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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

انطونيوس بو رزق

ال ملف شهود الزور اىل اجمللس العدلي  هل يحُ
فتحُقطع الطريق على الفتنة »الدولية؟!

)التتمة ص 15(

صـوت الحقيقة

يبدو معادلة )س-س( كان هلا مفعول اجيابي هذه 
اليت  الداخلية  اللبنانية  املعادلة  على  ايضا  املرة 
تشهد خضات تهدد بتفجريها او على االقل خلق 

اجواء توتر داخلها.

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

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

الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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مواقع الكرتونية بـ 299 $
احصلوا على موقعكم اإللكرتوني عرب االنرتنت ابتداًء من 299 $

للمزيد من املعلومات زوروا موقعنا االلكرتوني أو اتصلوا على رقم هاتفنا

سم خالل أسبوع ... وفيلتمان حمّرضاً يف باريس! تطويق حادثة عنجر ... و»شهود الزور« يحُ
الرياض وطهران: اتصاالت مفتوحة وزيارات متبادلة محاية للبنان

)التتمة ص21(

)التتمة ص21(

جناح كبري الصغر رجل اعمال سنا
 جمموعة املكاري من اسرتاليا اىل لبنان فاالمارات وسوريا وصوال اىل الصني

رجل االعمال أمحد املكاري )التفاصيل ص 26(

»اجلبهات  كانت  فيما 
نوعا  تشهد  السياسية« 
يف  وتراجعا  االسرتخاء  من 
تعرضت  السجاالت،  حدة 
العسكرية،  املؤسسة 
آثم  العتداء  االول،  أمس 
أدى اىل استشهاد ضابط 
ورقيب يف اجليش اللبناني 
لعسكريني  مطاردة  خالل 
فارين يف بلدة جمدل عنجر 
اإلجراءات  وأدت  البقاعية، 
اجليش  اختذها  اليت 
السياسية  واالتصاالت 
أركان  قبل  من  املوازية 
إعطاء  عدم  إىل  الدولة، 
احلادث أية أبعاد سياسية.
يف هذه األثناء، وفيما بدأ 
العد العكسي جللسة حكومية 

األسبوع  ختصص  حامسة 
املقبل مللف شهود الزور، 
شكل  ألي  قابلة  »وغري 
أو  التأجيل  أشكال  من 
تعبري  حد  على  التسويف« 
قيادي كبري يف املعارضة، 
املتحدة  الواليات  كانت 
على  تشويشها  تواصل 
الداخلية  املشاورات  مسار 
دون  للحيلولة  والعربية، 
خمارج  أية  اىل  التوصل 
القرار  تسييس  ألزمة 
االتهامي للمحكمة، حتى إن 
عربية  دبلوماسية  مصادر 
قالت  بريوت  يف  بارزة 
إن مساعد وزيرة اخلارجية 
الشرق  لشؤون  األمريكية 
فيلتمان،  جيفري  األدنى 

أثناء  ومتوترا،  منفعال  بدا 
أجراها  اليت  احملادثات 
من  عدد  مع  الرياض  يف 
السعوديني  املسؤولني 
يف نهاية األسبوع املاضي 
)التقى أيضا هناك رئيس 
احلريري(،  سعد  احلكومة 
تصب  مساع  أية  ورفض 
يف خانة منع صدور القرار 
مؤكدا  للمحكمة،  االتهامي 
السعوديني  للمسؤولني 
املتحدة  الواليات  متسك 
باحملكمة ويف الوقت نفسه 

باالستقرار يف لبنان.
وفيما كان فيلتمان يواصل 
حتريضه، خالل اجلولة اليت 
اىل  االول،  أمس  قادته، 
حيث  الفرنسية،  العاصمة 

حمادثات  اليوم،  سيجري 
املسؤولني  من  عدد  مع 
الفرنسيني، بينهم، بعض 
مبلف  املعنيني  املسؤولني 
سوريا ولبنان يف األليزيه، 
كشفت مصادر دبلوماسية 
االتصال  أن  بارزة  عربية 
بني  االربعاء،  جرى،  الذي 
امللك  السعودي  العاهل 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
حممود  اإليراني  والرئيس 
الثاني  وهو  جناد،  أمحدي 
من  أقل  خالل  بينهما، 
أمام  الطريق  فتح  أسبوع، 
الزيارات  استئناف  إعادة 
الرياض  بني  املتبادلة 
أعلى  على  وطهران 
تستبعد  ومل  املستويات، 

مسؤول  قيام  احتمال 
إيراني كبري بزيارة اململكة 
أو  السعودية،  العربية 
سعودي  مسؤول  إيفاد 
األسابيع  يف  طهران  اىل 
تتبلور  أن  بعد  املقبلة، 
مالمح الوضع احلكومي يف 

العراق.
األنباء  وكاالت  وأفادت 
االول،  أمس  االيرانية، 
جناد  امحدي  الرئيس  بأن 
اهلاتفي  اتصاله  يف  أكد 
امللك  مع  األول  أمس 
زيارته  أن  السعودي 
الوحدة  على  ركزت  للبنان 
البلد.  هذا  يف  والتضامن 
احملادثات،  هذه  وخالل 

)التتمة ص21(

املالكي يبحث مع غول وأردوغان 
أزمة احلكومة العراقية

الذي  الشلل  مع  تزامنًا 
السياسية  العملية  أصاب 
الكتل  تشرذم  بسبب 
النيابية العراقية واختالفها 
احلكومة  تأليف  آليات  على 

باألجواء  اجلديدة وما حييط 
تنافس  من  احملتقنة 
تأتي  حماور،  لتشكيل 
العراقية  القيادات  جوالت 

واشنطن تضغط على أنقرة
لتنفيذ العقوبات على طهران

ضغوطها  واشنطن  كثفت 
حماولة  يف  أنقرة  على 
للحد من عالقاتها التجارية 
طهران  مع  املزدهرة 
ماليًا  حملاصرتها  سعيًا 
خطوات  متابعة  خالل  من 
الدولية  العقوبات  تنفيذ 

املفروضة ضدها.
فقد حث مسؤول كبري يف 
تركيا  األمريكية  احلكومة 
التزام  على  االول،  أمس 
قال  اليت  العقوبات  تنفيذ 
إن واشنطن »تريد فرضها 
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مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

بيع باجلملة واملفّرق                   توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نؤمن طلبيات كافة املناسبات      نظافة تامة.. خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها  طوني فرنسيس

26 Good St, Granville 2142

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

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم 
والبقر الطازجة يوميا

مقانق- كفتة- هامربغر- كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم 

تلفون: 96371759 
فاكس: 96361294

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

CATERING FOR ALL OCCASIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: سامي مظلوم

 Public Relations: Thomas Jordan
اخراج كومبيوتر واعالنات: مريفت مشيسه األيوبي
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب مجيع أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات طويلة نضعها بني يديكم
صدق يف املعاملة وسرعة يف العمل

23 Cann St, Guildford, NSW 2161
Ph: 02 9681 6520

Mob: 0414 394 675

ردًا على ما أدلت به وزيرة املال  
سيمون  النائب  أدىل  احلسن  ريا 

أبي رميا بالتصريح التالي:
احلسن  ريا  املال  وزيرة  أحتفتنا 
يف الكلمة اليت ألقتها يف إفتتاح 
عنوان  حتت  الدولي  املؤمتر 
»الثقافة املالية: متكني األفراد 
فندق  يف  عقد  الذي  ماليًا« 
الفينيسيا أخريًا وزعمت خالهلا » 
اليوم  تشكل  املالية  الرتبية  أن 
أولوية يف قائمة إهتمامات وزارة 
املال اللبنانية ...« مشددة على 
الشباب  يكتسب  أن  »أهمية 
االقتصادية  املعارف  اللبناني 
 »... مربكة  سّن  يف  واملالية 
االساسيات  »استيعاب  وعلى 
املتعلقة باملالية العامة واحملاسبة 
و«اكتشاف   »... الوطنية 
خداعه  أو  الستغالله  حماولة  أي 

.»...
أواًل: يبدو واضحًا أن وزيرة املال 
ريا احلسن مل تكتِف خبداع الرأي 
العام اللبناني، وخصوصًا الشباب 
منه، عرب األرقام اليت قدمتها يف 
وحماوالت   2010 موازنة  مشروع 
والتجاوزات  االرتكابات  تغطية 
اليت حفلت بها احلقبة املمتد من 
1993 وحتى اليوم، واليت كشفت 
مناقشات  يف  سافر  شكل  يف 
إنها  بل  واملوازنة،  املال  جلنة 
الرأي  وتضليل  خداع  اىل  عمدت 
حضر  مبن  املمثل  الدولي  العام 
املؤمتر املشار إليه عرب زعمها أن 
أولوية  تشكل  املالية  »الرتبية 
لوزارة املال...«. فهل إن أداء 
هذه  تغطية  يف  احلسن  الوزيرة 
التجاوزات واالنتهاكات للقوانني 
وعلميًا  أخالقيًا  منوذجًا  يشكل 
اللبناني؟  صاحلًا لتثقيف الشباب 
ثقافة  الفساد  ثقافة  باتت  وهل 
اإلصالح  بدل  لإلفساد  ونهجا 
وللتضليل والتعمية بدل التثقيف 
وإعطاء املثل الصاحل للشباب بدل 
حتذيرهم بالشعارات النظرية اليت 

تنقضها املمارسات العملية؟
ثانيًا: إن جناح النهج الذي اعتمد 
منذ حنو عقدين من الزمن يف رفع 
املديونية العامة اىل حدود الستني 
يشكل،  أن  ميكن  ال  دوالر  مليار 
يف أي حال من األحوال، مدرسة 
أو خارطة طريق أو منوذجًا حيتذى 
يف إدارة املال العام، ويبدو أن 
الوزيرة احلسن ماضية فيه، سواء 
ويف  تواطؤ،  عن  أو  جهل  عن 
احلالني تسقط عنها صفة األهلية 
لتحمل املسؤولية، وتضعها على 

بساط احملاسبة واملساءلة.

يف  الشباب  إغراق  بدل  ثالثًا: 
فلتتفضل  وأضاليل  مغالطات 
اإلجابات  بتقديم  احلسن  السيدة 
املوجهة  االسئلة  عن  املطلوبة 
إليها من جلنة املال واملوازنة، مبا 
شفافية  من  إليه  تدعو  ما  يثبت 

وعلميته وموضوعية.
رابعًا: قد تنجح احلسن يف خداع 
الفاسد  النهج  بصوابية  نفسها 
الذي أنتجها، لكنها باتت مكشوفة 
أمام اللبنانيني والعامل ولن تتمكن 
اخلداع  نهج  يف  االستمرار  من 
الفضائح،  وتغطية  واملراوغة 
قبل  اليوم  االستقالة  هلا  وخري 
أن  ماء وجهها، قبل  الغد إلنقاذ 
تغرق مع نهج السنيورة وطغمته، 
ألن حبل الكذب بات قصريًا جدًا 

ويوم احلساب على االبواب.
ديب

على  ديب  حكمت  النائب  وعلق 
ما قالته وزيرة املال ريا احلسن 
عن الثقافة املالية وقال يف بيان 
كلمة  يف  »جاء  اليوم:  وزعه 
»ان  احلسن:  ريا  املال  وزيرة 
واإلقتصادية  املالية  الثقافة 
االكاذيب  ضد  شعبنا  حتصن 
اطالقها  يتم  اليت  واإلدعاءات 
التجين  محالت  وضد   )...(
واإلفرتاءات والتجريح كتلك اليت 
يشنها البعض على وزارة املال. 
واإلقتصادية  املالية  الثقافة  ان 
ان يستمر حتت  البعض من  متنع 
عناوين اإلصالح والتغيري الرباقة 
واإلمعان  املوازنات  عرقلة  يف 
يف تأخريها واخلوض يف جدل ال 
ينتهي حول كل مجلة فيها، وكل 
ذلك هلدف سياسي اصبح واضحا 

وينفضح يوما بعد يوم«.
أضاف: »حنن نوافق وزيرة املال 
السيدة ريا احلسن يف قوهلا إن 
واالقتصادية  املالية  »الثقافة 
االكاذيب  ضد  شعبنا  حتصن 
بأن  نذكرها  لكننا  واالدعاءات« 
هذه »الثقافة« نفسها، مضافة 
أن  جيب  االخالقية،  الثقافة  اىل 
حتصن، أوال وقبل كل شيء آخر، 
االكاذيب  ضد  نفسه  املسؤول 
وتغطية  العام  الرأي  وخداع 
وإنتهاك  واالرتكابات  التجاوزات 
الدستور والقوانني حلجب احلقائق 
واهلروب من املساءلة واحملاسبة. 
أما »احلمالت على وزارة املال« 
املسؤول  ردع  تستهدف  فهي 
تغطية  سياسة  يف  التمادي  عن 
من  التجاوزات  ومترير  االرتكابات 
الرقابة،  سلطات  بساط  حتت 
تقارن  ال  حال  كل  يف  وهي، 

الشعب،  على  الكذب  خبطورة 
تصفري  وأخريا  أوال  واملطلوب 
وخداع  العام  املال  إهدار  عداد 
بتصفري  املطالبة  قبل  الناس، 
لنهج  لفتح سجل جديد  ما مضى 
املال  بإدارة  التفرد  من  قديم 
اليد  وضع  قاعدة  على  العام 
على مقدرات البالد والعباد خارج 
والقوانني،  الدستور  موجبات 
وهذا ما يسعى اىل حتقيقه تكتل 
نهج  وجه  يف  واالصالح  التغيري 
استمر منذ العام 1993، وقد آن 
البالد  يدفع  أن  قبل  وأده  أوان 

اىل هاوية االفالس«.
من  بد  ال  كان  »وإذا  وتابع: 
الوزيرة  اىل  نسديها  نصيحة 
فهي  احلسن  ريا  »الربيئة« 
أن تسارع اىل اخلروج من املافيا 
اليت خطفت القرار املالي وسخرته 
ملصاحلها اخلاصة طوال حنو عقدين 
لعلها بذلك تنقذ نفسها وما تبقى 
هلا من صورة وصدقية موشكتني 
على السقوط، خصوصا انها باتت 
تعرف الكثري عما جرى وجيري يف 
بها،  زجوها  اليت  بابا  علي  مغارة 
من »ميعن يف  جيدا  تعرف  كما 
تأخري املوازنة« وكذلك من يصر 
على عقد اجللسات املتالحقة للجنة 
من  يتذمر  ومن  واملوازنة  املال 
وخصوصا  اجللسات،  هذه  كثافة 
اىل  باهلروب  منها  يتهرب  من 
عن  الرد  من  هربا  واشنطن 
يطرحها  اليت  احملرجة  االسئلة 

الرأي العام!«.
اهلاشم

ردًا على ما ورد على لسان وزيرة 
املال ريا احلسن خالل مشاركتها 
التعاون  منظمة  مؤمتر  يف 
اهلاشم:  والتنمية،  االقتصادي 
ريا  املال  وزيرة  على  نتمنى  كنا 
الثبات  احلسن، ولو ملرة واحدة، 
على موقف واحد يف أدائها املهين 
حياتها املهنية فال تنفي ما تعرتف 
وتقر به يف داخل اجللسات امام 

الناس ووسائل االعالم 
1-من املؤسف ان تتحدث وزيرة 
املال عن التأخري يف اقرار املوازنة 
وهي اليت تنتمي اىل فريق ابقى 
البالد دون حسابات طوال سبعة 
عشر عامًا، وبال موازنة طوال ست 
اىل  تنتمي  اليت  وهي  سنوات. 
فريق اعتاد الصرف على اساس 
مشاريع موازنة متجاهاًل ومتجاوزًا 
الدستور واألصول. مؤسف فعاًل أن 
يصبح درس مشروع املوازنة ملدة 
احملددة  املهلة  وضمن  شهرين، 
استغالل  حمط  الدستور،  حبسب 
وتوظيف رخيصني ،  فيما ال يزال 
تعبه  من  يدفع  اللبناني  املواطن 
مثن  اوالده  ومستقبل  ومستقبله 
واإلقتصادية   املالية  السياسات 
السنوات  طوال  انتهجت  اليت 
خطأها  الوقائع  وأثبتت  املاضية، 
واملواطن،  الوطن  على  وويالتها 
علمًا أن صدور املوازنة تأخر عن 
 7 والدستوري  القانوني  موعده 

أشهر ونّيف.
2-مل نستغرب ومل نفاجأ بهاتني 
اللتني  واملواربة  الدمياغوجية 
يتوسلهما  من حيّث هلذه الوزيرة 
تغطية الوقائع واحلقائق املستندة 
تغطية  حتاول  كما   ، ارقام  اىل 
الوزيرة  اقرت  اليت  التجاوزات 
حتوير  بهدف  بوجودها،  واجلميع 
ابتزازي  بأسلوب   ، االهتمام، 
النواب  مطالب  عن  ورخيص، 
عن  يسألون  الذين  واملواطنني 
وراقبها  نفّذها  ومن  املوازنات 

طوال سبعة عشر عامًا!.
3- كنا نتمنى على وزيرة املال ريا 

الثبات  احلسن، ولو ملرة واحدة، 
على موقف واحد يف أدائها املهين 
حياتها املهنية فال تنفي ما تعرتف 
وتقر به يف داخل اجللسات امام 
ولكن  االعالم.   ووسائل  الناس 
وواضحة  حامسة  إجاباتها  لتكن 
ودقيقة عن االسئلة اليت طرحت 
مخس  جلسة  بعد  فهي  عليها. 
ساعات مل تعط جوابًا واحدًا، بل 

طلبت مهلة عشرة ايام.
4- ال نعرف ما اذا كانت الوزيرة 
تشارك،  من  نفسها  هي  احلسن 
جلسات  يف  وواقعيًا،  شخصيًا 
انها  ام  واإلجتماعات  اللجان 
فهي  آخر!  شخص  اىل  تتحول 
تقول الشيء وتعود فتنفيه. لكن 
هذا األسلوب لن جيدي نفعًا هذه 
املرة يف ضوء الوقائع والتجاوزات 
الواضحة يف احلسابات املالية منذ 

العام 1993 وحتى اليوم.
واإلصالح  التغيري  تكتل  إن   -5
املال  إدارة  يف  يومًا  يشارك  مل 
العام، وال يتحّمل مسؤولية األعمال 
البعض  حياول  اليت  والتجاوزات 
ومزايدات،  مزاعم  عرب  تغطيتها 
كل ما نسمعه. والنصيحة األخرية 
للحفاظ  املال   لوزيرة  واجملدية 
على ما تبقى من صدقية لديها، 
بعملها وجتيب عن  ان تقوم  هي 
األسئلة اليت توّجه اليها من ممثلي 
استخدام  دون  اللبناني  الشعب 
إىل  يهدف  الذي  األسلوب  هذا 
العام  الرأي  وتضليل  التمويه  
.وبداًل  االساسية  املسألة  عن 
بينّية  تسويات  اىل  اللجوء  من 
إلعادة  ننطلق  أن  نأمل  ظالٍم  يف 
نّبهنا  كما  العام  للمال  االعتبار 

داخل اجللسة.

