  الذي  راد  كيفن 

االقتصاد العاملي منذ 81 عامًا.
خبمسة  الفيدرالية  االنتخابات  موعد  1983وقبل  العام  مطلع  يف 
العمال  حزب  كفة  ترجيح  على  الرأي  استفتاءات  امجعت  اسابيع 
املعارضة  يف  هايدن  بيل  بقيادة  آنذاك  احلزب  وكان  بالفوز، 
ويستعّد لتسّلم احلكم. واملعروف ان هايدن من والية كوينزالند 
الشمالية، فجأة حصلت الصدمة وحترك »ذئاب اليمني« داخل 
حزب العمال واطاحت بهايدن ونصّبت مكانه بوب هوك قبل شهر 
من االنتخابات الفدرالية. وقد صّحت التوقعات وفاز حزب العمال 
ليحكم طوال 13 عامًا متواصلة بني هوك وكيتنغ فيما فرض على 
هايدن ان يقبل مبنصب وزير اخلارجية وبعد ذلك ليصبح حاكمًا عامًا 

وهو املركز الربوتوكولي الرمزي.
لقد استاء اهل الوالية الشمالية من االسلوب الغادر الذي اقصى 
هايدن عن رئاسة الوزراء وسعت حكومة هوك وحزب العمال اىل 
التعويض على هايدن بوزارة بارزة هي اخلارجية وبعدها باملنصب 

السامي كحاكم عام.
حني  نفسه  التاريخ  اعاد  عامًا  وعشرين  بسبعة  احلادثة  تلك  بعد 
لرغبات  جديدة  وبامساء  نفسها  »الذئاب«  جمموعة  استجابت 
شركات املعادن اليت ثارت ضد رئيس الوزراء ألنه فرض ضريبة 
انتقل اصحاب وممثلو شركات  ارباحها اخليالّية..  باملئة على   40
املعادن الكربى اىل فنادق كانبريا الفخمة وشكلوا قّوة ضغط علنية 
داخل حزب العمال لتشّوش على رئيس الوزراء راد وتسّرب اىل 
االعالم والرأي العام اخبارًا مفادها ان شعبية كيفن راد ترتاجع ولن 

يتمكن من الفوز يف االنتخابات القادمة.
مل يعرف احد تفاصيل االنقالب وحتّول الكثريون باسلوب سحري 
التجمعات »املافياوية«  اكاذيب  اخرى مصدقني  من ضفة اىل 

داخل حزب العمال.
اوساط  حتى  االسرتالي  اجملتمع  اذهل  غادر  باسلوب  راد  اسقط 

املعارضة استغربت ما حصل رغم انه جاء ملصلحتها.
واملفاجأة املكملة جاءت من االعالم االسرتالي الذي رّحب باالنقالب، 

وهذا التحّول ال يفهمه سوى اخلرباء والعارفون بنسبة متلك حيتان 
املال من اصحاب دور النشر وحمّطات التلفزة بالشركات املعدنية... 
املثري ايضًا هو ان هذه الشركات ساندت اإلئتالف املعارض يف 
االنتخابات ألنه وعد بالغاء الضريبة عن ارباحها »املليارية« فيما 

عمدت جوليا غيالرد اىل ختفيضها فقط بنسبة 10 -18 باملئة.
نعود اىل االنتخابات اليت وجهت فيها الوالية الشمالية - كوينزالند 
- ضربة قاضية اىل حكومة غيالرد . هذه الضربة لن يتمّكن حزب 
العمال من الشفاء منها لسنوات طويلة قادمة. وال شك ان هذا 
احلزب كان حمظيًا يف فكتوريا ونيو ساوث ويلز حيث مل يواجه 
اي  اعطاء  السائد يدعو اىل  التقليد االسرتالي  خسائر كبرية ألن 
حزب دورتني - اي 6 سنوات - لتنفيذ خمططاته والوفاء بوعوده.

اليمني«  العمال جمموعة متعقلة تواجه »ذئاب  هل ميتلك حزب 
تعيد اىل هذا احلزب التارخيي دوره واهميته؟.. ان ما حصل سيبعد 
الرأي العام والناخب العادي عن تأييد حزب العمال. ورمبا تدرك 
هذه اجملموعة - املتعقلة حبال وجودها ان اعادة االعتبار اىل رئيس 
الوزراء السابق راد قد تكون املدخل اىل اسرتجاع احلزب احرتامه. 
واعادة االعتبار لن تكون باسناد وزارة اخلارجية اليه بل باعادته 
اىل قيادة احلزب.. مل يطرح اي فريق او اي مراقب بعد مثل هذا 
الرأي الذي يبدو مستغربًا. ولكن ما مسعناه ونسمعه يف الشارع 
ومن قطاعات واسعة ينذر باملزيد من الكراهية حلزب العمال. وقال 
احد املتشائمني ان حزب العمال لن يربح اي انتخابات يف السنوات 

اخلمسني القادمة.
َمن سيشكل احلكومة اجلديدة؟

ورمبا  جرى  ما  مصدق  غري  آبوت  توني  املعارضة  زعيم  بدا  لقد 
النتيجة وظهر كأنه غري متحّمس للسعي احلثيث من اجل  صدمته 
تشكيل حكومة جديدة. وكانت محلته االنتخابية ال تقل سوءًا عن 
آبوت  كمفاجأة  النتائج  جاءت  لقد  الوزراء.  رئيسة  منافسته  محلة 

لنفسه.
ان من حيصل على العدد االكرب من االصوات سيحصل على التكليف 
لتشكيل احلكومة واملرجح هو جوليا غيالرد دون استبعاد املفاجأة 
ايضًا. وحيتاج حزب العمال اىل معجزة ليحصل على 76 مقعدًا متكنه 
من احلكم مبفرده حبال حصوله على مجيع املقاعد املتقاربة بعدد 
االصوات واليت تنتظر فرز االصوات الربيدية والقادمة من اخلارج 

وهذا لن حيصل قبل نهاية االسبوع القادم.
آبوت لتشكيل احلكومة   بقليل من حظوظ  يبدو حظ غيالرد افضل 
ولكنها لن تكون حكومة مستقرة ألن شروط املستقلني غري سهلة 

وهذا يرجح اجراء انتخابات فيدرالية خالل سنة.
واالنتخابات القادمة ستبعد حزب العمال عن احلكم لسنوات عديدة 
اال اذا اعيد كيفن راد اىل زعامة احلزب. ولست من املتحمسني جدًا 
للسيد راد ولّكن الواقع السياسي والتصرفات العشوائية لعصابات 

السياسة فرضت هذا الواقع.

غضب الشمال حطم جوليا غيالرد... 
فهل يعيد راد اىل الزعامة؟

كلُّهم مجيعهم دالوز! 
القول املأثور الذي خيتصر حالة كاملة يعاني منها لبنان، هذا أوان 

ه فوقف عنده... العودة إليه: رحم اهلل امرأ عرف حدَّ
ما أحوج لبنان يف هذه الفرتة احلرجة، ويف هذه األيام الصعبة، 
هم ويعرتفون حبدود اآلخرين، ويقفون عند  اىل َأناس يعرفون حدَّ

احلد واحلدود.
أمام  باحرتام  بأن ينحين  للتواضع  أناس يسمحون  أحوجه اىل  وما 
املعرفة، من غري أن يداعبهم الغرور ويدفعهم اىل احتكار االملام 

بكل احٍلَرف واملهن واالختصاصات.
وحتديدًا يف اجملال األصعب واألدق، والذي يشكل القانون فلكه 

ومداره وجوهره.
فجأة صعدوا اىل املنابر، ومألوا شاشات التلفزة، وفلشوا آراءهم 
احملاكم  طريقهم  وأزاحوا يف  اجلرائد،  على صفحات  ومطالعاتهم 
واملساعدين  واخلرباء  واحملققني  والقضاة  والرؤساء  واجملالس 
باسم  األحكام  املنصة حيث تصدر  واعتلوا  فني واحملامني،  واحمللَّ
الشعب، وحيث حيرس العدالة ميزان من الضمائر والعلم واملعرفة 

. واألمانة والدقة والنزاهة والتجردَّ
رؤساء حماكم. كلهم حمققون: كلهم  فجأة، كلهم قضاة. كلهم 
حمامون وخرباء يف القانون واجلرائم واألدلة والشهود واملعطيات. 
اغتيال  جرمية  يف  والتفاصيل  واألخبار  األسرار  ميلكون  هم  وكلُّ
الذين القوا املصري  الشهداء  احلريري ورمبا سائر  رفيق  الرئيس 

ذاته يف تلك احلقبة.
بل حتى إن بعضهم احتكر احتواء احلقائق بأسرها، وبكل ما حييط 
بها، وبالشهود، وباالفادات، وباخليوط الرفيعة والدقيقة اليت جتمع 
املفرتضني  املتهمني  بني  وكذلك  والقرائن،  االدلة  بني  واولئك الذين قد تسفر عن أدوار هلم "اخلربة" واجلدارة واملهارة وتفرٍّق 
ع بها قضاة حتقيق مشهود هلم حتى على صعيد احملافل  اليت يتمتَّ

ة. الدوليَّ
حتى ليكاد بعض هؤالء الذين ال يعرفون حدًا وال يعرتفون حبدود 
االحتكار  نريفانا  رت  تطوَّ ورمبا  واتهامية،  ة  ظنيَّ قرارات  أن يصدر 

واملعرفة اىل نقطة اصدار األحكام املربمة.
هذا إن مل يكن ضمن موال "القانونيني" اجلدد إصدار حكم بالغاء 

التحقيق من أوله اىل آخره، ثم الغاء احملكمة.
هم مجيعهم حقوقيون وقانونيون، وتارخيهم يف ساحات العدل  كلُّ

والقضاء يشهد هلم ويرفع قبعته يف حضرتهم.
كّلهم مجيعهم شرلوك هوملز وألفرد هيتشكوك وَأغاتا كريسيت.