النواب أبي رميا، ديب واهلاشم يردون على الوزيرة احلسن:

فلتتفضل السيدة احلسن بتقديم اإلجابات املطلوبة عن االسئلة املوجهة إليها من جلنة املال واملوازنة
العام  االمني  نائب  اعترب 
قاسم  نعيم  الشيخ  اهلل  حلزب 
»تيار  رئيس  استقباله  خالل 
أن  وهاب  وئام  التوحيد« 
»فتح ملف شهود الزور أولوية 
من  اللبناني  الداخل  ن  حتصِّ
االفرتاءات  من  الدولي  العبث 
تنفع  وال  اجلائرة،  واالتهامات 
االستقواء  يف  املناورات 
باخلارج، فاحلل يبدأ من لبنان، 
املعنية،  األطراف  تعاون  ومن 
من  ما  لكل  مستعدون  وحنن 
شأنه أن مينع الكأس املرة عن 

بلدنا«.
إن  وهاب  قال  بدوره، 
سياسية  قضية  »احملكمة 
والقرار الظين قضية سياسية، 
واملطلوب هو معاجلة سياسية، 
احلكومة  رئيس  من  واملطلوب 
سعد احلريري أن يتحلى بشجاعة 
كرئيس  موقعه  عليه  يفرضها 
حكومة لكل اللبنانيني وستكون 
مفتاح احلل لكل شيء، أما إذا 
هي  ما  على  األمور  استمرت 
املناورات  واستمرت  عليه، 
السياسية كما نشهدها اليوم، 
حنو  سيذهب  حتمًا  فالوضع 
مزيد من التأزيم والشلل على 
واحلكومي  السياسي  الصعيد 
احلريري  وطالب  والشعيب«. 
باالستماع جيدًا إىل التفاهمات 
السورية السعودية، »وليس 
للتفاهم  يستمع  أن  املطلوب 
جهة،  من  السعودي  السوري 
لرأي  يستمع  أخرى  جهة  ومن 
الذي  للتحريض  أو  فيلتمان 

جيب  األمريكي.  ميارسه 
احلكومة  رئيس  يقتنع  أن 
ه  ُتوجَّ اليت  املخلصة  بالنصائح 
إليه من بعض األطراف الذين 
حياولون الوصول إىل حل على 
مستوى االتصاالت اجلارية يف 

املنطقة«.
اىل ذلك أكد »حزب اهلل«، 
أننا »بتنا متيقنني بأن القرار 
الظين سيوجه االتهام اىل بعض 
اهلل«  »حزب  من  العناصر 
باغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، وأن هذا األمر نعتربه 
واالستقرار  لألمن  استهدافا 

يف لبنان«.
»الوفاء  كتلة  عضو  رأى   [
بالل  النائب  للمقاومة« 
فرحات يف مداخلة مع تلفزيون 
أن  أمس،  بي«  أن  »إي 
شهود  قضية  رتب  »من 
عملية  املسؤول عن  الزور هو 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
كل  كان خيفي  ألنه  احلريري، 
وأن  املطلوبة،  التفاصيل 
املقابلة مع هؤالء الشهود هي 
كشف  األساسي يف  املوضوع 
موضحا  املخفية«،  احلقيقة 
املناقشة  تأجيل  »مت  أنه 
اىل  الزور  شهود  ملف  يف 
أن  أجل  من  املقبل،  األسبوع 
حول  متكاملة  اجللسة  تكون 
اىل  ولفت  املوضوع«.  هذا 
يتوقف  مل  »التواصل  أن 
و«تيار  اهلل«  »حزب  بني 
انقطاع  ال  وأن  املستقبل«، 

يف هذا التواصل«.

وهاب: الوضع حنو مزيد من التأزم
نعيم قاسم: فتح ملف شهود الزور أولوية



صفحة 4     

لبنانيات

Page 4 2010 األول  23 تشرين  Saturday 23 October 2010السبت 

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:

ATA
 Advance Tax & Accounting

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

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

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

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

واحلائزة على دبلوم يف التخطيط املالي على الرقم: 

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

احضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم %10 
هناك شروط

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

التنفيذية  اهليئة  رئيس  نفى 
اللبنانية«  »القوات  حلزب 
القرار  تأجيل  امكان  مسري جعجع 
الظين، مكررًا ان ال مساومة على 
من  بديل  وال  الدولية  احملكمة 
سعد احلريري رئيسًا للحكومة.    

االول  امس  لقائه  بعد  وقال 
الطاشناق  حلزب  العام  االمني 
والنائب  خميتاريان  هوفيك 
اغوب بقرادونيان إنه مت التأكيد 
قنوات  وابقاء  احلوار  »على 
االتصال مفتوحة ». واوضح انه 
يذهب اىل طاولة احلوار متمسكا 
ما  اعرف  ذاتها »وال  باملواقف 
اذا كان رئيس اجلمهورية العماد 
بذ طرح الوضع  ميشال سليمان يحُ
العام  وليس فقط االسرتاتيجية 

الدفاعية«.
 – السوري  التقارب  تأثري  وعن 
سيما  وال  لبنان  على  السعودي 
النواب  بعد زيارة رئيس جملس 
وزيارة  سوريا  اىل  بري  نبيه 
اىل  املرتقبة  احلكومة  رئيس 
ايران، جدد استياءه من احلديث 
وأثرها  اخلارجية  احملاور  عن 
ما  ننتظر  و«كأننا  الوضع  على 
االجتماعات  هذه  اليه  فضي  ستحُ
سنفعل«،  ماذا  نقرر  كي 
يف  امللفات  طرح  اىل  داعيًا 
»واذا  الدستورية  املؤسسات 
اىل  نلجأ  امجاع  اىل  نصل  مل 
وحمذرًا  التصويتية«،  التقنية 
عن  خترج  اساليب  استخدام  من 

النظام الدميوقراطي.
يتمثل  اصالح  »أهم  ان  ورأى 
مكررًا  الدولية«،  احملكمة  يف 
دعوته اىل مساندة عملها  ويف 

الوقت عينه مراقبتها.

سعد  من  بديل  »ال  واضاف: 
احلريري يف رئاسة احلكومة نظرًا 
اىل حجمه التمثيلي«، الفتًا اىل 
منه »يدخل يف  بديل  ان طرح 
اطار زيادة الضغوط عليه ليأخذوا 
كما  يريدونه«.  الذي  املوقف 
الظين  القرار  تأجيل  امكان  نفى 
سنة ملعاجلة اخلالفات«، مؤكدًا 

ان هذا األمر غري وارد.       
عن  بقرادونيان  حتدث  بدوره، 
حزبي  بني  تارخيية  »ثوابت 
وهي  والطاشناق  القوات 
استقالل لبنان وحريته وسيادته، 
جانب  اىل  الوقوف  اىل  اضافة 
سيما  وال  الشرعية  املؤسسات 
منها اجليش والنظر اىل املشاكل 
طريق  عن  التفاهم  من  انطالقًا 
احلوار واالقتناع بعدم اللجوء اىل 

العنف والسالح«.
قال:  احملكمة  موضوع  ويف 
أنها  توحي  اجواء  »هناك 
مسّيسة، كما ان هناك تطمينات 
االهم  ولكن  الرأي،  هذا  تعكس 
أمنية  خضة  اي  البلد  جتنيب 
الوصول  كيفية  مع  بالتزامن 
اىل احلقيقة يف اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري من خالل النقاش 
على طاولة احلوار«. وجّدد دعم 
األهم،  »ولكن  للمحكمة  احلزب 
اجلهات  بعض  كانت  حال  ويف 
هذه  استغالل  تنوي  اخلارجية 
فعلينا  فتنة،  الحداث  احملكمة 
أيد  وبعدما  هلا«.  التصدي 
كالم عون عن االصالح، رأى انه 
واحملكمة  باالصالح  السري  ميكن 
بالتوازي.ومن زوار معراب أيضًا 
الفصل  اىل  داعيًا  ة«،  وزير 

بني االستقرار واحملكمة.

جعجع: تأجيل القرار الظين غري وارد

البلجيكي  الوزراء  رئيس  اكد 
الشعيب  احلزب  رئيس  السابق 
مارتينز  ويلفريد  االوروبي 
عالقات  تقوية  اىل  »السعي 
االوروبي  االحتاد  بني  التعاون 
ان  على  مشددا  ولبنان«، 
القانون  ودولة  »العدالة 
عناصر مهمة جدا يف حسن سري 

احملكمة الدولية«.
زار مارتينز أمس االول، رئيس 
يف  بري  نبيه  النواب  جملس 
عني  يف  الثانية  الرئاسة  مقر 
كتلة  عضو  حضور  يف  التينة، 
النائب  والتحرير«  »التنمية 
علي بزي والوزير السابق طالل 
اإلعالمي  واملستشار  الساحلي 

علي محدان.
وقال بعد اللقاء: »انطالقا من 
الشعيب  للحزب  كممثل  موقعي 
السياسية  والعائلة  األوروبي 
األوروبي  اإلحتاد  يف  الكبرية 
يف  بري  الرئيس  مع  حبثت 
حوار احلضارات واألديان. وبعد 
الزيارة اليت قمت بها اىل عدد 
وجدت  املنطقة  دول  من  كبري 
اللبناني  والشعب  لبنان  ان 
تواصل.  زيارة  يستحقان 
احلالي  األسبوع  وسألتقي خالل 
بينها  من  السياسية  القيادات 
والقيادات  بري  الرئيس 
لتفعيل  والثقافية  الروحية 
اكرب  انفتاح  ولتأكيد  احلوار 
األوروبي  اإلحتاد  من  شرية 
من اجل التعاون والتفاهم بني 
أن  على  واألديان  احلضارات 
يكون هذا اللقاء األول انطالقا 

ملرحلة جديدة من التعاون«.

زار بري ومرتي وجعجع وجنبالط وعودة
مارتينز: العدالة والقانون أساسيان يف مسار احملكمة

وحبث مارتينز مع وزير اإلعالم 
يف  مكتبه  يف  مرتي  طارق 
الوزارة، يف األوضاع والتطورات 

يف لبنان واملنطقة.
والتقى رئيس اهليئة التنفيذية 
يف »القوات اللبنانية« مسري 
بعد  وأعلن  معراب،  يف  جعجع 
ملدة  لبنان  »يزور  أنه  اللقاء 
األوىل  زيارته  وهي  أسبوع 
سياسي  حزب  ألكرب  كرئيس 
الشعيب  احلزب  هو  أوروبي 
تقوية  نريد  اذ  االوروبي، 
االحتاد  بني  التعاون  عالقات 

االوروبي ولبنان«.
الفرصة  لي  »تسنت  اضاف: 
جعجع  الدكتور  مع  للتحدث 
يف  األوضاع  عن  مكثف  بشكل 
العناصر  عن  واالستعالم  لبنان 
سيادة  على  للحفاظ  االساسية 
وهي  أال  واستقالله  البلد  هذا 
القانون«.  ودولة  العدالة 
ولفت اىل ان »هذه العناصر 
مهمة جدًا يف حسن سري احملكمة 

الدولية اخلاصة بلبنان«.
مارتينز  جولة  ومشلت 
وتوابعها  بريوت  مرتوبوليت 
املطران  االرثوذكس  للروم 
الياس عودة. وقال بعد اللقاء: 
مثمرة  اتصاالت  اجراء  »نأمل 

مع الطوائف اللبنانية«.
»اللقاء  رئيس  زار  كما 
النائب  الدميوقراطي« 
يف  منزله  يف  جنبالط  وليد 

كليمنصو.
كتيبة  تفقد  حيث  جنوبًا  وجال 
منها  واطلع  الطريي  يف  بالده 

علىاعمال وحدة نزع االلغام.

أفادت صحيفة »لو فيغارو« 
امس، أن إجراءاٍت أمنّية مشّددة 
ترافقت مع إعادة متثيل اإلنفجار 
الرئيس  حبياة  أودى  الذي 
الشهيد رفيق احلريري، الثالثاء 
املاضي، يف قاعدة »كابسيو« 
العسكرّية على بعد 100 كلم عن 
مدينة بوردو الفرنسّية، واشارت 
عنصر   300 من  أكثر  أّن  إىل 
بالقاعدة  أحاطوا  الشرطة  من 
دولي  خبري  مئة  حنو  عَي  دحُ فيما 

للمشاركة يف العملّية.
أّنه »مت  إىل  الصحيفة  ولفتت 
بريوت«،  من  تراٍب  إحضار 
ونقلت يف هذا السياق عن خبري 
مّطلع على هذه العملّية قوله إّنه 
شيء  كّل  حتضري  جيب  »كان 
الواقع  إىل  األقرب  بالطرق 
ملعرفة تأثري اجلوار على صمود 
مماثلة«،  ظروٍف  يف  املواّد، 
حّد  إىل  »ذهبوا  أّنهم  موضحًا 
كي  بريوت  من  الرتبة  إحضار 
بها  يتسّبب  اليت  احلفرة  تكون 
اليت  بتلك  شبيهة  االنفجار، 
تسّبب بها التفجري احلقيقي«. 
الوسائل  الصحيفة  ووصفت 
اليت  واملادّية  الّلوجستّية 
اخلاّصة  احملكمة  استخدمتها 
اغتيال  متثيل  إلعادة  بلبنان 
آخرين  و22  احلريري  الرئيس 
أّن  إىل  الفتة  بـ«املؤّثرة«، 
جيب  العلمّية  العملّية  »هذه 
املضّي  للمحّققني  تسمح  أن 
النهائّية  الصدقّية  حتديد  يف 
اليت  املختلفة  للسيناريوهات 
مّت التوّصل إليها باالستناد إىل 
طيلة  اجملموعة  احلّسّية  القرائن 

مخسة أعوام من التحقيق«.
توقيت  إىل  الصحيفة  وأشارت 
إعادة متثيل االغتيال، قبل بضعة 

لوفيغارو«: مئة خبري دولي شاركوا 
بإعادة متثيل انفجار 14 شباط يف »كابسيو«

أسابيع من صدور القرار الظين، 
يضر  »مل  أّنه  على  مشددة 
األفرقاء  من  أّيًا  اجلرمية  متثيل 
اهلل«  كـ«حزب  اللبنانّيني 
مسؤولني  أو  احلريري،  وعائلة 

سورّيني وغريهم«. 
وأوضحت تفاصيل إعادة متثيل 
اغتيال  إىل  أّدى  الذي  االنفجار 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
وأشارت إىل أّنه مّت العمل على 
تقريبًا  يوازي  بشكٍل  تنفيذها 
شباط   14 يف  فعاًل  حصل  ما 
حّي  تشييد  »مّت  حيث   ،2005
أنه  أي  اإلمسنت،  من  بريوتي 
اجلاهزة،  األبنية  ستخدم  تحُ مل 
جدران  منه،  جانب  وأقيمت يف 
ويف  جورج«،  فندق »السان 
مصرف  جدران  اآلخر،  اجلانب 
كامريات  ضعت  وحُ حيثحُ   ،HSBC
وعدٍد  االنفجار  لتصوير  املراقبة 

من األبنية اجملاورة«.

باريس تدعو كل االطراف 
اىل تنفيذ القرار 1559

املتحدث  مساعدة  رفضت 
الفرنسية  اخلارجية  وزارة  باسم 
تصريح  يف  فاج،  كريستني 
أمس االول، التعليق على تنديد 
االمني  بتقرير  اهلل«  »حزب 
كي  بان  املتحدة  لألمم  العام 
قرار جملس  متابعة  بشأن  مون 
 ،1559 رقم  الدولي  األمن 
واعتباره مبثابة تدخل من جانب 
منظمة األمم املتحدة يف الشؤون 

الداخلية اللبنانية. 
إىل  األطراف  كل  ودعت 
جملس  قرارات  كامل  »تنفيذ 
األمن الدولي ذات الصلة بلبنان 

وخصوصًا القرار 1559«. 
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US Initial Jobless Claims W/E 452k 455k 
 Leading Index Sep +0.3% +0.3% 
 Philadelphia Fed Business Index Oct 1.0 2.0 

EZ Markit Manufacturing PMI Oct 54.1 53.2 
 Markit Services PMI Oct 53.2 53.7 

GE Markit/BME Manufacturing PMI Oct 56.1 54.6 
 Markit Services PMI Oct 56.6 54.8 

FR Markit/CDAF Manufacturing PMI Oct 55.2 55.3 
 Markit CDAF Services PMI Oct 55.3 57.5 

UK Retail Sales Sep -0.2% +0.4% 
 

 

 

- Local stocks look set to open flat with SPI futures pointing to an increase of 4pts on 
the open. With banking stocks under pressure offshore, commodity prices lower and 
the G20 meeting in Seoul this weekend, it would not be surprising to see the market 
slip into the red towards the close of trade.  

- Geithners comments on the Dollar saw the Aussie slide in North American trade with 
the currency falling as low as USD.9741 before recovering to USD.9782. We expect 
that the Aussie will be well bid this morning although any venture into the low USD98c 
region is likely to be met by solid selling pressure.  

 

    Geithner unsettles the QE bulls  
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 0.9776 -0.0089 -0.90% 
AUDEUR 0.7021 -0.0043 -0.61% 
AUDGBP 0.6221 -0.0006 -0.10% 
AUDJPY 79.47 -0.58 -0.72% 
AUDNZD 1.3092 0.0018 0.14% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 11146.57 38.6 0.35% 
S&P500 1180.26 2.09 0.18% 
Nasdaq 2459.67 2.28 0.09% 
FTSE 5757.86 28.93 0.50% 
DAX 6611.01 86.46 1.33% 
Nikkei 9376.48 -5.12 -0.05% 
ASX200 4622.9 -1.99 -0.04% 
Shanghai 2983.5325 -20.4188 -0.68% 
Hang Seng 23649.48 92.98 0.39% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1324.5 -20.85 -1.55% 
Oil 80.78 -0.99 -1.21% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 4.895% 0.01% - 
10 Year 5.157% - - 
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any loss or damage arising out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.  

- Solid, unspectacular with some areas of concern. That was our view of the Chinese 
data released yesterday with strength in economic growth and retail spending offset by 
weaker-than-expected industrial production and a worrying rise in both consumer and 
producer prices. The highlight of the data deluge, third-quarter GDP, came in above 
expectations with economic growth expanding 9.6pct from a year earlier. Whilst above 
the 9.5pct clip that had been eyed by the markets, the reading was below the 10.3pct 
reading achieved in the second quarter as weak data from Q2 2009 exited the data 
series. Apart from GDP, the other pleasing data came from the area of retail sales with 
spending rising 18.8pct from a year earlier. The result was above the 18.5pct rate that 
had been forecast and demonstrates that government initiatives to promote internal 
demand appear to be working (a good thing for all those who supply inputs into the 
Chinese economy). Whilst that was pleasing, there were some areas of concern with 
higher food and housing prices pushing inflation to a 23-month high of 3.6pct whilst 
producer prices rose by an above-forecast 4.3pct. Whilst the decision to lift interest 
rates earlier in the week was prudent given the sharp rise in CPI, continued strength in 
lending along with real negative interest rates is helping to push up prices, both in the 
real economy and across various asset classes (in October the Shanghai Composite 
has rallied 17pct – a perfect example of excessive liquidity). Interest rates need to 
rise to meet the underlying inflation rate. With bank deposits losing value thanks 
to negative real interest rates, money will continue to flood into asset classes 
causing potential price instability in the period ahead.   

- Wall St finished fractionally higher overnight as strong corporate earnings were offset 
by robust economic data (thwarting the case for large-scale QE), concerns over bank 
foreclosures and a rebound in the Dollar. The event of most importance, at least in our 
opinion, were the comments from US Treasury Secretary Tim Geithner who reportedly 
told Brazil’s Finance Minister that they were not trying to “weaken the Dollar, but to the 
contrary, to strengthen it”. Geithner also reportedly told the Minister that the expected 
impact of Fed polices were being “overestimated” by the markets. The bullish words 
had the desired effect with the Dollar gaining ground causing risk assets to slump in 
the latter parts of the session.  

ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials 
1 Month: 4.90% 5 Month: 5.40% 
2 Month: 5.10% 6 Month: 5.50% 
3 Month: 5.30% 9 Month: 5.60% 
4 Month:  5.35% 12 Month: 5.75% 
 

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

     Looking Ahead 
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سعد  الوزراء  جملس  رئيس  اكد 
احلريري أن »املنطقة اليوم أمام 
إما تتجه حنو  مفرتق حاسم، فهي 
السالم أو تواجه حربًا إقليمية«، 
هذه  يف  »حتتاج  أنها  معتربًا 
دولة  رجال  إىل  الصعبة  األوقات 
حقيقيني، لديهم القدرة على التعلم 
من املاضي وتوفري مستقبل أفضل 
جلميع شعوب الشرق األوسط«. 
تتصرف  »اسرائيل  ألن  وأسف 
كدولة ال تؤمن فعليا بالسالم«، 
»املوقف  ان  اىل  مشريًا 
االمور ال حتتمل  االسرائيلي جيعل 
متطرفة«.  حركات  قيام  ويشجع 
ورأى أن لالحتاد االوروبي مصلحة 
على  مبين  ودائم  عادل  حل  يف 
ومبادرة  مدريد  مؤمتر  مرجعية 
السالم العربية، الفتًا اىل ان عليه 
اسرائيل  لردع  اخالقية  مسؤولية 
سياساتها  يف  التصعيد  عن 

العنصرية.
يف  جاء  احلريري  الرئيس  كالم 
رئيس  مع  مشرتك  مؤمتر صحايف 
دمييرتيس  القربصي  اجلمهورية 

خريستوفياس.
بها  استهل  بينهما  حمادثات  بعد 
اليت  قربص،  اىل  الرمسية  زيارته 
من  عشرة  احلادية  يف  وصلها 
يرافقه  االول،  امس  ظهر  قبل 
وزير اخلارجية علي الشامي ووزير 
واملستشار  مرتي  طارق  االعالم 

هاني محود.
الرمسية  احملادثات  استهلت   
ثنائي  بلقاء  القربصية  ـ  اللبنانية 
عقد بني الرئيسني كريستوفياس 
الرئاسي  القصر  يف  واحلريري 
استمر نصف ساعة مت خالله عرض 
يف  والتطورات  االوضاع  ملختلف 
وسبل  االوسط  الشرق  منطقة 
بني  الثنائية  العالقات  تقوية 

البلدين.
ثم عقدت جلسة حمادثات موسعة 
حضرها عن اجلانب القربصي: وزير 
كربيانوس،  ماركوس  اخلارجية 
والسياحة  والصناعة  التجارة  وزير 
رئيس  باسشاليديس،  انطونيس 
القصر  يف  السياسي  املكتب 
اجلمهوري ليونيداس بانتيليديس، 
يف  السياسية  الشؤون  مسؤول 

ريا  السفرية  اخلارجية  وزارة 
يف  قربص  سفري  يوردامليس، 
ورئيس  مافروماتيس  هومر  لبنان 
قسم الشرق االوسط يف اخلارجية 
السفري كريياكوس كوروس. كما 
حضر عن اجلانب اللبناني الوزيران 
باالعمال  والقائم  ومرتي  الشامي 
اللبناني يف قربص قسطنطني ثابت 
واملستشار محود، استكمل البحث 
خالهلا يف املواضيع وامللفات اليت 

عرضت يف االجتماع الثنائي.
مؤمتر صحايف مشرتك

عقد  احملادثات  انتهاء  بعد 
الرئيسان كريستوفياس واحلريري 
استهله  مشرتكا  صحافيا  مؤمترا 
قال  بكلمة  القربصي  الرئيس 
برئيس  ارحب  »انين  فيها: 
احلريري  سعد  اللبناني  الوزراء 
ان  له.  املرافق  الوزاري  وبالوفد 
زيارة صديقنا رئيس الوزراء مهمة 
لتبادل  استمرار  ألنها  ليس  جدا 
اعلى  على  بلدينا  بني  الزيارات 
املستويات فحسب، وهو امر يدل 
لعالقاتنا  املمتاز  املستوى  على 
ألنه  جدا  مهمة  ولكنها  لبنان،  مع 
يزور  لبناني  وزراء  رئيس  اول 
زار  فقد  تتذكرون،  كما  بالدنا. 
قربص  اللبنانية  اجلمهورية  رئيس 
العام،  هذا  من  سابق  وقت  يف 
لتطور  االجيابي  التقدم  يثبت  ما 
بلدينا،  بني  الثنائية  العالقات 
بأسرع  الزيارة  له  ارد  ان  وآمل 

وقت ممكن«.
قربص  مجهورية  »ان  أضاف: 
لبنان  مع  ممتازة  روابط  تربطها 
وهذا يعود اىل التقارب اجلغرايف 
يف ما بيننا والتشابه الفكري بني 
شعبينا، وان كال بلدينا واجه يف 
املاضي حتديات منذ قيامهما. لقد 
أجرينا مع صديقي رئيس الوزراء، 
حمادثات  احلريري،  سعد  السيد 
وجهات  خالهلا  تبادلنا  معمقة 
النظر حيال القضايا ذات االهتمام 
بلدينا،  تهم  واليت  املشرتك 
املنطقة  يف  االوضاع  وعرضنا 
بعبارات  أي  فيها،  نعيش  اليت 
الدولية  واالوضاع  جرياننا،  اخرى 
العامل.  يشهدها  اليت  والتطورات 
الثنائية،  بعالقاتنا  يتعلق  ما  ويف 

التطور  حيال  مراجعة  أجرينا  فقد 
بيننا وسبل  التعاون  الذي شهده 
تقويته وتوثيقه من خالل اتفاقات 

جديدة يف خمتلف اجملاالت«.
ضيفنا  أطلعنا  »اننا  اىل  واشار 
املسألة  حيال  موقفنا  على  الكبري 
احلالية  والتطورات  القربصية، 
ثالثة  من  املؤلف  واالقرتاح 
طاولة  على  طرحناه  الذي  اجزاء 
اىل  يهدف  والذي  املفاوضات 
اندفاعة للمرحلة احلالية من  اعطاء 
الرتكي  اجملتمع  مع  املفاوضات 
عن  عربت  كذلك  القربصي. 
الذي  اجليد  االجتماع  بأن  ارتياحي 
)امس( مع صديقي  اليوم  عقدته 
الكبري رئيس الوزراء قد اكد مرة 
جديدة موقف لبنان املبدئي حيال 
اىل  والداعي  القربصية  املشكلة 
القانون  على  االرتكاز  ضرورة 
االمن.  جملس  وقرارات  الدولي 
دعم  تأكيد  فان  الينا  بالنسبة 
خاصة،  اهمية  هلا  مسألة  لبنان 
كون لبنان يشغل حاليا مقعدا غري 
دائم يف جملس االمن الدولي«.

احلريري  »الرئيس  أن  واوضح 
لبنان،  يف  االوضاع  على  أطلعنا 
نا عن دعمنا واملنا  ومن ناحيتنا عربرّ
يف ان تتمكن احلكومة احلالية من 
وشعبه  لبنان  قيادة  يف  النجاح 
السالم  من  جديد  عصر  باجتاه 
واالستقرار واالزدهار، االمر الذي 
من شأنه ان يكون له تأثري اجيابي 
ما  يف  اما  املنطقة.  شعوب  على 
خمتلف  حيال  اآلراء  بتبادل  يتعلق 
وخصوصًا  املنطقة  يف  املسائل 
الشرق  يشهدها  اليت  املشكالت 
التوصل  ندعم  فنحن  االوسط، 
قيام  على  يرتكز  عادل،  حل  اىل 
دولتني استنادا اىل قرارات االمم 
واالتفاقات  والتفاهمات  املتحدة 
السابقة، اضافة اىل التوصل اىل 
كلبنان  اجملاورة  الدول  مع  سالم 

وسوريا«.
رئيس  مع  سنعمل  »اننا  واكد 
تشهد  لكي  اللبناني  الوزراء 
العالقات الثنائية مزيدا من التطور 
بني بلدينا وشعبينا«، آماًل »ان 
دائم  تبادل  خالل  من  ذلك  نتابع 

للزيارات احلكومية الرمسية«.

اجلنسية  قوانني  عرب  والتمييزية 
»لالحتاد  أن  معتربًا  اجلديدة«، 
عادل  حل  يف  مصلحة  االوروبي 
مؤمتر  مرجعية  على  مبين  ودائم 
مدريد ومبادرة السالم العربية يف 

العام 2002«.
املناسبة  هذه  »انتهزت  واوضح 
ألشكر الرئيس على الدور الرمزي 
به  تضطلع  الذي  املهم  ولكن 
الدولية  الطوارئ  قوات  بالده يف 
»اليونيفيل«، اليت تلعب دورًا 
األمن  على  احلفاظ  يف  حامسًا 
والسالم يف جنوب لبنان. وشكرت 
الرئيس على دعمه الثابت للبنان، 
الثنائية  العالقات  يف  وحبثنا 
الوثيقة اليت يتمتع بها بلدانا، مبا 
فيها العالقات االقتصادية. وحنن 
نتطلع قدمًا اىل احلفاظ على هذه 
يف  خصوصا  وتطويرها  العالقات 
والغاز  النفط  عن  التنقيب  جمال 
يف البحر. كما أننا متشوقون اىل 
من  االحتاد  يف  بنشاط  املشاركة 
دعم  إىل  ونتطلع  املتوسط  أجل 
هذا  يف  لبنان  ملبادرات  قربص 

اجملال«.
القربصي:  الرئيس  سئل 
اليت  احملادثات  تقيمون  كيف 
احلريري  الرئيس  مع  أجريتموها 
يف  االوضاع  اىل  تنظرون  وكيف 
لبنان؟، أجاب: »هناك مبدأ ثابت 
املاضي  اىل  يعود  بيننا  للعالقات 
تغيريات  بالطبع  عليه  طرأ  وقد 
كبرية بني شعبينا وقيادتينا. اننا 
نراقب باهتمام الوضع يف لبنان، 
وليس من باب الصدفة اننا عربنا 
حكومة  تتمكن  ان  يف  املنا  عن 
وحدة  حتقيق  من  الوطنية  الوحدة 
تأمني  اجل  من  حقيقية  وطنية 
بالطبع  اللبناني.  الشعب  ازدهار 
العالقات  مبستقبل  يتعلق  ما  يف 
بيننا فاننا قد اختذنا قرارات اليوم 
بني  الزيارات  بزيادة  )امس( 
الوزراء واملسؤولني بهدف تفعيل 
االرض يف اجملاالت  التبادل على 
والطاقة  والسياحية  االقتصادية 
وكل اجملاالت اليت تهم بلدينا«.