ه فوقف عنده. حقًا، رحم اهلل امرأ عرف حدَّ
"زّيان"   
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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 28 August 2010السبت 28 



Page 15صفحة 15      آب 2010 Saturday 28 August 2010السبت 28 

اعالنات

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
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�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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190457_AUB

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Product offers end 29/08/10.

www.harveynorman.com.au

HARVEY NORMAN®

@ DOMAYNE® AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

*1. Terms and conditions apply. See www.harveynorman.com.au for details.

CARPARK
BONANZA

1

DVD PLAYERS
FROM

$29ea
(GDP1662HD)

50%
OFF

UP
TO

EX-DISPLAY ANDCLEARANCE HOMETHEATRE SYSTEMS

EX-DISPLAY ANDCLEARANCE SIDE BYSIDE FRIDGES FROM
$888ea

(SRS535NW1)

2 DAYS ONLY! SATURDAY 28th & SUNDAY 29th AUGUST

50” PLASMA
TVs FROM

$799ea
(50PJ350)

TURDAYTURDAYTURDA 28th &

EX-DISPLAY
AND CLEARANCE

COOKING
APPLIANCES

50%
OFF

UP
TO 50%

OFF

UP
TO

EX-DISPLAY ANDCLEARANCEDISHWASHERS ANDWASHING MACHINES

Come see Okan Genel
at Harvey Norman® @

Domayne® Auburn for a
great deal on your next

electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN
BRING YOUR TRUCK & TRAILER - YOU DON’T WANT TO MISS OUT!

DOMAYNE AUBURNONLY AT
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DOMAYNE® AUBURN

CARPARK
BONANZA 1

2 DAYS ONLY! SATURDAY 28TH & SUNDAY 29TH AUGUST

10%
OFF

ALL MACS
IN STOCK!

+ BONUS MAGIC
MOUSE OR TRACKPAD

VALUED AT $99*2

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees. Product offers end 29/08/10.

19
04

34
_A

UB

www.harveynorman.com.au
*1. Terms and conditions apply. See www.harveynorman.com.au for details. *2. Bonus offer applies only with the purchase of the selected products as advertised. Not to be used in conjunction with any other offer. Bonus can only be redeemed at the store from which the
applicable product(s) are purchased. Bonus is not transferable for a discount, cash or gift card. In the case of a refund of the purchased item and the bonus item is unable to be returned in its original condition, the value of bonus item must be deducted from the refunded
amount. Terms and conditions apply. See in store for details.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE®

AUBURN NOW OPEN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

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

Come see Okan Genel at
Harvey Norman® @ Domayne®

Auburn for a great deal on your
next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

50%

OFF
CD/DVD PRINTING

50%

OFF

50%

OFF

$44
JC Matthew 7” DigitalDigital Photo Frame. DPF-BP07A

Limit one per customercustomer.customer.customer

$59
MobileMe.
The easy way to keep your iPhoneiPhone,
iPad, Mac and PC in sync. MC288Z/A

$147
Epson Stylus TX710W Inkjet
Multi-Function. C11CA53441

NONOW NOWW NOWWW
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Visit our website - www.domayne.com.au
Product offers end 29/08/10.

Domayne® stores are operated by independent franchisees.
Offers not to be used in conjunction with any other offer.

19
01

69
_A

U
B

AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

(ENTRANCE FROM STATION RD CARPARK)

CARPARK
BONANZA

A U B U R N

BRING YOUR TRUCK OR TRAILER - YOU DON’T WANT TO MISS OUT!

HURRY DON’T MISS OUT.

HOT HOT PRICES! DON’T MISS OUT!
PLUS MANY MORE FANTASTIC SAVINGS IN-STORE!

‘SORRENTO SUPPORT’SINGLE ENSEMBLE

$299
2123ENSEMBLE

$$CRAZY
DEAL

ALSO AVAVA AILABLE:VAILABLE:V SINGLE MATTRESSMATTRESSMA $179

‘SPINE SUPPORT VISCO’

QUEEN MATTRESS

$399
3658MATATA TRESS

$$33
VISCO
PILLOWTOP PRICE

BREAKTHROUGH!

2 DAYS ONLY! SATURDAY 28TH & SUNDAY 29TH AUGUST

EX DISPLAY ANDDISCONTINUED

$200

DISCONTINUED
DISCONTINUED
DISCONTINUED

$$200200
ALL

UNDER
TALLBOYS,BEDSIDES ANDDRESSERS

75%
OFF

DINING
CHAIRS FROM
$50EA

IN STORE
STOCK
ONLY

EXDISPLAY /DISCONTINUEDOCCASIONALFURNITURE

25%
OFF

UP TO

ALL
LOUNGES

OFF40%
ALL SEALY QUEEN

AND KING
MATTRESSES

2525
HURRY

IN!
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أحـداث بيـروت: التحقيـق يبحـث...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

التقطتها بعض الكامريات املوجودة يف أمكنة متفرقة يف منطقة 
األشخاص،  من  عدد  إفادات  اىل  االستماع  مت  وقد  االشتباكات. 
اهلل«  من »حزب  أحد  توقيف  يطلب  مل  اجليش  أن  اىل  مشريا 
أو مجعية املشاريع، يف انتظار استكمال التحقيقات يف الساعات 
املقبلة، علما أن الطرفني أكدا للجيش أن ال غطاء على أحد وهما 

على استعداد لتسليم أي كان ومهما كان موقعه.
ومسبباته  اإلشكال  أصل  على  يركز  التحقيق  أن  املرجع  وأوضح 
ودوافعه، وكيفية مقتل مسؤول »حزب اهلل« يف برج أبي حيدر 
حممد فواز أوال ثم مقتل العنصر يف احلزب حممد جواد والعنصر يف 
مجعية املشاريع أمحد عمريات. وأضاف »إذا عرفنا من أطلق النار 
أواًل ومن أعطى األمر بذلك إذا كان هناك من آمر، فإن الكثري من 

اخليوط ميكن أن تنجلي«.
وأوضح املرجع األمين »أن كل الفرضيات موجودة حتى اآلن، مع 
األخذ يف االعتبار تأكيد طريف االشتباك على طابعه الفردي. إال أن 
ظاهرة توسع االشتباك ال ميكن القفز فوقها، خاصة أن الطرفني 
يتحدثان عن فرضية وجود طرف ثالث استغل احلادث، وسعى إىل 

توسيع رقعة التوتر واالشتباك يف العاصمة«.
معطيات  األمنية  األجهزة  امتالك  إىل  النظر  األمين  املرجع  ولفت 
أكثر  أن  أولية تؤشر إىل أصابع استخباراتية خارجية، وأشار إىل 
من جهاز استخباراتي خارجي، كان يعمل بدأب منذ فرتة على خط 

التحريض املريب يف مناطق عدة أبرزها العاصمة.
احلريري: تهديد االستقرار مرفوض

إىل ذلك، نقل زوار رئيس احلكومة سعد احلريري عنه قلقه مما 
جرى وتأكيده على ضرورة منع هذه الظواهر اليت تهدد استقرار 
البلد. وقال إن ما جرى مرفوض وغري مقبول، وليس يف اإلمكان 

السكوت عنه.
وجاء ذلك يف أعقاب اجلولة التفقدية اليت قام بها رئيس احلكومة، 
نهار أمس االول، للمناطق اليت شهدت اشتباكات، مساء الثالثاء 
املاضي يف برج أبي حيدر واملزرعة والبسطة، واطلع على اإلجراءات 
األمنية املتخذة فيها. كما تفقد األضرار يف جامع برج أبي حيدر كما 
يف جامع البسطة الفوقا الذي أفيد بأن مفيت اجلمهورية حممد رشيد 
أئمة  اليوم، فيما طلب من  قباني سيقيم صالة اجلمعة فيه ظهر 
املساجد أن يثريوا يف خطبهم قضية جعل بريوت مدينة منزوعة 

السالح.
كتلة املستقبل: لن نسمح باستباحة بريوت

وإذا كان البعض قد رأى أن اختيار احلريري للمناطق اليت تفقدها 
تلك  أن  بدا  لبنان«،  كل  حلكومة  كرئيس  وموقعه  »يتناقض 
اجلولة جاءت مقدمة للبيان الشديد اللهجة الذي أصدرته كتلة تيار 
الرئيس فؤاد السنيورة،  النيابية بعد اجتماعها برئاسة  املستقبل 
يف قريطم، ومحلت فيه على »السالح الذي حيمله البعض من أجل 
مقاومة العدو اإلسرائيلي«. ورفعت الكتلة شعار »مدينة بريوت 
منزوعة السالح«. وأعلنت »أن الشعب اللبناني وسكان العاصمة 
الصابرة لن يسمحوا بأن تستباح مدينتهم جمددا من قبل املسلحني 

حتت أي شعار كان«.
وسألت الكتلة »ماذا يفعل سالح املقاومة يف العاصمة يف األحياء 
وبني املدنيني والنساء واألطفال، وملاذا استعمل يف شوارعها، 
وإذا كان اخلالف فرديا، كما قيل على لسان املشاركني مبا حدث، 
فلماذا مت استهداف املساجد واملؤسسات املدنية بالقصف والقنص 
مدنيني يف  واالنتقام  اخلطف  عمليات  استهدفت  وملاذا  واحلرق، 

منازهلم«؟
واعتربت الكتلة »أن كل حامل لقطعة سالح خصوصا يف مدينة 
بريوت هو خارج عن القانون والشرعية«، ودعت األجهزة األمنية 
على  اخلارجني  األسلحة  حاملي  باعتقال  واجباتها  ممارسة  »إىل 