احلريري: كيف من  الرئيس  سئل 
املمكن ان نطور العالقات التجارية 
الطاقة  قطاع  تفعيل  ذلك  مبا يف 
أجاب:  اآلن؟،  اليه  تطرقتم  الذي 
أجريناها  اليت  احملادثات  »خالل 
وعدت الرئيس القربصي بأن يقوم 
وزير البيئة بزيارة قربص ليتمكن 
اليت  االجنازات  من االستفادة من 
البيئة.  جمال  يف  قربص  حققتها 
الطاقة  وزير  ان  له  قلت  كما 
سيقوم بزيارة قربص ايضا الجراء 
حمادثات مع املسؤولني القبارصة 
هذا  يف  خطتنا  على  واطالعهم 
بلدينا  بني  العالقات  ان  اجملال. 
ودية جدا ولكن علينا ان نطورها 
على  اجنازات  حتقيق  من  لتتمكن 
االرض. واعتقد ان السبيل الوحيد 

احلريري
ثم حتدث الرئيس احلريري فقال: 
»لقد نقلت اليوم )امس االول( 
اىل الرئيس القربصي أحر التحيات 
من فخامة الرئيس ميشال سليمان 
ويسرني  اللبناني،  والشعب 
ويشرفين أن أكون معكم هنا يف 
نيقوسيا. لقد عقدت للتو اجتماعًا 
الرئيس كريستوفياس  مع  ممتازًا 
القضايا  من  عددًا  فيه  طرحنا 
الرئيسية اليت تهم كاًل من لبنان 
للرئيس  أكدت  وقد  وقربص. 
الدور احملوري الذي ميكن أن تلعبه 
االحتاد  يف  عضو  كبلد  قربص، 
الشرق  مع  حدود  وله  األوروبي، 
املنطقة  حقا  ويفهم  األوسط 
وحساسيتها، بلد يفهم حقًا كلفة 
عدم االستقرار واالضطرابات. فقد 
السنوات  خالل  قربص،  شهدت 
ـ  العربي  الصراع  املاضية،  الـ62 
اإلسرائيلي وتأثرت به بطريقة غري 
كصديقة  تصرفت  كما  مباشرة، 
شعبكم  وكان  للبنان.  حقيقية 
اللبناني  للشعب  حقيقيًا  صديقًا 
وللعرب عمومًا، دائمًا على استعداد 
للمساعدة واستقبالنا من دون أي 
االضطرابات  أوقات  خالل  تردد 
العديدة اليت مررنا بها على مدى 

سنوات«.
العمل  اىل  حباجة  »حنن  أضاف: 
نفسه.  التاريخ  يعيد  ال  كي  معًا 
مفرتق  أمام  اليوم  املنطقة  تقف 
حاسم، فهي إما تتجه حنو السالم 
هذه  يف  إقليمية.  حربًا  تواجه  أو 
األوقات الصعبة حتتاج املنطقة إىل 
رجال دولة حقيقيني، لديهم القدرة 
وتوفري  املاضي  من  التعلم  على 
شعوب  جلميع  أفضل  مستقبل 
يف  وجدنا  وقد  األوسط.  الشرق 
قربص شريكًا حقيقيًا لتحقيق كل 
بلدا يستطيع املساعدة يف  ذلك؛ 
دفع االحتاد األوروبي اىل االضطالع 
يف  السالم  عملية  يف  اكرب  بدور 
الشرق األوسط. ومبناسبة احلديث 
سوى  ميكننا  ال  الدولة  رجال  عن 
رمز  مانديال  نيلسون  استذكار 
واالنسانية.  والتسامح  احلرية 
نظام  لنهاية  العامل  صفق  لقد 
»االبارتايت« يف جنوب افريقيا 
نظام  نشوء  صامتا  يشهد  لكنه 

مماثل يف فلسطني«.
ورأى ان »على االحتاد االوروبي 
مسؤولية اخالقية لردع اسرائيل عن 
التصعيد يف سياساتها العنصرية 

الرئيس القربصي يأمل أن تتمكن احلكومة اللبنانية من قيادة البلد اىل االستقرار
احلريري: املنطقة أمام مفرتق حاسم.. السالم أو حرب إقليمية

القيام  لتحقيق ذلك هو من خالل 
الوزارات  بني  حقيقي  بتواصل 
اتفاقات  اىل  للتوصل  املعنية 

حقيقية«.
من جهته، قال الرئيس القربصي 
موافق  السؤال: »انين  على  ردا 
تطوير  ضرورة  على  تام  بشكل 
خمتلف  يف  بلدينا  بني  العالقات 

اجملاالت«.
برأيكم  القربصي:  الرئيس  سئل 
عملية  اطالق  اعادة  ميكن  كيف 
واسرائيل؟،  العرب  بني  السالم 
على  الوضع  »ان  أجاب: 
عن  واجلواب  جدا،  معقد  االرض 
يقدمه  ان  جيب  السؤال  هذا 
واالسرائيليون،  الفلسطينيون 
القربصية  للمسألة  احلل  ان  كما 
تركيا  من  كل  يقدمه  ان  جيب 
ان  القضايا جيب  فهذه  وقربص، 
حتلها االطراف املعنية. جيب على 
من تسبب بهذه املشكلة ان يقوم 
النوايا  ويظهر  سلمية  مببادرات 
السالم  حتقيق  اجل  من  احلسنة 
والتوصل اىل اتفاق للسالم. على 
هاتني الدولتني وحكومتيهما جتنب 
»االمر  مرحلة  اىل  االمور  إيصال 
الواقع« على االرض ألن ذلك من 
شأنه ان يضع املزيد من العراقيل 
املبذولة  اجلهود  امام  الصعبة 
للتوصل اىل احللول النهائية. يف 
صعبة  االوضاع  فان  االحوال  كل 
بسبب سياسة االمر الواقع املتبعة 
واملزيد  اآلن،  حتى  االرض  على 
واجلهود  االمور  كل  سيجعل  منها 
وتعقيدا.  صعوبة  اكثر  املبذولة 
اننا ندعم اجلهود املبذولة للتوصل 
ينصف  الطرفني،  يرضي  حل  اىل 
حق  له  الذي  الفلسطيين  الشعب 
ال ميكن ألي كان ان ينكره ويتمثل 
حبقه يف قيام دولة ذات سيادة 

متلك حدودا واضحة«.
مل  ملاذا  احلريري:  الرئيس  سئل 
يتم لغاية اآلن اقرار قانون املنطقة 
االقتصادية بني لبنان وقربص يف 
أجاب:  اللبناني؟،  النواب  جملس 
يف  الرئيس  مع  حتدثت  »لقد 
يف  كذلك  وحنن  املسألة،  هذه 
االخرية  اللمسات  وضع  مرحلة 
إلقامة منطقة اقتصادية بني لبنان 
وسوريا وحينها سنتمكن قريبا من 
ارسال مشروع متكامل اىل جملس 
النواب يشمل هذه املنطقة. واالمر 
املهم انه يف مرحلة سابقة عندما 
قربص،  مع  االتفاق  هذا  اجنزنا 
سوريا،  مع  تباينات  هناك  كانت 
عالقات  معها  لدينا  اآلن  ولكن 
بالتفاوض  ونقوم  بكثري  افضل 
بيننا.  االقتصادية  املنطقة  القامة 
اىل  التوصل  من  متكنا  اذا  لذلك 
اتفاق يشمل كال من لبنان وسوريا 
مفيدا  االمر  حينها  يكون  وقربص 
اكثر هلذه الدول الثالث. ان هدفنا 
هو السري قدما بهذا املشروع«.
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بقلم رامي القروشحتت اجملهر

االرز والتدمري اعظم رمزين للصمود وسوء املصري!
سقطت  ومباشرة  بريوت.  يف  جناد  امحدي  حممود  حط  اخريا 
ورقة التني اليت كانت تغطي اكاذيب وادعاءات املعارضني ال 
بل اعداء هذه الزيارة التارخيية. اذ الكراهية اليت اظهرها بعض 
املسؤولني اللبنانيني التابعني، او باالحرى، املقيدين باالوامر 
يف  باحلقد  بل  ال  االسرائيلية،  الغربية  االمريكية  والتعليمات 
االيراني  الرئيس  بدء زيارة  اظهار ونشر االكاذيب حتى قبل 
يف  وجهودهم  مزاعمهم  فشل  بينوا  عندما  وهؤالء  لبنان  اىل 
استقطاب الشارع اللبناني وختويفه من خضة سياسية طائفية 
ومذهبية، حولوا جهودهم اىل مسار خلق صورة استفزازية يف 
الوطن. وهي ان الضيف االيراني حظي باستقبالني رمسيني.

االستقبال االول برأي هؤالء السياسيني املأجورين كان حزبيا 
كان  الثاني  ان  حني  يف  االوىل.  وبالدرجة  بامتياز  وشيعيا 
لبنانيا رمسيا على مستوى احلكومة والسلطة اليت استكرب بعض 
واسرائيل  صهيون  وال  امريكا  موظفو  هم  )طبعا  اطرافها 
الرمسية  املراسم  من  نوع  باي  املشاركة  عن  عامة(  والغرب 
النهم مل خيجلوا مرارا وتكرارا من االعالن والتصريح بان امحدي 
جناد هو زعيم غري مرغوب بامره بني اوساط الشعب اللبناني 
وبانه آٍت اىل بلدهم لرتسيخ هيمنة فريق شيعي من اللبنانيني 
وارمن  ودروز  ومسيحيني  سنة  من  الوطن  افرقاء  بقية  على 

وغريهم.
هؤالء السياسيون من جتار املذهبية والطائفية وايضا العنصرية 
واحملكية  املرئية  اعالمهم  من وسائل  ومفضوح  كامل  وبدعم 
واملكتوبة انتظروا، قبل البدء ببث مسومهم بني اوساط ابناء 
بلدهم، االضواء اخلضراء من مرؤوسيهم يف تل ابيب والبيت 
االبيض ولندن وباريس وغريها من مرابع حبك املؤامرات ضد 
الشعوب، حيث انطلقت كالعادة الشرارة االوىل من اسرائيل 
اليت صرح ناطق باسم حكومتها الفاشية بان :"زيارة جناد اىل 
انري  مباشرة  فيه".  الداخلي  االمن  زعزعة  اىل  ستؤدي  لبنان 
الضوء االسود يف البيت االبيض االمريكي حامال عنوان:" ان 
بزعزعة  حتما  االيرانية سيتسبب  متادي حزب اهلل يف عالقاته 
لسان  عن  ورد  ما  طبعا  وهذا  لبنان"  داخل  والتوازن  اهلدوء 

هيالري كلينتون.
اخلارجية  وزير  تصريح  ورد  فقد  العربي  الصعيد  على  اما 
لبنان  اىل  االيراني  الرئيس  زيارة  :"ان  والقائل  السعودي 
خلقت زمخا واضحا نأمل ان تكون نتائجه اجيابية على الوضع 

الداخلي".
الوزارية  السياسية  اجلهات  بعض  تروجه  الذي  االدعاء  ان 
علنية  بقوة  عليه  وتركز  تتناوله  والذي  لبنان،  يف  احلكومية 
أبواقه االعالمية، من ان بساط الزيارة سحب بفاعل هيمنة حزب 
اهلل وحركة امل او الشيعة بشكل عام، هذا االدعاء ان صحت 
صوابيته فهو ال يدل على تسلط اجلهات املوجهة هلا اصابع 
االتهام باكثر ما يدل على ان املدعني هم مقصرون ليس فقط 
اللبناني وكرامته الن  الشعب  حبق وطنهم وسيادته بل حبق 
الدعوة اىل الرئيس لزيارة لبنان مل تصدر من مكتب نبيه بري 
او حسن نصر اهلل بل من القصر اجلمهوري يف لبنان وبتوقيع 
من رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان. وكما ال شك ان 
تلك الدعوة بوركت يف حينها من قبل احلكومة وجملس الوزراء 

ورمبا ايضا من اجمللس النيابي.
االساليب  هذه  متى  اىل  هو  هنا  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
املوحد.  الواحد  االجتماعي  اللبناني  الصف  شق  يف  الرخيصة 
والرمسيون يف  املسؤولون  مدى سيسري  اي  واىل  متى  اىل 
لبنان يف طريق شرذمة اجملتمع ومتزيق اوصال الوطن . ان 
دعم املشروع االمريكي الصهيوني الغربي يف لبنان واملنطقة 
العربية عامة لن جيرنا اال اىل الواليات وحاالت التقاتل وتدمري 

انفسنا والوطن معا.
ان عدم املشاركة املباشرة والفعلية يف حفل استقبال حممود 
كافة  قبل  من  الدولي  لبنان  مطار  ارض  على  جناد  امحدي 
بصمة  هو  امنا  اللبناني  الربملان  واعضاء  والوزراء  الرمسيني 
عار على جبينهم الن دعوة هذا الضيف هي رمسية وبامتياز 
وتوجهت له من قبل ارفع سلطة شرعية وقانونية يف الوطن. 
اسم  انفسهم  على  يطلقون  من  ومقاطعة  واحجام  امتناع  ان 
"زعامات" سياسية قيادية يف لبنان، عن املساهمة يف كافة 
املراسم الرمسية هلذه الزيارة مل يقلل من قدر ضيف الوطن 
بل قلل من قدرهم وبشكل شخصي واضح فاحلشود الظاهرة 
الذين اصطفوا على  اللبنانيني  االالف من  تقدر مبئات  واليت 
لفضح  كافيا  كان  احلشود  تلك  مشهد  املطار،  طريق  طول 
مساعي هؤالء "املمتنعني" يف افشال او تصغري فعالية وقيمة 
الضيف وبعالقة بلده ايران على خمتلف االصعدة مع لبنان الذي 
اىل جانب شهرة ارزه فهو يشتهر فعال بأنه اعظم شعب قادر 

على خلق الفنت بني اوصاله ويف تدمري نفسه شر تدمري!.

شّن رئيس جملس ادارة املؤسسة 
اللبنانية لالرسال »LBC« بيار 
الضاهر هجوما عنيفا على رئيس 
لـ»القوات  التنفيذية  اهليئة 
على  جعجع  مسري  اللبنانية« 
بينهما  القائم  النزاع  خلفية 
وسأل  املؤسسة,  ملكية  حول 
الناس«  »كالم  برنامج  عرب 
من املؤسسة نفسها »عن أي 
فعل  وماذا  جعجع,  يتكلم  أمانة 
عندما  له  دفعت  اليت  باألموال 
من  وبالتالي   »LBC« باع 

يكون قد أساء األمانة؟«
بعد  أنه  اىل  الضاهر  واشار 
صدور القرار الظين قرر احلديث، 
وان  لن »يستسلم  انه  مؤكدا 
كل  امام  مفتوحة  املؤسسة 
الناس حتى الذين تقدموا بدعوى 
مع  التعامل  سيتم  وانه  ضدها 
كأي  اللبنانية«  »القوات 
فريق سياسي ولن يتم التعتيم 

على اخبارها«.
اىل  االنتباه  الضاهر  ولفت 
بدأت  احملطة  مع  القصة  »ان 
وطلبت  لبنان  اىل  عدت  عندما 
تلفزيونية  قناة  النشاء  رخصة 
اىل  ذهبت  رفضت  وعندما 
اجلميل  بشري  الراحل  الرئيس 
الذي ابلغين ان مشروعه الدولة 
اجلمهورية  لرئاسة  يتحضر  وهو 
تلفزيونية  حمطة  هناك  وان 
وصوله  وعند  اللبنانية  للقوات 
مشروع  وانتهاج  الرئاسة  اىل 
الدولة ال مانع من بيعها النه لن 
تابعة  تلفزيونية  بقنوات  يسمح 
امليلشيات  وسيحل  ملليشيات 
وعدت  بشري  اغتيال  مت  ولكن 

اىل السفر«.
وقال الضاهر: عندما قام كريم 
ومسري  حبيقة  وايلي  بقرادوني 
االتصال  مت  باالنتفاضة  جعجع 
ان  بعد  بقرادوني  قبل  من  بي 
يف  االعالم  مسؤولية  تسلم 
شركة  انشاء  ومت  »القوات« 
لي  االسهم  وكانت  مساهمة 
بستاني  ولرئيف  توما  ولسامي 
وكان حبيقة هو املهتم باالعالم 
مهتما  كان  الذي  جعجع  وليس 

باحلرب.
جعجع  قيام  بعد  اضاف: 
باالنتفاضة طلب من املساهمني 
الننا  ذلك  ومت  تنازالت  تقديم 
وكانت  صوريني  مالكني  كنا 

القناة للقوات اللبنانية«.
»بالنسبة  الضاهر:  وقال 
جعجع  مسري  لدى  كان  إلّي 
للمجتمع  وإصالح  تغيري  مشروع 
له  عالقة  ال  أن  إال  املسيحي، 

بهذا االمر اآلن«.
وأضاف: »منذ أن تسلم جعجع 
كنت   ،1986 العام  القيادة يف 
أجد بعض األمور تتم بشكل غري 
أحب  ال  وأنا  قبله  من  صحيح 
منطق امليليشيا، فقد اكتشفت 
مرة أن جعجع عمل على خطف احد 
التنازل  على  وأجربه  األشخاص 
عن منزله يف الفيدار ألن جعجع 
أراد امتالك املنزل، وقد فاحتته 
عن  وسألته  املوضوع  هذا  يف 
هذا األمر، وأجابين على طريقته 
هو  توما  غسان  إن  لي  وقال 
فطلبت  العمل،  بهذا  قام  من 
يأخذ  مل  أنه  إال  ينحيه،  أن  منه 
املنزل يف النهاية«، وأضاف: 
»املسألة بالنسبة لي أنه كيف 
اللبنانية«  »القوات  لقائد 