القانون«.
»حزب اهلل«: املطلوب حتقيق عادل وسريع

والسريع  العادل  بالتحقيق  اهلل«  »حزب  طالب  املقابل،  ويف 
لكشف مالبسات احلادث، وقال مسؤول منطقة اجلنوب يف »حزب 
اهلل« الشيخ نبيل قاووق خالل تشييع مسؤول حزب اهلل يف برج 
يعمل  وهو  فواز »استشهد  إن  تبنني  فواز يف  حيدر حممد  أبي 
الذين  أما  املشكلة  يف  طرفًا  يكن  ومل  البني  ذات  إصالح  على 
السياسي  والتوتر  بالتحريض والكالم املسموم  احلادثة  يستغلون 
فإنهم انتهازيون يقتاتون على الفتنة وآخر ما يعنيهم االستقرار 

والوحدة الوطنية«.
وأكد »أن ما حصل حادثة أليمة وهي فوق االستغالل الرخيص 
»حزب  أما  وطين.  وال  أخالقي  وال  إنساني  ال  موقف  هو  الذي 
اهلل« فتعاطى بكل مسؤولية من املوقع األخالقي واحلس اإلنساني 
واحلرص الوطين ألجل املعاجلة و»حزب اهلل« أثبت أنه كان وال 
يزال وسيبقى أحرص الناس على السلم األهلي وعلى االستقرار 

وسيبقى دوما السّباق حلماية الوحدة الوطنية«.
سليمان: لن نسمح بتكرار أحداث بريوت

إىل ذلك، دعا رئيس اجلمهورية ميشال سليمان خالل مأدبة اإلفطار 
الرمضانية اليت أقامها يف القصر اجلمهوري يف بعبدا امس االول، 
اىل محاية السلم األهلي، مشريا اىل ان األحداث اليت حفلت بها 
األسابيع املاضية أكدت أن نهج احلوار والتوافق هو السبيل الوحيد 
الكفيل بوقف التشّنج وتثبيت السلم األهلي ودرء األخطار وإجياد 

املقاربات اهلادئة واملناسبة ملعاجلة املسائل أو املشاكل الطارئة.
ظرف  أو  ألّي طرف  نسمح  أن  اجلائز  من  يعد  مل  وقال سليمان: 
أو  واملذهبّية  الطائفّية  الفتنة  حنو  باللبنانيني  يدفع  أن  حدث  أو 
حنو طرق عيش حتجز املواطنني يف غرف مقفلة ومنفصلة، حتجب 
الرؤية، ختنق الصوت والذاكرة، وتعّمم اخلوف من اآلخر والسعي 
للنيل منه وإلغائه. وبالتالي، فإنه ال ميكن للدولة أن تسمح ملثل 
األحداث اليت حصلت منذ يومني يف شوارع العاصمة ان تتكرر يف 
أية بقعة من بقاع لبنان، فإىل جانب املسؤوليات اليت تقع على 
عاتق القيادات السياسية لتخفيف االحتقان وتغليب نهج التهدئة 
فإن القوى األمنية ستقوم بدورها مبؤازرة اجليش ملواجهة أعمال 
العنف وفرض األمن بصورة متشددة وصارمة وإحالة املرتكبني اىل 

احملاكم املختصة.

طهران تقرتح على روسيا مشاركتها..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

من  للقيام جبزء  روسية  برعاية  كونسورتيوم  إنشاء  عرب  املاضي، 
نووي  مسؤول  عن  نقل  فيما  ايران،  وآخر يف  روسيا  العمل يف 
متتلك  ايران  إن  قوله  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  سابق يف 
تواصلت  إذا  يكفي  التخصيب،  املنخفض  اليورانيوم  من  خمزونًا 
تنقيته، لصنع ما بني قنبلة واثنتني، مؤكدًا يف الوقت نفسه أنه 
ليس من املنطقي أن تنتقل ايران إىل مرحلة التسلح النووي بهذه 

الكمية.
إىل ذلك، قال وزير الصناعة والتجارة الرتكي، نهاد ارجون، إن 
اليت  بالعقوبات  تتأثر  ايران مستمرة ولن  املشاريع املشرتكة مع 

تفرضها األمم املتحدة والواليات املتحدة على ايران.
اكرب صاحلي،  االيرانية، علي  الذرية  الطاقة  واعلن رئيس منظمة 
الوقود  )النتاج  كونسورتيوم  انشاء  موسكو  على  اقرتحنا  »لقد 
بعض  اجناز  ليتم  روسيا،  من  به  مرخص  بوشهر(  النووي حملطة 
اعماله يف روسيا والبعض اآلخر يف ايران، حيث ان موسكو تدرس 

املقرتح حاليًا«.
وحول ضرورة التخصيب يف ايران، قال صاحلي »علينا ان نثبت 
للعامل قدراتنا الكامنة والفعلية يف انتاج اليورانيوم وحتويل ذلك 
اىل جممع للوقود النووي، ألنه عندها تصبح مسألة توفري الوقود 
ذاته،  الوقت  يف  مؤكدًا  الدولية«،  التجارة  موضوع  يف  مرحية 

»اننا ال ننوي إنتاج وقود كل حمطاتنا يف الداخل«.
وقال مسؤول يف الوكالة الروسية للطاقة الذرية )روساتوم( إن 
قضبان  لتجميع  مصنع  انشاء  احتمال  يف  سابقًا  تباحثا  البلدين، 
الوقود النووي الالزمة لشحن حمطة بوشهر، على األراضي االيرانية، 
على  ستجري  التخصيب  عملية  أن  أكد  لكنه  روسي،  وبرتخيص 
األراضي الروسية، وأن موسكو سرتكز أواًل على تشغيل احملطة، 
ثم تنتقل لبحث االقرتاح االيراني. وستزود موسكو حبسب اتفاق 
ثنائي، حمطة بوشهر بوقود اليورانيوم املخصب إىل 3.5 يف املئة، 

لتستعيده بعد استنفاده إىل األراضي الروسية.
وعن تزويد مفاعل طهران لألحباث، أكد صاحلي »لقد أنتجنا حلد 
اآلن حنو 25 كيلوغرامًا بنسبة ختصيب 20 يف املئة حيث نسعى 

النتاج اول جممع لصفائح الوقود النووي يف ايلول 2011«.
يف املقابل، ويف تصرحيات علنية غري معتادة بشأن برنامج ايران 
النووي، ذكر الرئيس السابق لعمليات التفتيش النووية يف احناء 
العامل يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الفنلندي أولي هينونني، 
يف مقابلة مع صحيفة »لوموند« الفرنسية أن االحتياطي االيراني 

من اليورانيوم ال يزال يشكل »تهديدًا«.
وكان هينونني حتى تنحيه يف وقت سابق الشهر احلالي السباب 
شخصية، يشغل منصب نائب املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ورئيس إدارة منع االنتشار النووي املسؤولة عن التحقق من 

عدم حتويل الربامج النووية للدول ألغراض عسكرية.
متتلك  إن »ايران  هينونني  قال  مع »لوموند«،  املقابلة  ويف 
التخصيب وهي مواد  املنخفض  اليورانيوم  اطنان من  اآلن ثالثة 
لب  تشكيل  او  بالوقود  الطاقة  حمطات  لتزويد  استخدامها  ميكن 

قنبلة اذا خضعت ملزيد من التنقية«.
 واضاف أن احتياطات ايران من اليورانيوم املنخفض التخصيب، 
غري  من  لكنه  نوويتني  قنبلتني  او  قنبلة  لصنع  نظريًا  »تكفي 
املنطقي أن يتم االنتقال إىل مرحلة تصنيع األسلحة بهذه الكمية 

فحسب«.

فريق أمريكي يناقش ترتيبات املفاوضات املباشرة..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

افتتاح  ترتيبات  يف  اسرائيليني،  مسؤولني  مع  وكذلك  عريقات 
مع كل من  اوباما  باراك  االمريكي  الرئيس  ولقاءات  املفاوضات 
االسرائيلي  الوزراء  ورئيس  عباس  حممود  الفلسطيين  الرئيس 

بنيامني نتنياهو على انفراد ومعا.
وعلم ان الرئيس أوباما سيلتقي عباس ثم نتنياهو يف واشنطن ثم 
يلتقيهما معا، قبل ان يعلن اطالق املفاوضات املباشرة يف حضور 
عبداهلل  امللك  االردني  والعاهل  مبارك  حسين  املصري  الرئيس 

الثاني بن احلسني.
االمريكية  اخلارجية  وزارة  اىل  الوفود  تنتقل  الثاني  اليوم  ويف 
لالتفاق على جدول اعمال املفاوضات ومواضيعها ومكانها وآلية 

التفاوض ودور الواليات املتحدة فيها.

اعمال  جدول  واشنطن  »متلي  ان  فلسطينية  مصادر  ورجحت 
املفاوضات على اجلانبني«.

وقالت: »ان املفاوضات احلقيقية لن تبدأ قبل تشرين الثاني، 
الن ايلول تتخلله عطلة عيد الفطر، فيما يدخل االسرائيليون فرتة 
اعياد متتد طوال تشرين االول«، ومن املتوقع ان »تستضيف 
من  بعيدة  ستكون  اليت  التفاوض  جلسات  طابا  او  الشيخ  شرم 

األضواء«.
اىل ذلك، جاء يف بيان ملكتب نتنياهو ان رئيس الوزراء االسرائيلي 
بدأ تأليف فريق املفاوضني الذي سيجري مفاوضات مباشرة مع 

الفلسطينيني.
وقال ان هدف نتنياهو هو تأليف »فريق حمدود يستطيع ان جيري 

يف اشرافه مفاوضات سريعة وجدية ومعمقة«.
وأوضح انه طلب من بعثة وزارة الدفاع االسرائيلية يف واشنطن 
ان تتوىل تنسيق الزيارة بعدما كانت نقابة موظفي وزارة اخلارجية 
االسرائيلية اليت ختوض نزاعًا مع ادارتها على الرواتب، طلبت من 
السفارة االسرائيلية يف واشنطن ان تقاطع الوفد االسرائيلي اىل 

املفاوضات.
وأوردت صحيفة »يديعوت احرونوت« االسرائيلية ان »نتنياهو 
عقد جلسة سرية للمجلس الوزاري السباعي االحد املاضي ملناقشة 

التجميد اجلزئي لالستيطان«.
وقالت ان نتنياهو »يبحث عن حل يهّدئ الواليات املتحدة والسلطة 
الفلسطينية، ويف الوقت نفسه ال يغضب اليمني اإلسرائيلي«.

مناقشتها »التجميد  اليت جتري  البدائل  انه »من  اىل  واشارت 
الكتل  يف  االستيطاني  البناء  استمرار  يعين  ما  وهو  اجلزئي«، 

االستيطانية الكربى«.
لتجميد  عدة  بدائل  السباعية  على  عرض  ان »نتنياهو  وأضافت 
الواليات  االستيطان، توصاًل اىل خطة يستطيع ان يعرضها على 

املتحدة عوض التجميد، من دون االعالن عن التجميد« رمسيًا.
من جهة أخرى، صرح الوزير العمالي افيشاي بريفرمان بأن حزب 
العملية  توقفت  اذا  احلكومي  االئتالف  يف  يبقى  لن  »العمل 

السياسية«. 
وذكر ان »البناء يف املستوطنات حيبط املفاوضات املباشرة مع 

الفلسطينيني ولذلك حيظر معاودة هذه االعمال«.
معظم  لدى  مقبول  املوقف  هذا  »ان  اذاعية:  مقابلة  يف  وقال 
باراك يدرك  أيهود  العمل«، وان »رئيس احلزب  اعضاء حزب 

أهمية املفاوضات مع الفلسطينيني«.
وأمس االول تظاهر عشرات الناشطني من »حركة السالم اآلن« 
اهلل،  رام  من  القريبة  »تاملون«  مستوطنة  قرب  االسرائيلية 
احتجاجا على القرار املتوقع إلمكان معاودة البناء يف املستوطنات 

الشهر املقبل بعد انتهاء فرتة التجميد.
املستوطنات سيمس  البناء يف  ان »معاودة  املتظاهرون  وقال 

باملفاوضات مع الفلسطينيني«.
ميدانيًا، قال سكان حمليون والشرطة االسرائيلية يف القدس إن 
فلسطينيني ألقوا حجارًا وزجاجات حارقة على الشرطة االسرائيلية 
وعلى عدد من السيارات بعدما اقرتب مستوطنون يهود من أحد 

املساجد، مما أدى إىل احرتاق ست سيارات.
ومل ترد أنباء عن إصابات خالل تلك الواقعة اليت حصلت يف حي 
سلوان املضطرب، حيث تصاعد التوتر بني السكان الفلسطينيني 
وجمموعة صغرية من املستوطنني انتقلت اىل هناك خالل العقدين 

املاضيني.
نبع  إىل  الوصول  حاولوا  املستوطنني  أن  حمليون  سكان  وروى 
مياه يعتربه يهود ملتزمون دينيًا مكانًا مقدسًا من خالل عبور فناء 

مسجد.
وأفادت الشرطة إن الفلسطينيني انطلقوا بعد ذلك إىل الشوارع 
يف تظاهرات ألقوا خالهلا احلجار والزجاجات احلارقة على الشرطة 

وعلى السيارات، مما أدى إىل احرتاق ست سيارات.

وفاة فاضلة
توفّيت يف لبنان

املرحومة نهاد احلبيس
أرملة املرحوم أمني وردان بوملحم 

من عيمار
)والدة الصحايف جوزيف بوملحم وسعدى 

زوجة جورج اخلوري(

وسيقام قداس وجناز لراحة نفسها 
يوم الثالثاء 31 آب الساعة 6.00 مساًء 
يف كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك
وُتقبل التعازي على مدخل الكنيسة 

لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء

الدعوة عامة
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اعالنات

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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Melbourne

جلميع مراسالتكم 

وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل 
مسعود:

0405272581 

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakery

ULTRA GLOSS
 Smash Repairs 

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

 خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان

 نتعامل مع كافة شركات التأمني 
  (Insurance)

أمانة وصدق َّـ العمل

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

لقمة طيبة ، خدمة سريعة وملتقى الطبقة الراقية 

شعارنا الصدق يف املعاملة والنظافة التامة 

نفتح 7 أيام 
من الساعة 7.30 صباحًا 

وحتى وقت متأخر لياًل

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

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

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

الخميس من السابعة مساًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

ال يبدو العامل العربي قادرًا حتى اللحظة الراهنة على اخلروج من 
انسداداته السياسية واالقتصادية واجملتمعية؛ والواقع املأزوم يف 
يطرح  التحديث،  على  الداخلية  ناتها  مكوِّ بفعل  مؤهلة  غري  بيئات 
الدولي،  مع  االقليمي  مع  احمللي  فيها  يتداخل  معقدة،  أسئلة 
االضطراب  مستوى  على  سطوتها  االمريكية  للسياسات  أن  ورغم 
الشرق أوسطي، لكن املعطيات البنيوية متارس دورها يف تفعيل 
املدماك  يعترب  احلديثة  الدولة  بناء  يف  العجز  كان  وإذا  األزمات. 
أن  أوهلا،  أساسيتني:  ظاهرتني  يوّلد  بدوره  فهو  العربي،  ملآزق 
غياب مقومات الدولة سيدفع العناصر ما قبل الدولتية اىل الربوز 
على السطح؛ ثانيها، تعرض هذه الدول اىل ضغوط خارجية بسبب 
غياب اسرتاتيجيا واضحة، مما يرشحها ملزيد من االخرتاق، واملالحظ 
تبعًا لذلك وجود مسة مشرتكة جتتاح العرب من احمليط اىل اخلليج، 
تتمظهر يف إقصاء مقومات الدولة مقابل حضور العنف، فهل ميكن 
احلديث عن منط من العنف العربي؟ وما معنى إسشرتاء العنف يف 

اجملال العربي/ اإلسالمي؟ 
يف تقرير صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، حتت عنوان "حال 
األمة العربية 2009-2010 النهضة أو السقوط" رصد ألوضاع العامل 
العربي، شارك فيه عدد من الباحثني، درسوا مناذج خمتلفة، بدءًا 
بالقضية الفلسطينية والعراق، مرورًا باليمن والسودان وصواًل اىل 
الصومال ولبنان؛ فما هو اجلامع املشرتك بني هذه النماذج؟ وهل 
األزمات الداخلية يف ما يتعدى البعد االقليمي تقدم جوابًا لسياقات 
النهضة او السقوط؟ أم أن لفوضى السياسات الدولية فعاليتها 
اإلشكاليات  موحدًا؟  نهضويًا  مشروعًا  العرب  ميتلك  وهل  األجنع؟ 
املطروحة ُدرست يف أكثر من موضع، وإن بدت أحيانًا غري متكاملة 
فالدراسات  ككل،  بنائها  عرب  املدروسة  بالظاهرة  االحاطة  جلهة 
تطرقت اىل مآشري شديدة التشابك، ميكن إجيازها بثالثة متغريات: 
املنطقة،  الالفت يف قضايا  الرتكي  احلضور  العربي،  النظام  عجز 

امللف النووي اإليراني وتداعياته. 

البانوراما العربية.. جدلية التجزئة والعنف
من العام اىل اخلاص يقدم التقرير نتائجه على مستويات خمتلفة، 
مستهاًل همه النهضوي يف معاجلة موقع العرب من النظام العاملي، 
العمالق  خسر  أن  بعد  االمريكية،  األحادية  أشالء  على  الناهض 
السوفياتي رهاناته؛ فالثنائية أدت اىل التفرد، واألحادية أنتجت 
التعددية القطبية، فأين موقع العرب منها؟ إذا قاربنا "حال األمة"، 
املتهمة بأنها خارج التاريخ، ألسباب داخلية، وأخرى تتعلق بقدرتها 
اليت  واخلالفات  التشرذم  وقع  على  العاملي،  القرار  صناعة  على 
ومعسكر  االعتدال،  معكسر  متناقضني،  معسكرين  اىل  قسمتها 
املمانعة، الدركنا نقاط الضعف يف اجلسد العربي، والذي يفاقم من 
الشلل احلاصل، عوامل التذرير اليت تفعل فعلها يف أكثر من مكان، 
"األمة" يف  بقيت  املعاصر،  العامل  يواجهها  اليت  التحديات  ورغم 
وضعية املتلقي وليس الفاعل، ويف هذا السياق تطرقت الورقة 

األوىل اىل املتغريات الدولية وموقع العامل العربي منها. 
حتت تساؤل فرعي " النشاط االقليمي إليران رّد فعل تكتيكي أم 
اجتاه اسرتاتيجي؟" تتناول الورقة الثانية، النفوذ اإليراني ومؤثراته 
على كل من لبنان والعراق واليمن، فصحيح أن للثورة االسالمية 
على  قدرة  أعطاها  مما  احِلراك،  كثيف  حيوي  جمال  يف  نفوذها 
وفقًا  املستضعفني  واستنهاض  السياسية  الشيعية  عرب  الرهان، 
لالدبيات اخلمينية، لكن طهران تقع يف حتٍد داخلي ظهر للعيان إثر 
االنتخابات الرئاسية عام 2009، خصوصًا بعد ان تداعى اجلدل حول 
الثوري يف  بالعنف  الرد  فجاء  األوىل،  للمرة  الفقيه  والية  سلطة 