يف  ويضعه  شخصًا  خيطف  أن 
صندوق السيارة ألنه ال يريد أن 
خاصًا؟«، مشريًا  يبيعه ممتلكًا 
اختذ  احلادثة  هذه  بعد  أنه  إىل 
»القوات  من  باخلروج  قراره 
ه يف  أنَّ إىل  ولفت  اللبنانية«، 
تقدم   1988 عام  األول  كانون 
باستقالته »ومت تعيني ابراهيم 
الثاني  كانون   15 يف  اليازجي 
مسؤوليته  وتسلم   ،1989 عام 
بني 1 شباط و14 شباط، وبعد 
ذلك وقعت احلرب بني اجلنرال 

ميشال عون وجعجع«.
اللبنانية  »القوات  وتابع: 
حسب معلوماتي كانت ميزانيتها 
مليون   190 حوالي   1988 عام 
دوالر سنويًا، وبعد حرب التحرير 
اخنفضت امليزانية لتصل إىل 30 
مليون دوالر، فطلب مين جعجع 
كيفية  حول  دراسة  أجري  أن 
إستمرار عمل »LBC«، وعندما 
تتعلق  واليت  بالدراسة  قمت 
الرخصة  على  احلصول  بإمكان 
باالضافة  لألحزاب،  خصوصًا 
اىل مسألة ادخال املوظفني إىل 
ذلك،  وغري  اإلجتماعي  الضمان 
ماليني   3 تكلفتها  إنَّ  له  قلت 
دوالر، قال لي هذا صعب ألن 
لـ»القوات«  املالي  الوضع 
عرب  وحاولت  جدًا،  صعب  اآلن 
رئيس  مع  العائلية  العالقة 
اجلمهورية آنذاك الياس اهلرواي 
ه  أنَّ إال  رخصة،  على  احلصول 
قال لي »لن نرخص تلفزيونًا 
يكن  مل  وبالتالي  مليليشيا«، 
الوضع املالي جيدًا، وال إمكانية 
للرتخيص مليليشيا، وإذًا أصبح 
من املفرتض أن تكون كل األمور 
بشكل شرعي، فحملت كل هذه 
جمددًا  جعجع  والتقيُت  املخاوف 

لبحث األمر معه«.
حينها  يف  »اخلسائر  وأضاف: 
لرية  مليارات   9 تفوق  كانت 
و   1989 العامني  بني  لبنانية 
»فكر  جعجع  لي  فقال   ،1992
يف احلل وما هي الطريقة له«، 
أنَّ  حينها  ننسى  أن  دون  من 
مع  أيضًا  »القوات«  عالقة 
الدولة بدأت تسوء اكثر وأكثر، 
هذا  ظل  يف  جعجع  علّي  فطرح 
أن  بعد  احملطة،  شراء  الواقع 
اتصل بي ذات يوم أللتقي به، 
فكرة  عندي  لي:  وقال  فزرته 
 »LBC« أنت  تشرتي  هل 
ولديك  فأنت حتب هذا اجملال، 
امكانية مالية، ومن أفضل منك 

ليأخذها؟«
توّجه  ه  أنَّ إىل  الضاهر  ولفت 
اهلراوي  الرئيس  إىل  جديد  من 
واستوضح منه إمكان الرتخيص 
يف حال اشرتى احملطة، موضحًا 
رّد  استغرقها  اليت  أنَّ »املدة 
اهلراوي حواىل الشهرين، ليقول 
تأخذ  أن  إنه »ميكن  بعدها  لي 
رخصة وال أعدك برخصة لألخبار 
السياسية«، فاتصلت باملرحوم 
انطوان الشويري وقلت له إنين 
يف صدد أخذ رخصة، فقال لي 
جديدة  تعمل شركة  أن  »جيب 
ومعدات  رأمساال  فيها  تضع 
فتمت  املوظفني«،  وتنقل 
عملية شراء »LBC« من خالل 
أصول  شراء  علي  اوجب  عقد 

»LBC« وديون
وردًا على سؤال، أجاب الضاهر: 
سالحه  جعجع  سّلم  »مثلما 

أيضًا،  اإلعالم  سّلم  العسكري 
ماله  قبض  وهو  احملطة  باعين 
مسك،  وحبة  قرش  آخر  اىل 
ختيل أن الدكتور جعجع ال يأخذ 
حتى  حياسبك  فهو  كاماًل،  ماله 
 5 قبض  وقد  »فرنك«،  آخر 
إعالن  ورفض  دوالر،  ماليني 

البيع.
وقال الضاهر »أنا مالك فعلي 
ومل أمض على أي ورقة تنازل 
وجعجع، حبسب افادة الشويري، 
سيكون  من  على  موافقًا  كان 

مساهمًا يف احملطة«.
للدعوى  القضائي  الشأن  ويف 
»القوات  قبل  من  املقدمة 
اللبنانية« ضد »LBC«، قال 
الضاهر: »لقد رفض القاضي 
فادي العنيسي طلبنا اإلستعانة 
خبربة مالية يف الدفوع الشكلية، 
ويبدو أن أحدًا »داعس« على 

رجله«.
ولدى سؤاله ما إذا كان يشك 
بتدخل وزير العدل ابراهيم جنار 
الضاهر:  أجاب  القضية،  يف 
وجود  من  بالقلق  »أنا شعرُت 
وزارة  يف  قواتي  عدل  وزير 

العدل«.
الربنامج ذاته, رأى وكيل  ويف 
احملامي  الضاهر،  عن  الدفاع 
نعوم فرح ان يف القرار الظين 
عجائب  »القوات«  بدعوى 

النائب  اكد  كما  وغرائب, 
السابق جورج كساب انه شاهد 
اللبنانية  املؤسسة  ان  على 
فيما  للضاهر,  بيعت  لالرسال 
السابق  العام  املدير  أعرب 
انه  عبيد  حممد  االعالم  لوزارة 
مل  االعالم  قانون  صدور  عند 
تكن القوات قادرة على التملك. 
وقال وزير االعالم االسبق البري 
القرار  على  تعليقا  منصور 
القضاء  على  كان جيب  الظين: 
السابقة  املرحلة  يتدخل يف  ان 
لصدور قانون االعالم النه خارج 
جيب  وكان  والقانون  الشرعية 
الفتا  صالحيته  عدم  يعلن  ان 
اىل ان كل املؤسسات االعالمية 
قبل صدور قانون االعالم كانت 
غري شرعية وكانت معتدية على 

تلفزيون لبنان.
حلزب  السابق  الرئيس  اما 
بقرادوني, فعرب  الكتائب كريم 
عن دهشته بالقرار الظين حول 
ناحيتني،  من   »LBC«الـ
للدستور  خمالف  ألنه  االوىل 
الطائف  لوثيقة  خاصة  وبصورة 
اليت حلت كل امليليشيات اليت 
الثانية،  والناحية  قائمة  كانت 
أنه خمالف لقانون البث اإلذاعي 
والتلفزيوني الذي منع متلك أي 
دينية  أو مجعية  نقابة  او  حزب 

الي وسيلة اعالمية.

بـيــار الضـاهــر يــروي قـصــة شــراء »ال بـي سـي«

أعلن عضو »الكتائب اللبنانية« 
»من  أن  اجلميل  نديم  النائب 
يقتل بشري اجلميل ورينيه معوض 
عنه  بعيدًا  ليس  جنبالط  وكمال 
الشهيد(  )الرئيس  يقتل  أن 
رفيق احلريري«، مؤكدًا » أنه 
»ما زال على إقتناع أن غالبّية 
لبنان  السياسّية يف  اإلغتياالت 

أتت من مصدر واحد«.
لـ«األسبوع  حديث  يف  وانتقد 
العربي« و«املاغازين« ينشر 
اإليراني  الرئيس  زيارة  اليوم، 
لبنان،  إىل  جناد  أمحدي  حممود 
مشاركة  أي  نَر  »مل  قائاًل: 
خالل  يف  اللبنانية  للدولة 
على  اجلنوب،  اىل  جناد  انتقال 
عكس ما حصل خالل زيارة أمري 
ثانى(  ال  خليفة  بن  )محد  قطر 
حيث استقبلته الدولة كلها يف 

اجلنوب«.
أضاف: »كان واضحًا أن زيارة 
لفريق  داعمًا  موقفًا  كانت  جناد 
اهلل«،  و«حزب  آذار«   8«
شرعّية  لدعم  موقفًا  وليست 
وسيادتها،  اللبنانّية  الدولة 
هدفها  جناد  الرئيس  وزيارة 
ربط املسار بني ايران و«حزب 
قرار  أن  وللتأكيد  اهلل« 
االقليمي  بالوضع  مرتبط  احلزب 
قرارًا  وليس  بإيران  وخصوصًا 

لبنانيًا«.
»اللقاء  رئيس  كالم  وحول 
وليد  النائب  الدميوقراطي« 
أقلد  ال  »أنا  أجاب:  جنبالط، 
خطاب والدي مع افتخاري التام 
بأبي وخبطاباته يف تلك املرحلة، 
ولكن األساس أن الظروف اليت 
عاشها آباؤنا أو بشري يف العام 
1975 أو العام 1980 هي ذاتها 
من  بّد  ال  ولذلك  اليوم،  تتكرر 

ذاتها  املواقف  معها  تتكّرر  أن 
مع أننا ال نتمنى أبدًا أن تستعاد 

تلك املرحلة«.
ومتنى على جنبالط أن »يكمل 
على اخلط الذي آمن به ومشى 
 ،«  2005 العام  يف  عليه 
الطبيعي  »من  أنه  معتربًا 
تيمور  مع  ونتحاور  نتالقى  أن 
لبنان  بناء  نريد  جنبالط كشباب 
املستقبل مع بعضنا البعض«. 
واعرب عن خشيته »من دخول 
املناطق  اىل  اهلل«  »حزب 
فعله »حزب  ما  ألن  املسيحّية 
اهلل« يف 7 أيار قد يتكّرر يف 

أي ظرف«.
ومل يَر اجلميل يف رئيس تكتل 
النائب  واالصالح«  »التغيري 
للمناطق  حاميًا  عون  ميشال 
املسيحية، الفتًا اىل ان »هذا 
و«حزب  عون  بني  التحالف 
اهلل« مل مينع وقوع أحداث يف 
الشبان  أحد  واغتيال  الشّياح 
الرمانة«،  املسيحيني يف عني 
مذكرًا أن »عون هو الذي طلب 
اىل  الدخول  السّيد نصراهلل  من 
املناطق املسيحية لتغيري قواعد 

اللعبة«.
على  الصراع  اىل  وبالنسبة 
اللبنانية  »املؤسسة  ملكية 
بشري  أسسها  اليت  لالرسال« 
ترك  »أفضل  قال:  اجلميل، 
لكن   ، للقضاء  املوضوع  هذا 
بي  أل  لـ«  سواء  رساليت 
لبنان  صوت  لـ«  أم  سي« 
اليوم  التفريط  حرام  أنه   «
على  متمنيًا  وضربه«،  بإعالمنا 
كل الوسائل االعالمية املسيحية 
القضية  خدمة  يف  »تكون  أن 
والثقافة والتطور وأال تكون يف 

خدمة اشخاص وال أحزاب«.

 ختوف من دخول »حزب اهلل« اىل املناطق املسيحية
نديم اجلميل: غالبية االغتياالت مصدرها واحد
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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

»فاجعة هّزت ضمري كل فرد يف 
جمدل عنجر كما يف كل لبنان«. 
االستنكار  بيان  وصف  هكذا 
جرمية  البلدة  اعيان  عن  الصادر 
اجليش  خمابرات  مفرزة  آمر  قتل 
جاسر  عبده  الرائد  املصنع  يف 
وسائقه الرتيب زياد امليس على 
على  امس،  صباح  مسلحني،  يد 
طريق االكرمية، يف عملية تقاطعت 
حوهلا املعلومات وتضاربت يف ظل 

شح ما يتسرب عن التحقيق.
املعلومات  من  املتوافر  القليل 
للشرطة  دورية  ان  اىل  يشري 
العسكرية تؤازرها خمابرات اجليش 
يف  دهم  بعملية  صباحا  قامت 
جمدل عنجر لتوقيف اجلندي الفار 
حسني عجاج الذي يعمل يف حمل 
لالطارات يف البلدة، وفق ما افاد 
املطلوب  اجلندي  لكن  االهالي. 
متكن من الفرار ومل ميتثل لالوامر 
على رغم اطالق طلقتني حتذيريتني 
يف اهلواء، ثم أجرى اتصااًل طالبا 
واقلته.  سيارة  فالقته  املساعدة 
الدورية  كانت  الوقت  هذا  يف 
عليه  الطريق  لقطع  انطلقت 
وتوقيفه، فصادفت السيارة اليت 
الرتيب  عليها  وتعرف  استقلها 
امليس، فحاول اعرتاضها، وترجل 
املسلحون  ففتح  جاسر،  الرائد 
»املرسيدس«  على  النار 
رقم  اللون،  البيضاء  العسكرية 
وامطروها  117642/ س،  لوحتها 
من  املتفجر  الرصاص  من  بوابل 
من  »كالشنيكوف«  رشاشات 
اجلهتني  ومن  االمامية  اجلهة 
اىل  ادى  مما  واليمنى،  اليسرى 
بطلقتني  جاسر  الرائد  اصابة 
رأسه، فقضى  قاتلة يف  احداهما 
سائقه  اصيب  بينما  الفور،  على 
رأسه  يف  رصاصات  بثالث 
نقله  وجرى  ومؤخرته،  وخاصرته 
فارق  حيث  املستشفى  اىل 

احلياة.
لكونها  الناس  ارعبت  الفاجعة 
احدهما  عسكريني  تصفية  تعدت 
املؤسسة  استهداف  اىل  ضابط، 
وهيبتها.  برمزيتها  العسكرية 
والرصاصات اليت اخرتقت جسدي 
بلدة  ايضا  اصابت  العسكريني 
جمدل عنجر اليت كانت قد جنحت يف 
اجياد آلية ملعاجلة امللفات االمنية 
للتوتر  مصدرا  تشكل  كانت  اليت 
جديدة  مرحلة  وبدأت  اجليش،  مع 
عّب  وقد  واالستقرار.  اهلدوء  من 
عن حال البلدة بيان اعيانها الذين 
تاله  البلدية،  مقر  يف  اجتمعوا 
رئيسها سامي العجمي وجاء فيه: 
احلادث  على  البلدة  »استفاقت 
اجليش  له  تعرض  الذي  املؤسف 
من  حبال  نعمت  بعدما  البلدة  يف 
اهلدوء واالستقرار نتيجة التعاون 
اجليش  بني  االجيابيني  والتنسيق 
االخرية،  اآلونة  يف  وفعالياتها 
على  وطمأنينة  ارتياحا  عكس  مما 
يف  العسكرية  واملؤسسة  البلدة 

آن واحد«.
صباح  حصلت  اليت  الفاجعة  ان 
فرد  كل  ضمري  هزت  اليوم  هذا 
كل  يف  كما  عنجر  جمدل  يف 
الفردي  العمل  وهذا  لبنان. 
البلدة  عادات  ميثل  ال  واجلبان 
اىل  ونظرتها  وتقاليدها  واخالقها 
املؤسسة العسكرية الساهرة على 
البلدة  ان  واملواطن.  الوطن  امن 
بعائالتها وكل فاعلياتها وعلمائها 
تستنكر بشدة هذا العمل االجرامي 
وتدينه، وتتقدم بأحر التعازي من 
اجليش  وقيادة  اجلمهورية  رئيس 
وذوي املغدورين. وحنن على امت 
التعاون  درجات  العلى  استعداد 

مبا خيدم اظهار احلقيقة«.
اهالي  صب  ترمجه  اجلرمية  هول 

اليت  االجراءات  على  عنجر  بلدة 
كل  اقفل  حبيث  اجليش  اختذها 
الوقت  من  فرتة  البلدة  مداخل 
واخلروج  اليها  الدخول  مانعا 
منها. وهو ما عب عنه إمام البلدة 
داعيا  الرمحن،  عبد  حممد  الشيخ 
اىل استمرار التعاون االجيابي مع 
اجليش، ومشريًا اىل ان »اجليش 
ليس عدوا جملدل عنجر ولو كان 
بعد هذه  البلدة  دمر  لكان  كذلك 
»يأخذ  بأن  وطالب  احلادثة«. 
ووقته  وحجمه  دوره  اجليش 
الناس  شرف  على  احملافظة  مع 

وكرامتهم«.
اجلرمية  عقب  دفع  اجليش  وكان 
من  عنجر  جمدل  اىل  بتعزيزات 
الثاني  والتدخل  الثالث  اللواء 
العسكرية،  والشرطة  واملغاوير 
يف  اجلنائية  االدلة  عملت  فيما 
زّنر بشريط،  الذي  مسرح اجلرمية 
علي  الشرعي  الطبيب  وعاين 
اللذين  الشهيدين  جثيت  سلمان 