الداخل وخارج احلدود. 
الصحوة العثمانية شكلت احدى أهم املعطيات اجلديدة الطارئة على 
البانوراما العربية؛ فاالردوغانية قدمت نفسها يف املشهد االقليمي 
كقوة فاعلة، إن لناحية احتضانها للقضية الفلسطينية وتوتر عالقتها 
مع إسرائيل، وإن جلهة تبنيها لقضايا العرب وهمومهم التارخيية. 
عمق  يف  قراءة  تقم  مل  املسألة،  هذه  طالت  اليت  الدراسة  لكن 
املشهد الرتكي، واكتفت بالعرض دون مقاربة املؤشرات األساسية 

اليت دفعت أنقرة للعودة اىل خاصرتها الشرقية، كل ذلك يرافقه 
مصر  أي  الكبار،  العرب  تراجع  أربعة حتوالت:  عززه  اقليمي  فراغ 
واالردن والسعودية؛ عدم وجود رؤية سياسية موحدة بني الدول 
العربية أقله منذ نكسة الناصرية؛ فوضى التوجهات االمريكية يف 
الشرق االوسط، تصاعد دعوات التجزئة على إيقاع اهلويات الطائفية 
والعرقية واملذهبية واالثنية. فأين هو التطور الدميقراطي من هذا 

االستعصاء؟ وملاذا تتحكم سلطة الرجل الواحد باملتعدد؟ 
الدميقراطي يف  للتطور  تتبعه  التقرير يف  يطاهلا  خصائص  مخس 
العامل العربي، احتدام اجلدل الدائر حول التوريث، تعمق أزمة النخب 
املؤسسية، استشراء الفساد السياسي، انتشار العنف الديين، اجلدل 
حول العالقة بني السلطات وداخلها. بعد قراءة اخلصائص املشار 
اليها، خيلص التقرير اىل نتيجة مفادها، أن الدميقراطية حتتاج اىل 
ثقافة سياسية ومؤسسات داعمة هلا، مما يستدعي تفكيك النماذج 
العلم  مع  وللتعددية،  الدولة  لعقل  ممانعة  تبدي  اليت  التسلطية، 
القبلية والطائفية سلطة ال تقل ضراوة عن استبداد  للذهنية  أن 

احلاكم. 
القسم الثاني من التقرير يعاجل األزمات الداخلية العربية عرب مخسة 
والقضية  والسودان  والصومال  ولبنان  واليمن  العراق  مناذج، 
الفلسطينية؛ ويؤرخ ألهم االحداث اليت وقعت خالل الفرتة املمتدة 
بني عامي 2009 حتى الثلث األول من العام 2010، وخيرج بأهم 
العراقية  احلالتني  يف  سيما  ال  بينها،  ما  يف  املشرتكة  السمات 
واللبنانية، تصاعد اخلطاب الطائفي، والصراع بني القوى السياسية، 

ودخول العامل االقليمي على مستوى األزمة. 
لواقع  اشكالي  عنوان  السقوط"،  أو  النهضة  العربية  األمة  "حال 
تنامي  الدولة،  عقل  غياب  مدمرة،  ركائز  ثالثة  على  قائم  معقد، 
أن  أال يعين ذلك  واحلال  الديين؛  العنف  التجزئة، كثافة  اجتاهات 
صوابية  اىل  تشري  الوقائع  التاريخ؟  جماراة  عن  عاجزون  العرب 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  االنغالقات  حجم  ولعل  الطرح، 
والتواصلية، مدلوالت ال ميكن التنكر هلا، دون أن نندفع اىل تبين ما 
اجرتحه ادونيس حني اعترب، "أن احلضارة العربية يف طور االنقراض، 

بعد أن فقدت حضورها اخلاّلق يف الثقافة احلديثة الكونية".  

مراجعة: ريتا فرج
*الكتاب: حال األمة العربية 2009 2010 النهضة أو السقوط

*الكاتب: جمموعة من املؤلفني
* الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 2010 
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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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قام رئيس بلدية باراماتا بول جريارد والسكرترية يف البلدية 
يف شهر متوز املاضي بزيارة للبنان حيث مت التوقيع على 
اتفاقات توأمة بني بلدية باراماتا وعدد من بلديات بلدات 
وقرى يف قضائي زغرتا وبشري اضافة اىل بلدية كرم املهر 

قضاء الضنية يف مشال لبنان.
وتهدف اتفاقات التوأمة هذه، اليت تدخل حيز التطبيق يف 
واالرادة  للتناغم  الرتويج  اىل  املقبل،  الثاني  تشرين   20
احلسنة بني هذه البلديات واالحتفال باملساهمة اليت قدمها 

الشعب اللبناني لكل من لبنان واسرتاليا.
ومما جاء يف االتفاقات:

- يشرتك رؤساء واعضاء البلديات املوقعة على االتفاقات 
وكذلك سكان القرى واملدن يف مشالي لبنان وباراماتا يف 
الرغبة يف السالم العاملي وفهم شعوب هذه البلديات لنمط 

احلياة االجتماعية والعادات والتقاليد لبعضهم البعض.
للمنطقتني  الفريد  للرتاث  افضل  فهم  اىل  الوصول   -
وسكانهما ودعم ومساعدة نشاطات البحث العلمي وخدمات 

الصحة والتعليم واملعلومات والرياضة والتبادل الثقايف.

بهدف تعزيز التعاون والتبادل الثقايف ودعم نشاطات البحث العلمي والصحي والتعليم واملعلومات 

توقيع اتفاقات توأمة بني بلدية باراماتا و 16 بلدة وقرية يف مشال لبنان

- خلق بيئة مسؤولة لتوسيع التعاون يف احلقول العلمية بني 
املنطقتني )باراماتا ومشال لبنان( وبني لبنان واسرتاليا.

لبنان  وبلديات  باراماتا  بلدية  وافقت  االفكار  هذه  لدعم   -
الشمالي املوقعة على االتفاقات على دعم االحداث الوطنية 
العالقة  ودعم  مماثلة  واغراض  اهداف  هلا  اليت  والدولية 

املرتكزة على احتكاك سكان هذه البلديات. 
- تشجيع مساهمة االفراد واجملموعات يف جمتمعات باراماتا 

وجمتمعات املدن القرى املوقعة على االتفاق.
على  اليت سريكز  احلسنة  االرادة  برنامج سفري  تأسيس   -
باراماتا  يف  واجملتمع  اجلالية  ابناء  بني  الزيارات  تبادل 

واخوانهم يف القرى والبلديات يف مشال لبنان
- يسمح لفرقاء اخرين باالنضمام اىل اتفاقات التوأمة هذه 

بعد موافقة االطراف املوقعة على هذه االتفاقات.
بلدية  رئيس  عليها  اليت وقع  التوأمة،  اتفاقات  وقد جرت 
باراماتا السيد بول جريارد بني بلدية باراماتا وبلديات 16 

بلدة وقرية هي:
زغرتا، بقاعكفرا، بان، بسلوقيت، البرتون، بزعون، بشري، 

بقرقاشا، بلوزا، الدميان، حدث اجلبة، حدشيت كرم املهر، 
كرم سدة، كفر صغاب وتوال.

* بول جريارد ورئيس بلدية كفرصغاب غسان مسيا*

*البطريرك صفري  وبول جريارد*

*بول جريارد مع رئيس بلدية كرم املهر ميالد مارون**رئيس بلدية بلوزا حنا مارون**بول جريارد مع رئيس بلدية حدشيت ايلي محصي*

*هدية من السيد بول جريارد لرئيس بلدية زغرتا توفيق معوض**بول جريارد مع رئيس احتاد زغرتا الزاوية زيين خري**بول جريارد مع وفد من باراماتا وراهبات مستشفى سيدة زغرتا*

*زيين خري، راي حداد، سليمان فرجنية، بول جريارد، هلني هيوز وايرني حداد**الرئيس ميشال سليمان مع بول جريارد*
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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 

”Tune up“ ميكانيكية اخرى

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 

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

*يف بلدية كفرقاشا**حلوى الرتحيب من رئيس بلدية بزعون السابق ميشال عفلق*

*بول جريارد واالب اسطفان يف نادي السالم زغرتا**عشاء يف حدث اجلبة املطران بيسري، البطريرك،املطران حرب جريارد وعيد شدواري**بول جريارد مع السيد والسيدة عيد وهيفا شدراوي، *

بهدف تعزيز التعاون والتبادل الثقايف ودعم نشاطات البحث العلمي والصحي والتعليم واملعلومات 

توقيع اتفاقات توأمة بني بلدية باراماتا و 16 بلدة وقرية يف مشال لبنان

*بول جريارد مع رئيس بلدية بشري انطوان خوري طوق*
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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

صيين  طفل  أثار 
عشرين  وزنه  يبلغ 
يف  وهو  كيلوغراما 
شهره العاشر ذهول 
انه  خصوصًا  االطباء 
جيدة،  صحة  يف 
إما  يومه  وميضي 

رضاعة وإما نومًا.
الذي  الطفل،  وكان 
وزن  وزنه  يعادل 
السادسة  يف  ولد 
أدخل  عمره،  من 
يف  مستشفى 
عاصمة  شانغسها 
بعد  هونان  والية 
يف  حاد  ارتفاع 
وأعاد  احلرارة. 

20 كيلو يف شهره العاشر! 

والداه سبب وزنه الضخم إىل انه ال يقوم بأي نشاط طوال النهار 
سوى الرضاعة طبيعيًا أو النوم.