نقال اىل املستشفى العسكري.
من  قوة  متكنت  الظهر،  وبعد 
اجلندي  توقيف  من  املغاوير 
الذي  عجاج  حسني  املطلوب 
عملية  خالل  امحد  شقيقه  اصيب 
وعمليات  توقيفه.  ومت  الدهم 
الدهم مستمرة حبثا عن املسلحني 
واالنتماء  اهلوية  املعرويف 

واملطلوبني للعدالة أصاًل.
قيادة اجليش

يف  التوجيه  مديرية  وأصدرت 
احلادث  حول  بيانا  اجليش  قيادة 
)امس  اليوم  »صباح  فيه:  جاء 
دورية  قيام  وأثناء  االول(، 
مبالحقة  العسكرية  الشرطة  من 
جمدل  بلدة  يف  فارين  عسكريني 
من  نار  الطالق  تعرضت  عنجر، 
هوياتهم، مما  مسلحني مت حتديد 
برتبة  ضابط  استشهاد  اىل  ادى 
على  الدورية  ردت  ورتيب.  رائد 
قوة  وتقوم  النار،  اطالق  مصادر 
من اجليش بدهم اماكن املتورطني 
واحالتهم  لتوقيفهم  احلادث  يف 

على القضاء.
حتذر قيادة اجليش كل من يؤوي 
يتسرت  او  املطلوبني  من  أيًا 
معه  التعامل  سيتم  انه  عليهم، 

كأحد املطلوبني للعدالة«.
ردود فعل ومواقف

واملواقف،  الفعل  ردود  ويف 
زحلة«  نواب  »كتلة  اصدرت 
اسفها  عن  فيه  اعربت  بيانا 
»للحادث االليم الذي تعرض له 
عنجر«،  جمدل  بلدة  يف  اجليش 
على  صارخ  »تعد  انه  معتبة 
الضامنة  العسكرية  املؤسسة 
لبنان«،  يف  االمين  لالستقرار 
وان  جانبها  اىل  وقوفها  ومؤكدة 
»االعتداء عليها ميس كل مواطن 

يف لبنان«.
واستنكر »تيار املستقبل« يف 
واكد  النكراء«،  »اجلرمية  بيان 
بال  له  يهدأ  لن  »التيار  ان 
وتقدميهم  الفاعلني  توقيف  قبل 
القصاص  لينالوا  العدالة  أمام 
العادل«. وشدد على أن اجليش 

وان سالمة  اللبنانيني  هو ضمان 
تعين  وقيادته  وضباطه  عناصره 
أبنائه.واعلن  وكل  الوطن  سالمة 
يف  اجليش  جانب  »اىل  انه 
واخلارجني  اجملرمني  كل  مواجهة 

على القانون«.
كذلك استنكر النائب عاصم عراجي 
احلادث، مؤكدًا »عدم تغطية أي 
خمل باألمن وأي معتد على كرامة 
»ان  اىل  مشريا  الدولة«، 
األوسط  البقاع  اجلميع يف منطقة 
الدولة والقانون ومع  حتت سقف 

اجليش«.
قيادة  يف  التوجيه  مديرية  نعت 
اجليش امس )االول( الرائد الشهيد 
جاسر،واملعاون  روكس  عبده 
شامان  حممد  زياد  الشهيد 
امس  استشهدا  اللذين  امليس، 
بالواجب  قيامهما  )االول( »أثناء 
على  احلفاظ  مهمة  يف  العسكري 
األمن واالستقرار«. ووزعت نبذة 

عن حياة كل منهما جاء فيها:
روكس  عبده  الشهيد  الرائد 

جاسر:
 -  1969  /2  /8 مواليد  من   -

بريوت.
تلميذ  بصفة  اجليش  تطوع يف   -

ضابط اعتبارًا من 4/ 1/ 1993.
- رقي اىل رتبة مالزم اعتبارًا من 
الرتقية  يف  وتدرج   1995  /8  /1
 /1  /1 من  اعتبارًا  رائد  رتبة  اىل 

.2008
يف  عدة  دراسية  دورات  تابع   -

الداخل واخلارج.
- حائز أومسة عدة وتنويه العماد 
قائد اجليش وتهنئته مرات عدة.

- متأهل وله ثالثة اوالد.
املعاون الشهيد زياد حممد شامان 

امليس:
بر   1978  /5  /10 مواليد  من   -

الياس - زحلة.
- تطوع يف اجليش يف تاريخ 15/ 

.1997 /12
- حائز أومسة عدة وتنويه العماد 

قائد اجليش وتهنئته.
- متأهل وله ولدان.

جثمان  ان  آخر  بيان  وأفادت يف 
الرائد الشهيد ينقل التاسعة صباح 
العسكري  املستشفى  من  اليوم 
املركزي اىل مسقطه صغبني حيث 
يقام املأمت يف كنيسة مار جرجس 
قبل  التعازي  وتقبل  يوارى.  ثم 
الدفن وبعده لغاية الساعة 19:00 
الساعة  من  منه  و24   23 ويف 
 19:00 الساعة  ولغاية   10:00
ويف  الكنيسة،  هذه  صالون  يف 
 10:00 الساعة  من  منه  و26   25
ولغاية الساعة 19:00 يف صالون 

ضبيه. كنيسة الصعود – 
املعاون  جثمان  ينقل  كذلك 
من  صباحًا  التاسعة  الشهيد 
املركزي  العسكري  املستشفى 
الياس،  بر  يف  والده  منزل  اىل 
حيث يقام املأمت األوىل والنصف 
جبانة  يف  يوارى  ثم  الظهر،  بعد 
البلدة. تقبل التعازي قبل الدفن 
يف  األسبوع  أيام  وطوال  وبعده 

منزل والده.

 جمدل عنجر استفاقت على فاجعة هزت الضمائر
استشهاد رائد ومعاون يف اجليش لدى مطاردتهما عسكرياً فاراً من اخلدمة

*املعاون الشهيد زياد امليس* *الرائد الشهيد عبده جاسر*

املاروني  البطريرك  زار 
الكاردينال مار نصراهلل بطرس 
مدينة  االول،  امس  صفري 
االيطالية  فينيسيا  البندقية 
وجورج  الياس  من  بدعوة 
واندره ويوسف مهنا وهم من 
املقيمة  اللبنانية  اجلالية  أبناء 

هناك.
ودامت الزيارة يومني، استهلت 
مرقس  القديس  ببازيليك 
األثرية  معاملها  اىل  والتعرف 
والتقى  العريق.  وتارخيها 
املرافق  والوفد  البطريرك 
العشاء  اليت دعته اىل  اجلالية 
البطريركية  مركز  إىل  وانتقل 
بطريرك  فيها  استضافه  حيث 

فينيتسيا الكاردينال سكوال.
املطارنة:  زيارته  يف  ورافقه 
مطر،  بولس  بشارة،  يوسف 
انطوان  البيسري،  فرنسيس 
أبي  جورج  العنداري،  نبيل 
يونس وادغار ماضي واملعتمد 
البطريركي يف روما اخلوراسقف 
طوني جبان والقيم البطريركي 
اخلوري جوزف صفري وعدد من 
التابعني  الدارسني  الكهنة 
روما  يف  املارونية  للمدرسة 
والسفريان جورج خوري وملحم 

ميستو.
املاروني  البطريرك  وترأس 
قداسا عاونه فيه األساقفة يف 
مرقس،  القديس  كاتدرائية 
اجلالية  أبناء  عظته  يف  وشكر 
مشال  كل  من  حضروا  الذين 
ايطاليا على رغم رداءة الطقس، 
على  "التشجيع  اىل  ودعاهم 
يف  جاء  كما  والعمل  املثابرة 
بأرض  دوما  والتفكري  االجنيل 
الوطن والصالة، من أجل اجناح 

من  املنعقد  السينودس  أعمال 
أجل الشرق األوسط".

والوفد  القداس،التقى  وبعد 
الذين  احلاضرين  كل  املرافق 

صفري يدعو أبناء اجلالية يف البندقية إىل التفكري بأرض الوطن والصالة
بالزيارة.  فرحتهم  عن  عبوا 
مع  البطريرك  عاد  الظهر  وبعد 
أعمال  ملتابعة  روما  اىل  الوفد 

السينودس.

املركزية  اللجنة  منسق  واصل 
النائب  »الكتائب«  حزب  يف 
سامي اجلميل، جولته يف الواليات 
يف  وشارك  االمريكية.  املتحدة 
اجنلس  لوس  يف  اقيم  قداس 
نظمته  لبنان،  شهداء  نية  على 
يف  املدينة  يف  اللبنانية  اجلالية 
كنيسة الرعية املارونية، مبشاركة 
غازي  مادونا  العام  لبنان  قنصل 

وحشد من ابناء اجلالية.

سامي اجلميل يواصل جولته األمريكية

لتكاتف اللبنانيني يف االغرتاب
ابناء  مع  لقاء  يف  اجلميل  واكد 
أمس  القداس  بعد  عقده  اجلالية 
توحيدهم  »ضرورة  على  االلو، 
يف بالد االغرتاب والتكاتف يف ما 
بينهم بغض النظر عن انتماءاتهم 
اىل  اياهم  داعيا  احلزبية«، 
كل  قبل  لبنانيني  يكونوا  »ان 
شيء، فـ »الكتائب« جيهد يف 
سبيل حتقيق حقهم يف االقرتاع، 

كلبنانيني مغرتبني«.

النواب  جملس  رئيس  إستقبل 
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 
االول،  أمس  التينة  عني  يف 
رئيس األركان يف اجليش اللواء 

الركن شوقي املصري.
لبنان  والتقى سفري بولونيا يف 
نيجاداراس، يف حضور  توماس 
عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
معه  وعرض  بزي  علي  النائب 
وزاره،  الراهنة.  للتطورات 
مصرف  حلاكم  األول  النائب 

لبنان رائد شرف الدين.

واستقبل بري مدير مكتب املرجع 
السيد  اهلل  آية  األعلى  الشيعي 
علي السيستاني يف لبنان حامد 

اخلفاف.
من جهة أخرى، اطلع الرئيس بري 
العامة  األشغال  رئيس جلنة  من 
النائب حممد قباني على اإللتباس 
الذي حصل مع اللجنة يف مطار 
بري  الرئيس  ويعاجل  القليعات 
بني  اتصال  وجرى  األمر جبدية. 
قباني  والنائب  املصري  اللواء 

يف هذا اخلصوص.

اطلع من قباني على ما حصل يف »القليعات«

بري يلتقي املصري وسفري بولونيا واخلفاف
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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

اسرائيلية  تقارير  اتفقت 
االول،  امس  صدرت  عدة 
استيطانية  موجة  ان  على 
انتهاء فرتة  منذ  بدأت  عاتية 
واملؤقت  اجلزئي  التعليق 
للبناء يف املستوطنات أواخر 
الشهر الفائت ورفض حكومة 
االسرائيلي  الوزراء  رئيس 
هذا  متديد  نتنياهو  بنيامني 
وقف  اىل  ادى  مما  التجميد 
اليت  املباشرة  املفاوضات 
مطلع  واشنطن  يف  انطلقت 

ايلول )سبتمرب( املنصرم.
»السالم  منظمة  وأعلنت 
اآلن« اإلسرائيلية املناهضة 
لالستيطان أن أكثر من 600 
وحدة سكنية جديدة بدأ بناؤها 
يف مستوطنات الضفة الغربية 
احملتلة منذ انتهاء مهلة جتميد 
 26 يف  االستيطاني  التوسع 

ايلول )سبتمرب(.
عوفران  حاغيت  وقالت 
املسؤولة يف املنظمة لوكالة 
»حبسب  برس  فرانس 
بني  ما  هناك  تقديراتنا 
سكنية  وحدة   700 إىل   600
أقل  يف  ببنائها  الشروع  مت 
بأربعة  يزيد  مما  شهر،  من 
اضعاف عن وترية البناء اليت 
كانت سائدة قبل التجميد«. 
اضافت »هناك طلبات شراء 
فورية اللفي مسكن من أصل 
مجيع  على  حصلت  الفا   13

الرتاخيص الالزمة«.
أن  أوضحت  حاغيت  أن  اال 
األحياء  يف  البناء  وترية 
القدس  يف  االستيطانية 
عليها  يسر  مل  اليت  احملتلة 
شهدت  التجميد،  قرار 
بعد  التباطؤ«  »بعض 
الذي  الديبلوماسي  احلادث 
بناء  مشروع  إعالن  عن  جنم 
زيارة  خالل  مسكن   1600
األمريكي  الرئيس  لنائب 
)مارس(  آذار  بايدن يف  جو 

املاضي.
 15 يف  إسرائيل  وأعلنت 
تشرين االول )اكتوبر( اجلاري 
قرارها اطالق طلب استدراج 
عروض لبناء 238 مسكنا يف 
القدس احملتلة، للمرة االوىل 

منذ هذه الزيارة.
اآلن«  »السالم  وكانت 
)اغسطس(  آب  يف  ذكرت 
األوقات  البناء يف  أن وترية 
العادية تبلغ 1130 مسكنا كل 
مستوطنات  يف  أشهر  مثانية 

الضفة الغربية احملتلة.
»يديعوت  صحيفة  وذكرت 
االسرائيلية  احرونوت« 
منذ  انه  امس  الصادرة 
اجلزئي  التجميد  فرتة  نهاية 
أيلول   26 يف  لالستيطان 
العمل  بدأ  الفائت،  )سبتمرب( 
سكنية  وحدة   544 بناء  على 
يف املستوطنات املقامة على 
ما  الغربية،  الضفة  أراضي 
يعادل 4 أضعاف وترية البناء 
السنتني  يف  االستيطاني 
وذكرت  و2008.   2009
الصحيفة أنه منذ انتهاء فرتة 
لالستيطان  اجلزئية  التجميد 
عن  تتوقف  ال  اجلرافات  فإن 

العمل يف املستوطنات.

معدل  أن  التقرير  وكشف 
البناء يف املستوطنات يصل 
سكنية  وحدة   2000 إىل 
يف  وصل  حيث  سنويا، 
العام 2009 إىل 1900 وحدة 
سكنية، ويف العام 2008 إىل 
2100 وحدة سكنية، مما يعين 
لثالثة  البناء  أن معدل وترية 
أسابيع يصل إىل 115 وحدة 
الوترية  سكنية، يف حني ان 
أضعاف   4 إىل  تصل  احلالية 

هذا العدد.
وارتأى وزير الدفاع االسرائيلي 
إيهود باراك أن البالد ليست 
حباجة إىل احلصول على تأكيد 
بأنها يهودية ومن ثم فليس 
مثل  اعتبار  من  جدوى  هناك 
وحيدا  سببا  القضية  تلك 
وراء إخفاق الفرص ملواصلة 
مفاوضات مباشرة مع اجلانب 

الفلسطيين.
وأشارت صحيفة »جريوزاليم 
بوست« اإلسرائيلية إىل أن 
التصريح  بهذا  أدىل  باراك 
قبيل اجتماعه أمس مع توني 
الرباعية  اللجنة  مبعوث  بلري 

الدولية للشرق األوسط.
وزير  هدد  ذلك،  يف غضون 
اإلسرائيلي  األقليات  شؤون 
وعضو  برافرمان  أفيشاي 
يعتزم  الذي  العمل  حزب 
رئاسة  يف  باراك  حتدي 
احلزب اول من امس بإسقاط 
حكومة نتنياهو ما مل تستأنف 
املفاوضات مع الفلسطينيني 

قبل نهاية العام احلالي.
يف  برافرمان  الوزير  وقال 
نشرتها  تصرحيات  سياق 
امس  »هآرتس«  صحيفة 
بإنهاء  سيقوم  حزبه  إن 
نتنياهو  حكومة  يف  التحالف 
املفاوضات،  تستأنف  إذا مل 
يف  العمل  حزب  ويشكل 
 13 نتنياهو  حكومة  ائتلاف 
من  الذي  الوقت  يف  مقعدًا 
احلكومة  على  يؤثر  أن  شأنه 

يف حال اخلروج منها.
ما  كل  »سأفعل  أضاف 
بشأن  للضغط  وسعي  يف 
املفاوضات«،  إستئناف 
قائال »حنن ال نريد أن نضع 
نتنياهو،  رأس  يف  مسدسا 
لكن تقييمنا هو كانون الثاني 
هناك  يكن  مل  إذا  )يناير( 

حترك يف عملية السالم«.
اىل  نتنياهو  برافرمان  ودعا 
جتميد  بشأن  قرارات  اختاذ 
أشهر   5-4 ملدة  االستيطان 
اجلهود  إلجناح  إضافية 
األمريكية يف عملية السالم.