ومل جيد األطباء سببًا طبيًا يفسر زيادة وزن الطفل الذي يتمتع 
تهّدد  اليت  البدانة  على  حيًا  مثااًل  فيه  رأوا  لكنهم  جيدة،  بصحة 

اجملتمع الصيين أكثر فأكثر.
جمموع  تقريبًا  يعادل  )ما  بدين  مليون   60 حنو  الصني  وحتصي 
الشعب الفرنسي( باإلضافة إىل 200 مليون يعانون الوزن الزائد، 

وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

التيار  منسق  حبضور  سيدني  احلّر يف  الوطين  التيار  أقام 
اللبنانية  الطريقة  على  صباحيًا  فطورًا  طنوس  ريتشارد 
عون  خنله  كانبريا  يف  التيار  مسؤول  وحبضور  "القروية" 
تداول  حيث  التيار  ومناصري  أصدقاء  من  وعدد  وعقيلته 
اىل  ودعوة  واملهجر  الوطن  يف  سياسية  بأمور  اجملتمعون 
مزيد من النشاطات واىل وحدة اجلالية يف اسرتاليا. وخالهلا 
احتفل احلاضرون بعيد ميالد الرفيق طوني خوري ومتنوا له 
عيدًا سعيدًا. وأمضى اجلميع وقتًا ممتعًا وانتهى الفطور على 

أمل اللقاء مبناسبة جديدة.
مكتب االعالم 
التيار الوطين احلّر - سيدني

نشاطات التيار الوطين احلّر يف سيدني

)واعاله بعض اللقطات(
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غناني عدينا  ما  يا 
وعالسنداني حاره  عل 

نهار الفكر  من  رحيت  وما 
التاني مبيل  وزوار 

واملعدور املنجل،  البلطه، 
ربياني الفينا  اسامي 

منا بتنقل  ما  لكن 
وبالدكاني بلبيت 

املفتوح القلب  وشباك 
الفقداني عينينا  من 

بتشرين الزيتون  ومل 
الرماني رفيق  وطري 

بعيد من  احلى  وبتصريي 
االوالني عشقنا  كلما 

املهجوره الضيعه  حبب 
عطر ورحية  اهل  رحية 

رحية ارضك 
بالصوره

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول للشاعر 
الراحل يوسف روحانا

ضيعتنا يا  عزمانك 
غربتنا ليالي  ونص 

املشوار وطال  تركناكي، 
زوار بلغربه  وصرنا 

والتنور احلاره  الساحة، 
ومنصور وسوسان،  ومرتا، 

عنا مننقل  ضيعتنا، 
كنا ما  مطرح  ومعنا 

عالروح الغالي  بيت  يا 
برتوح ما  ولكن  بنقفى 

التني حواش  على  بالصيف 
الفالحني رفيق  وطري، 

العيد بأيام  حلوه..  يا 
جديد كون  شفنا  وكلما 

املسحوره هالصوره  يا 
بالصوره ارضك  ورحية 

لبناني وزعرت  وزيت، 

  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

 Lebanon extends further than its geography.   It’s not one
 adjoined country on a world map, Lebanon lives in every
 country.  Its people are a global race, taking up residence in
 all continents.  We talk about Lebanon the country, but what
 about Lebanon the people, calling it country and people as if
 they are two separate subjects.   You perceive the country as
 one thing and its voters as another subject matter, the country
 as land and the inhabitants as human beings.  Though, they
 are not single and separate.  It is not Lebanon and its species,
   .its Lebanon on foot
 Lebanon has immigrated impeding its right to vote unless
 returning to our motherland.  We have placed the flag of
 Lebanon all over the world, because of us everywhere is
 covered in Lebanon.  We did not leave Lebanon we’ve taken it
 around the world, by venturing out we stretched you elsewhere
 unto the rest of the world.  Gratefully you gave us a country,
 .and we gave you the world
 Our right to vote for government is fair since we are not
 outsiders.  We do not live on your lands we live on other
 domains, even so we are not foreigners.  How can I be a
 stranger to you when I am your citizenship?   Permanently
 we are already in sync, circulating Lebanon’s economy by
 purchasing ownership of its dear lands, and employing people
 back home to be stewards of our lands.  Working farmers are in
 use as we have a portion of them planting and picking our crops,
 preserving our farms.  We partake in Lebanon’s employment,
 having construction workers of Lebanon’s homestead building
 us greeting holiday homes.  We travel back and forth to revive
 our middle-eastern energy, whilst pleasurably boosting
 Lebanon’s constantly anticipated tourism.  In Lebanon we
  spend up big in a multitude of ways loving our purchases.
 We send money to our loved ones to enhance their living, in
 turn increasing consumer spending.  We are all in one way or
  .another apart of Lebanon’s economy
 This currency exchange association between us has been
 always, and we love doing this for our country’s quickened
 development and expansion.  We are sameness, and what
 appears to be the difference is that we are living in other
 countries.  It’s these other countries that help redouble
  Lebanon’s economy and add to prosperous lands of Lebanon.
 Don’t you see we are already working together?   We are
 one team scattered everywhere focusing on the same goal
 whether near or far.  Do not let distance be a separation as
 distance does not separate.  It covers the earth and mixes
 people so that we become one, not only one our Lebanese
 .family but one with our world family
 The right to cast our vote would be an immediate Political gain
   for Lebanon.  Be in favour of Lebanon, and you think you are.
 Power comes from oneness, a country standing as one.   Not
 to sing its national anthem as we proudly do, but to create a
 national anthem which is not a song but one team with all of
 its players.  At the moment Lebanon is being many teams in
 opposition to one another.   It’s this team versus that team,
 a country attacking itself and competing with itself.  Not to
 surpass as one, but to stay separate and outshine the rival
    .team.  That other team is your extended team
 To Lebanon’s government, we are trying to tell you that we’re
 already a part of your team.   Allowing us to vote isn’t going to
 make us affiliates of a team that we’ve always been in.   It will
 permit us to kick you goals which are government scores.  Our
 priority is to empower you to win, and our relevance is a true
 love for our shared country.  Lebanon was never and could
 never be the grave attitude of every man for himself, Lebanon
 has always been family.  Man may have lesser intentions,
 while Lebanon’s unending purpose is home to all.  Lebanon’s
 generous hospitality is always to welcome.  Lebanon itself
 would rule us to vote as Lebanon would not cast out members
.of its own family, for it is all about strong family ties

 The fastest ways to bring the young ones together are

 an attitude of unite.  Face to face and ever-increasing
  technological forms of communication is available for use.
 A shortlist includes; facebook, skype, msn, email, twitter,
   webcam, meeting’s, conferences, internet forums, functions.
 Even if we are countries apart, access is easily readable
 opening lines of communication.  So there is no real barrier
 to limiting the minds that can join your mind, in advancing
 Lebanon to its answered peak.  Here we share enlightenment,
 knowledge, concepts, talents, skills, and utilize them through
 a cooperative approach.   As a result, education is boosted
 as creative minds are exchanging with other creative
 minds.  Listen to the old and young equally, everybody has
 got something to teach and everybody has got something to
   .learn
 Lebanon we are your resources.  Do not limit your resources
 to what you’ve got, we are showing you that at hand you have
 so much more reserves than previously thought.   It is given,
 may be received.   We want something larger than a speech,
 we will a sermon which is a greater law that commands the
 right to vote by the power of divine justice.  We act not by
 force but surrender to divine clarity in equal rights, aligning
ourselves with greater laws which inspire the change of man-
.made laws
 Here we stop being leaders and follows.  Instead, we all kneel
 to the originator of the universe whom gave us land to live
 on.  Inheritance comes from the creator before comes from
 man.  We do not bend on our knees, instead we kneel every
 unbalanced thought to be changed and corrected.  Do not be
 the judge of which of your thoughts are balanced and which
   .are unbalanced, kneel down all of them
 A great leader will surrender to universal laws because a great
 leader knows he’s country depends on it.  Man makes you a
 famous leader.  Even more so, the source of life has you bring
 utopian life to society, not merely a title and leadership.  It
 has you more than highly knowledgeable, it has you correctly
 aware.  There is greater than a leader, and that is servant with
 a capital S.  Your say, a leader has servants.  Life’s correction,
 a Servant makes leaders.  Life’s definition, a Servant is a life
 service to mankind.  A true servants mind is far greater than
 a leader’s short mind, as its responsiveness is life and not
  .man
 Unlike those that you make your toilet cleaning servants, a
 true servant personifies unrestricted prosperity.  That’s the
 difference between a true servant and a leader, a true servant
  recognizes streams of wealth instead of dismissing them.
 The true servant sees obtainable prosperity in us, the citizens
   of Lebanon who live away but are always in attendance.
 Leaders, be greater than any of your flattering titles.  Do not
 fall short of your true power, we want our leaders to be even
  more powerful than you already are, by your true power.
 Lebanon supports your best foot forward.  This is the dance to
 Lebanon’s national anthem, where we are all doing the dubky
  .together

WRITTEN BY…RITA MAROON

KATAEB
LEBANESE IMMIGRANTS ON VOTING FOR LEBANON’S GOVERNMENT
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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

تأهل أجاكس أمسرتدام اهلولندي حامل اللقب اربع مرات لدوري 
اجملموعات من دوري االبطال االوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على 
دينامو كييف األوكراني 2 - 1 )الشوط االول 1 - 0( يف املباراة 
اليت أجريت بينهما على ملعب »أمسرتدام أرينا« يف أمسرتدام 
غري  جملموعة  املؤهل  الدور  اياب  يف  متفرجا   50249 وشهدها 
االبطال. سجل للفائز األوروغواياني لويس سواريز واملغربي منري 
احلمداوي يف الدقيقتني 43 و75، وللخاسر أندريه شيفتشينكو يف 

الدقيقة 64 من ضربة جزاء »بناليت«. 
وتأهل توتنهام هوتسرب االنكليزي للمرة االوىل يف تارخيه لدوري 
اجملموعات بفوزه على يونغ بويز برن السويسري 4 - 0 )الشوط 
االول 2 - 0( سجلها بيرت كراوتش )3( والثالثة من ضربة جزاء 
من  و32  و78  و61   5 الدقائق  ديفو يف  وجريماين  »بناليت«  
املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب »وايت هارت الين« يف 
لندن وشهدها 36 الف متفرج. وطرد احلكم العب يونغ بويز برن 

سيناد لوليتش يف الدقيقة 77. 
وفاز  الذهاب،  مباراة  - 1 يف   0 الفرنسي ختلفه  أوسري  وعوض 
على زنيت بطرسربج الروسي 2 - 0 )الشوط االول 1 - 0( سجلهما 
 9 الدقيقتني  يف  ييلني  ايرينيوس  والبولوني  هينغبار  سيدريك 
و53 من املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب »ابيه ديشان« 
املرمى  حارس  بطرسربج  زنيت  العيب  احلكم  وطرد  أوسري.  يف 
 65 الدقيقتني  يف  هوبوكان  وتوماس  ماالفييف  فياتشيسالف 

و79. 
ويف جمموعة االبطال، جدد ام اس كاي زيلينا السلوفاكي فوزه 
على سبارتا براغ التشيكي 1 - 0 )الشوط االول 1 - 0( سجلها 
الغاميب مومودو سيساي يف الدقيقة 18. وأهدر العب سبارتا براغ 

يريي كالدروبسكي ضربة جزاء »بناليت« يف الدقيقة 54. 
كوبنهاغن  سي  اف  فاز  متفرجا،   31180 وامام  كوبنهاغن  ويف 
الدامناركي على روزنبورغ تروندهايم النروجي 1 - 0 )الشوط االول 
1 - 0( سجلها سويلفي أوتيسني يف الدقيقة 33 وتأهل لدوري 

اجملموعات بعدما خسر 1 - 2 يف مباراة الذهاب. 
وهنا النتائج ونذكر اوال الفريق املضيف ونشري بني قوسني اىل 

نتيجة مباراة الذهاب:  
• جمموعة غري االبطال:  

- الثلثاء: 
أشبيلية )اسبانيا( 3 - سبورتنغ براغا )الربتغال( 4 )0 - 1(. صعد 

سبورتنغ براغا 5 - 3 مبجموع املباراتني. 
مسبدوريا جنوى )ايطاليا( 3 - فريدر برمين )أملانيا( 2 يف الوقت 

االضايف )1 - 3(. صعد فريدر برمين 5 - 4. 
- األربعاء: 

توتنهام هوتسرب )انكلرتا( 4 - يونغ بويز برن )سويسرا( 0 )2 - 
3(. تأهل توتنهام هوتسرب مبجموع املباراتني 6 - 3. 

أجاكس أمسرتدام )هولندا( 2 - دينامو كييف )أوكرانيا( 1 )1 - 
1(. تأهل أجاكس أمسرتدام 3 - 2. 

أوسري )فرنسا( 2 - زنيت بطرسربج )روسيا( 0 )0 - 1(. تأهل 
أوسري 2 - 1. 

• جمموعة االبطال:  
- الثلثاء: 

شريف ترياسبول )مولدافيا( 0 - اف سي بازل )سويسرا( 3 )0 - 
1(. صعد اف سي بازل 4 - 0. 

 1 )النمسا(  بول سالزبورغ  رد   -  1 )اسرائيل(  ابيب  تل  هابويل 
)3 - 2(. صعد هابويل تل ابيب 4 - 3. 

الوقت  يف   2 )صربيا(  بلغراد  بارتيزان   -  2 )بلجيكا(  اندرليكت 
األضايف )2 - 2(. تعادل الفريقان 4 - 4 وفاز بارتيزان بلغراد 

بضربات الرتجيح 3 - 2. 
- األربعاء: 

)اجلمهورية  براغ  سبارتا   -  1 )سلوفاكيا(  زيلينا  كاي  اس  ام 
التشيكية( 0 )2 - 0(. تأهل ام اس كاي زيلينا 3 - 0. 

اف سي كوبنهاغن )الدامنارك( 1 - روزنبورغ تروندهايم )نروج( 
كوبنهاغن  اف سي  وتأهل   2  -  2 الفريقان  تعادل   .)2  -  1(  0

لتسجيله عددا اكرب من االصابات خارج ارضه. 

أوروبا ليغ 

وتقام اليوم مباريات االياب للدور املؤهل لدوري اجملموعات يف 
مسابقة أوروبا ليغ )كأس الدوري األوروبي(. 

االوروبي  االبطال   دوري  لقب  حامل  االنكليزي  ليفربول  وحيل 
مخس مرات على طرابزون سبور الرتكي الذي خسر أمامه 0 - 1 

يف مباراة الذهاب. 
دوري  لقب  حامل  اهلولندي،  ايندهوفن  اس يف  بي  ويستضيف 
الروسي يف  االوروبي عام 1988، سيبري نوفوسيبريسك  االبطال 
األسبوع  الذهاب  مباراة  يف   1  -  0 أمامه  خسر  بعدما  ايندهوفن 

املاضي. 
النمسوي  غراتس  االيطالي شتورم  تورينو  ويستضيف جوفنتوس 

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

إياب الدور املؤهل جملموعات دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

صعود أجاكس امسرتدام وتوتنهام هوتسرب وأوسري 

البلجيكي )3  الربتغالي راسينغ جنك  بورتو  )2 - 1(، وا ف سي 
الروماني  تيميشوارا  اف سي  االنكليزي  ومانشسرت سييت   ،)0  -

 .)0 - 1(
وهنا الربنامج ونذكر اوال الفريق املضيف ونشري بني قوسني اىل 

نتيجة مباراة الذهاب: 
لوكوموتيف موسكو )روسيا( - اف سي لوزان - سبور )سويسرا( 

)د2( )1 - 1( )الساعة 19:00 بتوقيت بريوت(. 
 )2  -  1( )بلجيكا(  بروج  اف سي   - )بيالروسيا(  مينسك  دينامو 

 .)19:00(
ماريتيمو فونشال )الربتغال( - باتي بوريسوف )بيالروسيا( )0 - 

 .)19:00( )3
 )5  -  0( )اسبانيا(  فياريال   - )بيالروسيا(  موغيليف  دنيرب 

 .)19:00(
قره باخ أغدام )أذربيجان( - بوروسيا دورمتوند )أملانيا( )0 - 4( 

 .)19:00(
 )2  -  0( )هولندا(  الكمار  د  أز   – )قازاقستان(  لينتو  أكتوبي 

 .)19:00(
اتش جي كاي هلسنكي )فنلندا( - بشيكطاش اسطنبول )تركيا( 

 .)19:45( )2 - 0(
 )0  -  2( )الربتغال(  لشبونة  سبورتنغ   - )الدامنارك(  بروندبي 

 .)20:00(
أبويل نيقوسيا )قربص( - غيتايف )اسبانيا( )0 - 1( )20:00(. 

 )1  -  0( )اليونان(  سالونيك  اريس   - )النمسا(  فيينا  أوسرتيا 

 .)20:00(
ميتاليست خاركيف )أوكرانيا( - اومونيا نيقوسيا )قربص( )1 - 0( 

 .)20:00(
بي اس يف ايندهوفن )هولندا( - سيبري نوفوسيبريسك )روسيا( 

 .)20:30( )1 - 0(
 )0  -  0( )أسوج(  استوكهومل  أيك   - )بلغاريا(  ليفسكي صوفيا 

 .)20:30(
 )2  -  0( )اجملر(  ديربيسني   - )بلغاريا(  لوفيتش  ليتكس 

 .)20:30(
طرابزون سبور )تركيا( - ليفربول )انكلرتا( )0 - 1( )20:30(. 

غراسهوبرز زوريخ )سويسرا( - شتيوا بوخارست )رومانيا( )0 - 1( 
 .)20:30

يف اف بي شتوتغارت )أملانيا( - سلوفان براتيسالفا )سلوفاكيا( 
 .)21:00( )0 - 1(

 )0  -  1( )اسكوتلندا(  يونايتد  دندي   - )اليونان(  اثينا  ايك 
 .)21:00(

ماكابي تل ابيب )اسرائيل( - باريس سان جريمان )فرنسا( )0 
 .)21:00( )2 -

جنت )بلجيكا( - فينورد روتردام )هولندا( )0 - 1( )21:00(. 
تافريا سيمفريوبول )أوكرانيا( - باير ليفركوزن )املانيا( )0 - 3( 

 .)21:00(
ليش بوزنان )بولونيا( - دنيربو دنيربوبرتوفسك )أوكرانيا( )1 - 

 .)21:15( )0
اف سي اوتريشت )هولندا( - السلتيك غالسغو )اسكوتلندا( )0 

 .)21:30( )2 -
ذا نيو سانتس )ويلز( - سي اس ك أ صوفيا )بلغاريا( )0 - 3( 

 .)21:35(
أستون فيال )انكلرتا( - رابيد فيينا )النمسا( )1 - 1( )21:45(. 

)رومانيا(  تيميشوارا  سي  اف   - )انكلرتا(  سييت  مانشسرت 
 .)21:45(

جوفنتوس تورينو )ايطاليا( - شتورم غراتس )النمسا( )2 - 1( 
 .)21:45(

ليل )فرنسا( - فاسلوي )رومانيا( )0 - 0( )21:45(. 
ماريبور )سلوفينيا( - بالريمو )ايطاليا( )0 - 3( )21:45(. 

 )2  -  1( )الدامنارك(  اودنسي  بي  او   - )اسكوتلندا(  مذرول 
 .)21:45(

فنرخبشة )تركيا( - باوك سالونيك )اليونان( )0 - 1( )21:45(. 
الفسبورغ بوراس )اسوج( - نابولي )ايطاليا( )0 - 1( )21:45(. 
 )2  -  2( )تركيا(  سراي  غلطة   - )أوكرانيا(  لفيف  كارباتي 

 .)21:45(
دينامو زغرب )كرواتيا( - غيور إيتو )اجملر( )2 - 0( )22:15(. 