كشفت  متصل،  سياق  ويف 
امس  »معاريف«  صحيفة 
رئيس  اىل  رسالة  وصول 
بنيامني  االسرائيلية  احلكومة 
من  يومني  قبل  نتنياهو 
اليهودية  للجالية  زعماء 
االستيطان  بتجميد  تطالبه 
يف الضفة الغربية بهدف منع 
االمريكية  العالقات  تدهور 
انتخابات  بعد  االسرائيلية   -
بقيت  حال  يف  الكونغرس 
وقد  حاهلا،  على  املفاوضات 
وصول  نتنياهو  مكتب  نفى 

أي رسالة بهذا املعنى.

فان  الصحيفة،  وحبسب 
معظم املوقعني على الرسالة 
هم من زعماء حمسوبني على 
االجتاه اليميين ومن املقربني 
نتنياهو،  احلكومة  رئيس  من 
اذ يدور االن حبث واسع من 
اليهودية  اجلالية  زعماء  قبل 
احلكومة  مع  بالتنسيق 
مستقبل  حول  االسرائيلية 
العالقات  وكذلك  اسرائيل، 
الوقت  وبنفس  امريكا  مع 
مستقبل العملية السلمية يف 

املنطقة.
واضافت الصحيفة ان زعماء 
يتوقعون  اليهودية  اجلالية 
العالقات  يف  تدهورا 
بعد  االمريكية   - االسرائيلية 
نتيجة  الكونغرس  انتخابات 
االسرائيلية  احلكومة  رفض 
املوافقة على مطالب االدارة 
االمريكية، ما دفعهم للطلب 
على  املوافقة  نتنياهو  من 
جتميد االستيطان وفقا للرغبة 

االمريكية.
عبد  ياسر  اتهم  ذلك،  اىل 
يف  البارز  املسؤول  ربه 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
التحرير الفلسطينية إسرائيل 
املوقف  تشويه  على  بالعمل 
فرض  ادعاء  عرب  الفلسطيين 
إىل  للعودة  جديدة  شروط 
للسالم  املباشرة  املفاوضات 

برعاية أمريكية.
وقال عبد ربه يف تصرحيات 
صحافية إن »إسرائيل خترتع 
أن  إبراز  بهدف  األكاذيب 
جاد  غري  الفلسطيين  املوقف 
مفاوضات  إىل  العودة  يف 

السالم«.
هذا  يف  ربه  عبد  وكرر 
السلطة  وضع  نفي  السياق 
جديدة  شروطا  الفلسطينية 
على اإلدارة األمريكية تتعلق 
القدس  يف  مكانتها  بإعادة 
املغلقة  املؤسسات  فتح  عرب 
وتوسيع  أعوام  عشرة  منذ 
يف  األمنية  أجهزتها  انتشار 

الضفة الغربية.
واعترب عبد ربه أن االدعاءات 
اإلسرائيلية تركز على تشويه 
وتتجاهل  الفلسطيين  املوقف 
نهب  على  القائم  موقفهم 
األرض الفلسطينية والتوسع 
االستيطاني ومصادرة البيوت 
من  املزارع  وحرق  وتهويدها 

قبل املستوطنني.
وقف  أن  على  وشدد 
املسألة  هو  االستيطان 
األساسية اليت جيب أن تبنى 
جديدة  سياسية  عملية  عليها 
الدولي  اجملتمع  على  وأن 
بأن  جانبه  من  يعرتف  أن 
العام 1967 هي اخلط  حدود 
الفاصل بني دوليت فلسطني 

وإسرائيل.
وذكر أنه دون ذلك لن يدخل 
بتفاصيل  الفلسطينيون 
حاليا  اخلالفية  القضايا 
»ألننا نرفض جتميل صورة 
كما  اإلسرائيلي  االحتالل 
مطالب  يف  الدخول  نرفض 
املوضوع  عن  تبعدنا  حزبية 
إنهاء  موضوع  وهو  األساسي 

االحتالل«.

البناء يف املستعمرات االستيطانية يف الضفة تضاعف 4 مرات
املوجة االستيطانية االسرائيلية: 600 وحدة سكنية جديدة

احلياة  "شريان  قافلة  وصلت 
5" اليت تنقل مساعدات انسانية 
عرب  غزة  قطاع  اىل  االول  أمس 
مصر.  مع  احلدودي  رفح  معرب 
وكان يف استقباهلا على اجلانب 
مئات  املعرب  من  الفلسطيين 
أركان  من  وعدد  املواطنني  من 
احلكومة املقالة اليت تديرها حركة 
املقاومة االسالمية "محاس".  

القافلة  باسم  الناطق  وصرح 
السلطات  بأن  برياوي،  زاهر 
املصرية مسحت بدخول حنو 342 
متضامنًا إىل قطاع غزة. وأوضح 
املتضامنني من 30 دولة،  أن" 
غربية  دول  والباقي  عربية   12
األرض،  أرجاء  أقصى  يف  تقع 
فلسطني  نصرة  واحد  وهدفها 

ورفع الظلم عنها.
القافلة تشتمل   وأشار إىل ان 
مخسة  بقيمة  مساعدات  على 
على  موزعة  دوالر،  ماليني 
واإلنسانية  الطبية  املساعدات 

واملدرسية.
أعضاء  وصول  ان  واعترب 
غزة  إىل   "5 احلياة  "شريان 
الذي  للخطأ  لتصحيح  "مؤشر 
يف  املصرية  السلطات  ارتكبته 
إىل  الفتًا  البداية"،  يف  حقنا 
سيمضون  القافلة  أعضاء  أن 
ثم  ومن  أيام  ثالثة  غزة  يف 
يغادرونها صباح األحد املقبل. 
وستتخلل الزيارة جوالت تفقدية 
وزيارات لالماكن املدمرة ولقاء 
وضحايا  الغزية  األسر  بعض 

اهلجوم اإلسرائيلي.
القافلة من سوريا  وكان حترك 
تأخر  العريش  ميناء  اجتاه  يف 

حتمل مساعدات طبية وانسانية ومدرسية خبمسة ماليني دوالر

قافلة »شريان احلياة 5« دخلت قطاع غزة 
مع  خالف  ظل  يف  أيام  بضعة 
أن  قبل  املصرية  السلطات 
السماح  على  االتفاق  يتم 
من   17 ومنع  القافلة،  مبرور 
قائدها  مقدمهم  يف  أعضائها 
النائب الربيطاني السابق جورج 

غالواي.
تضم  اليت  القافلة  وبدأت 
ناشطًا  144 شاحنة  وحنو 380 
ايلول   12 يف  غزة  اىل  رحلتها 
جملس  مبنى  امام  من  املاضي 
العموم الربيطاني. وتوقفت يف 
الفرنسية وميالنو  مدينيت ليون 
االيطالية ووصلت اىل الالذقية 

مساء االحد.
على  حصارا  اسرائيل  وتفرض 
قطاع غزة منذ حزيران 2006 بعد 
جلعاد  االسرائيلي  اجلندي  أسر 
شاليت على حدود القطاع. وقد 
العربية حصارها  الدولة  شددت 
هذا بعدما سيطرت "محاس" يف 

العام التالي على القطاع.
من  بضغط  اسرائيل  وخففت 
الذي  احلصار  الدولية  االسرة 
فسهلت  القطاع،  على  تفرضه 
مدني"  الستخدام  "مواد  دخول 
وذلك منذ اهلجوم الدامي الذي 
على  االسرائيلية  البحرية  شنته 
كان   الذي  احلرية"  "اسطول 
حمماًل باملساعدات االنسانية يف 
31 ايار املاضي قبالة السواحل 
عن  اسفر   مما  الفلسطينية، 

مقتل تسعة ناشطني اتراك.
قافلة "طريق األمل" 

قافلة  عربت  ذلك،  اىل 
املساعدات اإلنسانية الربيطانية 
إىل  "املتجهة  األمل  طريق   "

غزة  احلدود الليبية - التونسية 
املشرتكة يف اجتاه ليبيا ومنها 

إىل قطاع غزة عرب مصر.
عربت  اليت  القافلة  وتتألف   
احلدود  نقطة  أجدير  رأس  منفذ 
 29 من  التونسية،  الليبية- 
من  شخصًا   69 تنقل  شاحنة 

خمتلف اجلنسيات.
مسؤولة،  ليبية  ملصادر  ووفقا 
ستنضم قافلة "القدس 5" اليت 
جهزتها ليبيا إىل القافلة املشار 
إليها يف إطار تواصل مساعدات 
الليبيني اإلنسانية للفلسطينيني 

احملاصرين يف غزة.
األمل"  "طريق  قافلة  وكانت  
 10 يف  لندن  من  انطلقت  قد 
وعربت  اجلاري،  األول  تشرين 
أراضي فرنسا واسبانيا فاملغرب 
إىل  ومنها  وتونس  اجلزائر  ثم 

ليبيا.
حتطم طائرة استطالع  

على صعيد آخر، اعرتف اجليش 
طائرة  بتحطم  االسرائيلي 
دون  من  اسرائيلية  استطالع 
طيار يف مشال قطاع غزة لسبب 

غري معروف.
عسكرية  مصادر  وأفادت 
املنطقة  قيادة  ان  اسرائيلية 
أن  اجليش خشيت  اجلنوبية يف 
جيمع الفلسطينيون حطام الطائرة 
اليت سقطت مشال القطاع وهلذا 
اىل   متخصصًا  طاقمًا  أدخلت 
أن  املنطقة الستعادته. وقالت 
دون  ومن  بنجاح  متت  العملية 
الطائرة  حطام  وأن  اصابات 
وصل اىل احدى القواعد اجلوية 

لفحصه ومعرفة سبب حتطمها.
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اقامت غرفة التجارة االسرتالية 
مأدبة  سيدني  يف  العربية 
سفري  شرف  على  عمل  غداء 
لدى  الشريفني  احلرمني  خادم 
االستاذ  ونيوزيالندا  اسرتاليا 
فيها  حتدث  ناظر  طلعت  حسن 
السعودية  العالقات  آفاق   عن 
التجارة  جماالت  يف  االسرتالية 
االمن  حقول  يف  واالستثمار 
واالحباث  والتعليم  الغذائي 

املتقدمة. 
كبار  من  عدد  املأدبة  حضر 
االسرتالية  الشخصيات 
الصناعة  وممثلني عن قطاعات 
واملؤسسات  واملصارف 
ورجال  واجلامعية  االكادميية 
االعمال ويف مقدمهم مؤسة  " 
ماكواري املصرفية العاملية " و 
غروب"  روز  نورتون   " جمموعة 
ولينغ أروك أسرتاليا" و "بنك 
أسرتاليا إتش.إس.بي.سي.". 
التنفيذية  الرئيسة  بداية رحبت 
العربية  التجارة  لغرفة 
ديرين  سينثيا  االسرتالية، 
واشادت  ناظر  السفري  بسعادة 
اهلام  ودوره  الدؤوب  بنشاطه 
االسرتالية  العالقات  تعزيز  يف 
السعودية يف اجملاالت كافة . 
كلمة  ناظر  السفري  القى  ثم 
مضيفيه   بشكر  استهلها 
العالقات  آفاق   عن  وحتدث 

غرفة التجارة االسرتالية العربية تقيم مأدبة غداء على شرف السفري السعودي يف اسرتاليا

السفري ناظر يشيد بالفرص االستثمارية والتجارية بني السعودية واسرتاليا

والفرص  االسرتالية  السعودية 
للشركات  اهلامة  االستثمارية 
البلدين  كال  يف  واملستثمرين 
التجارة  جماالت  يف  خاصة 
الغذاء  واالستثمار يف قطاعات 

والتعليم وغريها . 
وتطرق السفري ناظر اىل زيادة 
الذين  املبتعثني  الطلبة  اعداد 
اجلامعات  يف  تعليمهم  يتلقون 
االسرتالية وافتتاح مقر امللحقية 
العاصمة  يف  اجلديد  الثقافية 
كذلك  كانبريا  االسرتالية 
اليت  اهلامة  الزيارة  عن  حتدث 
التعليم  وزير  معالي  بها  قام 
العالي السعودي الدكتور خالد 
مؤخرا  اسرتاليا  اىل  العنقري 
بني  وقعها  اليت  واالتفاقيات 

*السفري الناظر*

*السفري ناظر واملديرة التنفيذية لغرفة التجارة العربية االسرتالية سينثيا*

*سعادة السفري ناظر مع بعض املسؤولني*

دفع  شانها  من  واليت  البلدين 
ويف  التعليمي  التعاون  مسرية 

بني  املتقدمة  االحباث  جماالت 
البلدين الصديقني . 

اتهم رئيس الوزراء الرتكي رجب 
الشعب  حزب  أردوغان  طيب 
الرئيسي،  املعارض  اجلمهوري، 
بالتلون وتغيري مواقفه يف اليوم 
على  ردًا  وذلك  مرتني،  الواحد 
رفض احلزب املشاركة يف جلنة 
ملناقشة مسألة رفع حظر احلجاب 
يف اجلامعات. وقال فور عودته 
"موقف  إن  هللسنكي  زيارة  من 
معلوم  اجلمهوري  الشعب  حزب 
غري  حزب  وهو  اجلميع،  لدى 
خملص ويغري مواقفه يف اليوم 
الواحد مرتني". وأوضح أن حزب 
الذي  هو  اجلمهوري  الشعب 
فرتة  خالل  احلجاب  مشكلة  أثار 
الدستور  تعديل  على  االستفتاء 
واقرتح  املاضي،  ايلول   12 يف 
بني  بالتوافق  حلها  على  العمل 
اآلن  يرفض  لكنه  األحزاب، 
الذي  التوافق،  إىل  السعي 
الوقت  ويف  بنفسه.  به  طالب 
الرتكية  الصحف  انشغلت  عينه، 
بالتفاعالت اليت شهدتها قضية 
حظر احلجاب  والتحذير الذي صدر 
عن مكتب كبري املدعني العامني 
عبدالرمحن  االستئناف  حملكمة 
فيه  وطالب  كايا  يالتشني 
اجراء  بعدم  السياسية  األحزاب 
احلجاب  بدخول  تسمح  تعديالت 

بسبب موقفها من رفع احلظر على احلجاب
أردوغان يتهم املعارضة العلمانية بتغيري رأيها 

»يف اليوم الواحد مرتني«
اجلامعات، ألن ذلك يشكل إخالال 
مببادئ العلمانية، وأن أي تعديل 
املعتقدات واألسس  يستند إىل 

الدينية يعد منافيًا للعلمانية .
النواب  جملس  رئيس  وطالب 
املوجود  شاهني،  علي  حممد 
حاليًا يف اليابان، املدعي العام 
للربملان  واالعتذار  بيانه  بسحب 
الشعب  إرادة  ميثل  الذي 
الرتكي، مؤكدًا أن هذا البيان هو 
مبثابة توجيه تعليمات اىل جملس 
النواب وإخالل مببدأ الفصل بني 

السلطات.
اإلسالمية  الصحف  وانتقدت 
شفق"  و"يين  "زمان"  ومنها 
العام،  املدعي  موقف  و"وقت" 
معتربة إياه  تدخاًل سافرًا يف عمل 
السلطة االشرتاعية. أما الصحف 
"مجهوريت"  مثل  العلمانية، 
و"راديكال"  و"حريت" 
بيان  فاعتربت  و"ميلييت"، 
للحزب  حتذيرا  العام  املدعي 
يكون  أن  عن  ليبتعد  احلاكم 
الدينية  للفاعليات  "حمورًا 
كلما  أنه  إىل  مشرية  الرجعية"، 
تدخل حزب سياسي يف موضوع 
احلجاب تلقى ضربة من السلطة 
كما حصل  حّل  وتاليًا  القضائية 

مع حزبي الرفاه والفضيلة.