 )0  -  3( )بلجيكا(  جنك  راسينغ   - )الربتغال(  بورتو  سي  اف 
  .)22:30(

»الفيفا« أقفل ملف كوريا الشمالية
اوقف حتقيقه يف  انه  "الفيفا"  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أعلن 
ومدربهم  الشمالية  كوريا  منتخب  العبو  هلا  تعرض  اليت  العقوبة 

لفشلهم يف نهائيات كأس العامل الـ 19 يف جنوب افريقيا. 
بعدما  الشمالي  الكوري  االحتاد  مع  التحقيق  فتح  "الفيفا"  وكان 
هون   - جونغ  كيم  واملدرب  الالعبني  ان  تقارير صحافية  أفادت 
نهائيات  من  االول  الدور  من  خروجهم  بعد  علين  الذالل  تعرضوا 
كأس العامل وان املدرب وضع يف االشغال الشاقة. وقال االحتاد 
يف بيان له ان املعلومات اليت وردت يف التقارير "ال اساس هلا 

من الصحة". 
واوضح االحتاد الكوري الشمالي ان متارين املنتخب تسري طبيعيًا 
استعدادًا لدورة األلعاب اآلسيوية وان التقارير املشار اليها ليست 
صحيحة. وقال ان انتخابات االحتاد حصلت مبوجب قوانني "الفيفا" 
ومل تتأثر مبباريات كأس العامل. وأبدى االحتاد الدولي ارتياحه اىل 

املعلومات اليت قدمها له االحتاد الكوري. 
التأكد  وبعد  املعلومات،  هذه  على  "بناء  انه  اىل  البيان  وخلص 

منها، قرر الفيفا اقفال امللف". 
وقد خسرت كوريا الشمالية مبارياتها الثالث يف كأس العامل امام 
الربازيل 1 - 2، وامام الربتغال 0 - 7، وامام ساحل العاج 0 - 3. 
وكان النقل املباشر ممنوعا للمباريات يف كوريا الشمالية تفاديا 
امام  الثانية  املباراة  نقلت  الربازيل  مباراة  بعد  ولكن  لإلحراج، 

الربتغال وكانت االوىل تبث مباشرة. 

»كوبا سود أمريكانا«: تأهل برشلونة غواياكيل
مسابقة  من  الثاني  للدور  األكوادوري  غواياكيل  برشلونة  تأهل 
الكأس األمريكية اجلنوبية لكرة القدم "كوبا سود أمريكانا"، اليت 
يونيفرسيداد  على  فوزه  جدد  بعدما  ليغ،  أوروبا  مسابقة  تعادل 

سيزار فاليخو البريوفياني 3 - 1 )الشوط االول 2 - 1( يف املباراة 
اليت أجريت بينهما على ملعب "استاديو ليربتادوريس دي أمريكا" 
وأويوال  نوار  للفائز  سجل  االول.  الدور  اياب  يف  غواياكيل  يف 
وساموديو يف الدقائق 10 و33 و58، وللخاسر كازولو يف الدقيقة 

 .32
وكان برشلونة غواياكيل فاز 2 - 1 يف مباراة الذهاب يف 13 آب 

اجلاري. 
سانتياغو،  يف  تشيلي"  دي  ناسيونال  "استاديو  ملعب  وعلى 
برتولريو  وأورينيت  التشيلياني  تشيلي  دي  يونيفرسيداد  تعادل 
البوليفياني 2 - 2 )الشوط االول 0 - 0( يف ذهاب الدور االول. 
سجل لالول بوينو وبوش يف الدقيقتني 49 و70، وللثاني هويوس 

وساوسيدو يف الدقيقتني 46 و47. 

غاغو يغيب أسابيع عن ريال مدريد
الدوري  بطل  وصيف  مدريد،  ريال  نادي  دفاع  ساعد  سيغيب 
من  املالعب  عن  غاغو  فرناندو  األرجنتيين  القدم،  لكرة  االسباني 
اربعة اىل مخسة اسابيع بعدما تعرض الصابة يف ركبته اليسرى 

خالل مباراة ودية الثالثاء املاضي. 
وخرج غاغو من امللعب يف الدقيقة 54 من املباراة اليت فاز فيها 
0 سجلهما االرجنتيين  ريال مدريد على بينارول األوروغواياني 2 – 
اخنل دي ماريا واهلولندي رافاييل فان در فارت يف الدقيقتني 
68 و90 + 1. وأظهرت صور األشعة ان غاغو لن يكون قادرا على 
قادرا  يكون  وقد  املقبل،  أيلول  نهاية  حتى  املالعب  اىل  العودة 
على االشرتاك يف مباراة ريال مدريد يف دوري االبطال االوروبي 

يف 28 او 29 منه. 
يضم  والذي  املزدحم  الوسط  خط  يف  مكان  حلجز  غاغو  وجيهد 
در  فان  رافاييل  واهلولندي  ليون  وبدرو  خضرية  سامي  األملاني 

فارت والسانا ديارا وحممدو ديارا وكزابي ألونسو.
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لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية 
 قوالب كايك لكل املناسبات

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك باالضافة اىل 
الكرواسون والصفيحة الطرابلسية

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

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

جلسة أركيلة 
وقهوة 

رومنسية 
وهادئة 
للعائالت

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

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  من اعياد ميالد واجتماعات عمل
 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 
من اجلالية 
مبناسبة 

شهر رمضان 
املبارك

نفتح يومياً من 9 صباحاً وحتى 12 لياًل

Employ an Australian Apprentice* 
in a traditional trade and you could 
be eligible for an additional $3,350!

This is on top of the $4,000 in 
standard incentives available! GO

GD
18

50

$3,350

www.cvgt.com.au

For more information call Abraham Ghossain at our  
CVGT Sydney office on (02) 9600 0505 or mobile 0419 520328
* Conditions apply



Page 34صفحة 34      آب 2010 Saturday 28 August 2010السبت 28 

20 نيسان(:تريد ان يشاطرك من يعيش اىل  احلمل )21 آذار – 
جانبك االحاسيس املختلفة اليت تشعر بها، ويتفهم التناقضات اليت 
تسيطر على تصرفاتك، واالهم اال حيكم عليك بقسوة، وان يغض 

الطرف عن حبك املفرط للنجاح.

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:ترتكز شخصيتك املستقرة على حب 
املستقرة،  والعاطفية  االجتماعية  والعالقات  والكماليات  احلياة 
فال تقدر على حتمل الرتابة ويسهل عليك ان تصرب على مصائب 

الدهر.

تبدل  فانك  بامللل  شعرت  حزيران(:اذا   20  - ايار   21( اجلوزاء 
للمرة  اليك  يتعرف  بانه  اآلخر  فيشعر  مذهلة،  بسرعة  شخصيتك 
خييفك  الذي  امللل  من  تهرب  كي  املستحيل  على  تقدر  االوىل. 

متامًا كاالرتباط.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:يسهل عليك ان تتصرف كأنك 
ضحية أو تريد من حيميك من قسوة احلياة، ولكنك يف الواقع تقدر 

على ختطي الصعاب ومواجهة احلياة بكل انعطافاتها.

االسد )21 متوز - 21آب(:تعشق املسرح وغالبًا ما تعيش يومياتك 
كأنك حتت جمهر الرأي العام فال تقدر على العزلة وال تتفاعل مع 

اهلدوء، بل تسعى اىل الصخب والثراء وكل ما يرمز اىل النجاح.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:متارس على ذاتك الكثري من الضغط وال 
تسمح لنفسك بأن تعيش انفعاالتك كاملة او تعرب عن احاسيسك 

حبرية مطلقة امام اآلخرين، فيشعر بعضهم انك ال ترتاح.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:ختشى الوحدة على رغم حاجتك اىل 
الكثري من العزلة لتتمكن من التفكري بهدوء، وتتنقل من عالقة اىل 

اخرى حبثا عن االستقرار وشريك يتحمل املسؤولية.

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:تطلب الكمال يف كل ما تقوم به وال 
حتمل احلياة العادية بل تريدها كبرية عظيمة صاخبة وغنية باملواقف 

العاطفية االشبه بالعاصفة. ال يعيش معك من يبحث عن اهلدوء.

سيطرتك  بفرض  االصدقاء  ك1(:يتهمك   20  - ت2   23( القوس 
عليهم وفرض قراراتك على الشريك، وتتعامل مع اآلخرين وكأنك 

ال ختشى ان جترحهم وتعيش حياتك حبثًا عن حلم صعب املنال.

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:تتظاهر بالقوة ويف احلقيقة تعوزك الثقة 
يف النفس فتتصرف كأن احلياة حرب وان االعداء هم اخليبات وال 
يعرفون احلب احلقيقي. متى وضعت عينك على هدف وصلت اليه 

باملثابرة.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:على الشريك ان يعلمك كيف تضع رجليك 
على االرض وتهتم باملسؤوليات اليومية بدل العيش يف الغيوم 

وسط افكار نادرًا ما تنفذها الفتقارك اىل الصالبة الداخلية.

مع  تنصهر  العاطفية  العالقة  آذار(:يف   20  - شباط   19( احلوت 
الشريك فيشعر بأنك ال تضع احلدود بينك وبينه بل تتصرف كأنكما 

جزء ال يتجزأ. بعضهم يشعر بأن شخصيتك غري ثابتة.  

تسلية
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حسب آخر إستطالعات نسب املشاهدة التلفزيونّية يف الّرشق األوسط والّصادرة 

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

PARC والّدراسات اإلستشارّية

                                   

Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

 وألّن املنرب األّول لن يضّم إّال األوائل، 

استأصلنا الّرتاجع وضّمينا الّتقّدم

www.mysat.tv
1800 700 506

الّصدارة التي تجمع نخبة اليوم وليس نخبة األمس

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

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



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062
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66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

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
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