بشار  السوري  الرئيس  اقر 
صحايف  مؤمتر  خالل  االسد، 
مشرتك مع الرئيس الفنزويلي 
زيارة  بدأ  الذي  تشافيز  هوغو 
"مبادرة  بوجود  امس،  لسوريا 
امريكية لتحريك مسارات السالم 
السوري  املسارين  سيما  وال 
والفلسطيين". واستدرك قائاًل: 
البداية  يف  املبادرة  »كانت 
شيء  ال  لكن  العملية،  لسرب 
يف  نزال  وال  اآلن،  حتى  جديًا 
مرحلة احلوار، ولدينا االمل يف 
التقدم، لكن اسرائيل غري جاهزة 
للسالم، النها تقوم بعملية قتل 
غزة  يف  للفلسطينيني  ممنهجة 
وكل االراضي الفلسطينية وهي 
تعتدي على الفلسطينيني داخل 

االراضي احملتلة عام 1948".
غري  اسرائيل  "ان  واضاف: 
تقديم  يف  راغبة  وغري  جاهزة 
اي شيء من اجل عملية السالم 
القناع  تكتيكي  بعمل  وتقوم 
مقنعة  غري  العملية  بأن  العامل 
اقناع  حتاول  وانها  وفاشلة، 
السالم  يف  ترغب  بأنها  العامل 
من  هو  العربي  الطرف  وان 

يعارض عملية السالم".
وصرح االسد بعد حمادثات مع 
ساعات:  مخس  دامت  تشافيز 
على  االسرائيلي  احلصار  "ان 
تهويد  وعملية  مستمر،  غزة 
ال  عنصرية  عملية  هي  القدس 
تنفصل عن القوانني العنصرية 
اخريًا يف  طرحت  اليت  الفاشية 
اسرائيل، واليت تنص اواًل على 
دولة يهودية وثانيًا على قسم 
الوالء للدولة اليهودية"، مشريًا 
قانونًا   15 من  "اكثر  ان  اىل 
على  تعرض  عنصريًا"  فاشيًا 
الكنيست االسرائيلي للتصويت 

عليها.
مع  تشرتك  "سوريا  ان  واكد 
التدخل  رفض  يف  فنزويال 
الوطاننا  الداخلية  الشؤون  يف 
والدول  ولالوطان  وملنطقتينا 
ان  والحظ  بنا".  احمليطة 

أعلن انضمام سوريا إىل التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اجلنوبية

األسد أكد أن إسرائيل غري جاهزة للسالم: 
هناك مبادرة أمريكية لكنها غري جدية 

بني  نفصل  ان  الصعب  "من 
بني  والعالقة  الثنائية  العالقة 
من  نوع  فهناك  املنطقتني، 
بينهما،  والتكامل  التبادل 
اجلانب  الربط بني  او  فالعالقة 
الثنائي يف هذه العالقة واجلانب 
االقليمي هو ربط طردي وليس 

عكسيًا".
بالده  انضمام  األسد  واعلن 
)التحالف  "األلبا"  منظمة  اىل 
امريكا  لشعوب  البوليفاري 
يف  التوقيع  بعد  اجلنوبية" 
دمشق لوثيقة االنضمام كعضو 
التحالف.  هذا  اىل  دائم  مدعو 
سوريا  انضمام  ان  اىل  واشار 
اىل التحالف البوليفاري سيكون 
اقليمية  عالقة  لتعزيز  بداية 
مع  عالقاتها  عن  تنفصل  ال 

فنزويال.
تشافيز

تشافيز، فكشف سر قصة  اما 
انه  قائاًل  دمشق،  ملدينة  حبه 
هناك  كانت  طفاًل  كان  عندما 
عائلة سورية تعيش يف قريته 
دائمة  وكانت  فنزويال  يف 
دمشق  مدينة  عن  احلديث 
ومجاهلا، وان تلك العائلة كانت 
ولطف.  مبودة  تشافيز  تعامل 
من  احلب  كل  "رأيت  واضاف: 
تلك العائلة اليت زرعت جذورها 
وسأبقى  كنت  ارضنا...  يف 
احب دمشق وحتالفي معها قائم 
على احلب، انها كاملاء واهلواء، 
من  احرار.  حنن  االوىل  وللمرة 
دمشق  يزور  ان  يتخيل  كان 
حنب  حنن  فنزويلي؟  رئيس 
دمشق وسنبقى يف دمشق ولن 

نغادرها".
للمفكر  بقول  واستشهد 
الفلسطيين ادوارد سعيد: "كما 
يقول املفكر العربي الفلسطيين 
سعيد،  ادوارد  العظيم  القائد 
لدينا  يكون  ان  هو  العيش 
عالقات،  ننشئ  وان  عالقات 
وهنا حنن يف دمشق مع امنت 

العالقات". 

دعا األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي - مون اسرائيل اىل 
منها  فورية"  "إجراءات  اختاذ 
اإلفالت  على  للقضاء  "جهود 
حصول  ملنع  العقاب"  من 
االستخدام  حوادث  من  مزيد 
املدنيني  ضد  للقوة  املفرط 
املقابل  ويف  الفلسطينيني. 
"جيب وقف" إطالق الصواريخ 
وقذائف اهلاون عشوائيًا على 
ينبغي  اليت  إسرائيل،  جنوب 
ُتنفذ "تدابري أخرى"  أيضًا أن 
إلزالة القيود املادية املفروضة 
التنقل يف   أحناء  على حرية 
ذلك  يف  مبا  الغربية،  الضفة 
الشرقية، وأن توقف  القدس 
وتفكك  الفاصل  جدار  بناء 
ُبنيت بالفعل يف  األجزاء اليت 

األرض الفلسطينية احملتلة.
اللجنة  أعدته  تقرير  يف  وجاء 
بالتحقيق  املعنية  اخلاصة 
اإلسرائيلية  املمارسات  يف 
اإلنسان  حقوق  متس  اليت 
وغريه  الفلسطيين  للشعب 
يف  العرب  السكان  من 
األراضي احملتلة ونشرته األمم 
"يتواصل  أنه  أمس،  املتحدة 
تقارير  ورود  متواترة  بصورة 
السلطات  استخدام  عن 
املفرطة  القوة  اإلسرائيلية 
ضد املدنيني الفلسطينيني"، 
اليت  للمعلومات  "وفقًا  وأنه 
املتحدة  األمم  كيانات  مجعتها 
الفلسطينية  األرض  يف 
الكلي  العدد  راوح  احملتلة، 

األمم املتحدة تطالب إسرائيل مبنع اإلفالت من العقاب
على االستخدام املفرط للقوة ضد املدنيني الفلسطينيني 

للمدنيني الفلسطينيني الذين 
السلطات  أيدي  على  ُقتلوا 
قيد  الفرتة  خالل  اإلسرائيلية 
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شخصًا. واوضحت التقارير أن 
مخسة من هؤالء القتلى كانوا 
الفلسطينيني،  األطفال  من 
سبعة  عمره  رضيع  وبينهم 
هذه  غالبية  وكانت  أشهر. 
نامجة  ُيدعى،  حسبما  احلاالت، 
أيدي  على  النار  إطالق  عن 
كما  اإلسرائيلية.  السلطات 
املنازل  هدم  عمليات  أدت 
املسيل  للغاز  والتعرض 
للدموع واحلظر املفروض على 
وغريها  الطيب،  العالج  تلقي 
من األفعال أو حاالت التقصري 
من السلطات اإلسرائيلية، اىل 

موت مدنيني فلسطينيني".
وأضاف أنه "حتى تاريخ إعداد 
من  أي  يؤد  مل  التقرير،  هذا 
املبلغ  املدنيني  قتل  عمليات 
جنائي  حتقيق  إجراء  اىل  عنها 
بسبب  قضائية  مالحقة  أو 
للقوة.  املفرط  االستخدام 
وعوض  ذلك، ووفقًا ملكتب 
اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
ومنظمة بتسليم غري احلكومية، 
يبدو أنه كان هناك إفالت من 
العقاب بالنسبة اىل السلطات 
اإلسرائيلية الضالعة يف مقتل 

املدنيني الفلسطينيني".
األمم  أن  أفاد  املقابل،  ويف 
املتحدة "سجلت إطالق 84 من 

و  الصنع،  احمللية  الصواريخ 
من  وثالثة  هاون،  قذيفة   43
الفرتة  خالل  غراد  صواريخ 
يكن  ومل  بالتقرير.  املشمولة 
كانت  إذا  ما  حتديد  ممكنًا 
اهلجمات قد استهدفت أهدافًا 
أن  غري  مدنية".  أو  عسكريًا 
"عشوائية  اهلجمات  هذه 
بطبيعتها وتاليًا تشكل انتهاكا 
الدولي.  اإلنساني  للقانون 
أن  يدعى  ذلك،  على  وعالوة 
من  غالبًا  تطلق  األسلحة  تلك 
مناطق يسكنها مدنيون، وهو 
أيضًا ما يتعارض مع القانون 

اإلنساني الدولي".
حتسن  "حصول  رغم  وعلى 
الفلسطينيني  تنقل  حرية  يف 
يف الضفة الغربية ... استمر 
وجود نطاق واسع من القيود 
أحناء  يف  التنقل  حرية  على 
احملتلة".  الفلسطينية  األرض 
القدس  دخول  حال  أن  وذكر 
"مل  منها  واخلروج  الشرقية 
تتحسن خالل الفرتة املشمولة 
بالتقرير". وشدد على أن جدار 
الفصل "يوجد مصاعب شديدة 
للمجتمعات احمللية الفلسطينية 
على أي من اجلانبني". ووصف 
غزة  على  املفروضة  القيود 
فرض  حد  اىل  "تصل  بأنها 

حصار على القطاع".
اىل  توصياته  يف  وخلص 
حكومة  تتخذ  ان  "ينبغي  أنه 
فورية  إجراءات  إسرائيل  
ملنع حصول مزيد من حوادث 

للقوة  املفرط  االستخدام 
الفلسطينيني.  املدنيني  ضد 
تلك  تتضمن  أن  وينبغي 
اإلجراءات إجراء تدريب شامل 
حلقوق  الدولية  املعايري  على 
بإنفاذ  الصلة  ذات  اإلنسان 
القانون للسلطات اإلسرائيلية 
العمليات  تنفيذ  تتوىل  اليت 
األمنية يف األرض الفلسطينية 
تتضمن  أن  وينبغي  احملتلة. 
بذل  أيضا  اإلجراءات  تلك 
اإلفالت  على  للقضاء  جهود 
االنتهاكات  على  العقاب  من 
النامجة عن االستخدام املفرط 
طريق  من  وخصوصا  للقوة، 
إجراء حتقيقات مستقلة ونزيهة 
الصدقية  ذات  االدعاءات  يف 
املفرط  باالستخدام  املتعلقة 
مرتكبيها  ومالحقة  للقوة، 

جنائيًا إذا ثبتت صحتها".
إطالق  وقف  "جيب  أنه  أضف 
اهلاون   وقذائف  الصواريخ 
عشوائيا على جنوب إسرائيل. 
األسلحة  هذه  إطالق  أن  ذلك 
قد أدى إىل وفيات وإصابات، 
للهياكل  أضرار  وإىل 
بُرعب  وتسبب  األساسية، 
املدنيني،  السكان  بني  عاٍم 
صارخا  انتهاكا  ميثل  مبا 
الدولي.  اإلنساني  للقانون 
األطراف  مجيع  على  ويتعني 
اجلانب  على  الصلة  ذوي 
جهودًا  يبذلوا  أن  الفلسطيين 
عاجلة وقوية لوضع حد إلطالق 

تلك األسلحة". 
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طوني  املعارضة  زعيم  اعلن 
يقف  اخلزانة  وزير  ان  ابوت 
عاجزا امام البنوك الكبرية اليت 
ترفع اسعار الفائدة مبا يتجاوز 

زيادات البنك املركزي.
الكبرية  البنوك  لوحت  فقد 
اسعار  على  حمتملة  بزيادات 
املتحركة  املنزلية  القروض 
اعلى من زيادات البنك املركزي 

السعار الفوائد.
قرر  قد  املركزي  البنك  وكان 
ابقاء اسعار الفوائد على حاهلا 
ان  غري  االول  تشرين  لشهر 
رفعها  يتوقعون  االقتصاديني 

يف شهر تشرين الثاني.
الفيدرالية  املعارضة  وقالت 
ارهاب  يف  جنحت  البنوك  ان 
واقنعت  لضعفها  احلكومة 
اقرتاضها  اكالف  بان  الوزراء 
وانه  املعتاد  من  اعلى  مازالت 
اىل  التكاليف  هذه  مترير  جيب 

الزبائن.
كل  ابوت »يف  السيد  وقال 
مرة ترتفع فيها اسعار الفائدة 
يقول وزير اخلزانة ان هذا مؤمل 
انها  شيء..  يتغري  ال  ولكن 

حكومة عاجزة وغري فعالة«.
كان  »عندما  يقول  واضاف 
كانت  السلطة  يف  االئتالف 
مبوازاة خط سري  البنوك تسري 
هذا  نَر  مل  املركزي..  البنك 
النوع من سلوك البنك يف ظل 

حكم االئتالف«.
بدوره اتهم وزير اخلزانة للظل 
جو هوكي السيد سوان بالدوران 
حول البنوك بدل الضغط عليها 
جتاه  الصحيح  الشيء  لفعل 
لراديو  مصرحا  املقرتضني، 
)البنوك(  »انها  سي  بي  اي 
خدعت احلكومة بان تكاليف مجع 

املال مستمرة يف النمو«.
اعطى  انه  هوكي  السيد  وقال 

ابوت: البنوك الكبرية تٌٌُرهب وزير اخلزانة

وزير اخلزانة 24 ساعة للضغط 
زيادات  يف  للحد  البنوك  على 
اعقاب  يف  الفائدة  اسعار 
غري  املركزي  البنك  تصرحيات 
بعمله  القيام  يف  »اخفق  انه 
على الوجه الصحيح« كما قال 

السيد هوكي.
واقرتح وزير اخلزانة للظل بان 
على  قادرا  يكون  قد  االئتالف 

*جو هوكي يقول ان الوقت قد حان للعمل من أجل كبح مجاح البنوك*

حشد الدعم يف الربملان الختاذ 
حال  يف  البنوك  ضد  اجراءات 
مل يتصرف السيد سوان، غري 
عن  تفاصيل  اي  يذكر  مل  انه 

االجراءات اليت ميكن اختاذها.
غري ان زميل السيد هوكي يف 
املقاعد االمامية السيد مالكومل 
تورنبول كان مرتددا يف القول 

حول كيفية تدخل الربملان.

يبدو ان بعض عناصر الشرطة 
ال  ويلز  ساوث  نيو  يف 
هذا  يف  يكونوا  ان  يستحقون 
عنصرا   90 اتهم  حيث  السلك 
العام  منهم حبواىل 300 جرمية 

املاضي.
طرد  االقل  على  جرى  وقد 
الشرطة  سلك  من  منهم   25
كما  املستقيم،  غري  لسلوكهم 
كشف تقرير سنوي للمحقق يف 
امس  الدولة  موظفي  شكاوى 

االول.
الحد  السرقة  تهمة  ووجهت 
من  طرده  وجرى  العناصر 
اللوم  القاء  حملاولته  وظيفته 
بسرقة  خميم  يف  اوالد  على 
الذي  هو  انه  مالبس يف حني 

سرقها.

توجيه 300 تهمة جرمية ل95 عنصرا يف شرطة نيو ساوث ويلز
بروس  احلكومي  احملقق  وكان 
استعمال  انتقد  قد  بربور 
الكهربائي  الصعق  مسدسات 
على  القيود  لتشديد  داعيا 
"هناك  قال  حيث  استخدامها 
لضمان  مدنية  لرقابة  حاجة 
الشرطة  استعمال  اساءة  عدم 
لصالحياتها وسلطاتها ولضمان 
اطاعة القانون كاي شخص اخر 

قال خرباء قانونيون ان االنسة 
وضعت  فرايزر-كريك  كريسيت 
الدفاع  بطلة يف  موضع  نفسها 
العمل  مكان  يف  النساء  عن 
اللواتي خيفن من ان يكّن ضحايا 

للتحرش اجلنسي يف املكاتب.
 34 مببلغ  طالبت  حني  ففي 
مع  تسوية  مثن  دوالر  مليون 
السابق  ورئيسه  جونز  دايفيد 
املبلغ  هذا  فان  ماكلينز،  مارك 
دوالر  الف   850 اىل  تقلص 
القانونية  االكالف  تقدر  وفيما 
ب300 الف دوالر، على االقل، 
ليصبح صايف ما بقي هلا 500 

الف دوالر.
مرحلة  يف  التسوية  جاءت  وقد 
حامسة يف قضية االنسة فرايزر 
الفيدرالية  احملكمة  يف  كريك 

يوم االثنني.
برودريك  اليزبيت  وقالت 
التمييز  مفوضية  يف  املفوضة 

تسوية قضية دايفيد جونز اجلنسية

واالنسة  االسرتالي  اجلنسي 
ازمة  مركز  من  ويليز  كارن 
فرايزر  االنسة  ان  االغتصاب 
وجعلت  وقوية  شجاعة  كريك 
التحرش  عن  يتحدثون  اجلميع 

اجلنسي.
مكان  يف  القانون  خبري  وقال 
العمل جريارد فيليبس والشريك 
للمحاماة  ميدلتونز  شركة  يف 
يعرف  البالد  يف  شخص  "كل 

من هي وال اعتقد ان اي شخص 
نفسه  ان يكشف عن  يريد  آخر 

من خالل وهج الدعاية".
واضاف يقول هناك حاالت اسوأ 
بكثري والعديد من االختصاصيني 
قد  النها  بشكاوى  يتقدمون  ال 

تلحق االذى بعملهم. 
يف  بدأت  قد  القضية  وكانت 
شهر  يف  الفيدرالية  احملكمة 

آب.

يف  النائبة  عضوية  تعليق  مت 
ساوث  نيو  يف  العمال  حزب 
الشيوخ  جملس  ورئيسة  ويلز 
يف الوالية اماندا فازيو من حزب 

العمال ملخالفتها رأي احلزب.
وكانت النائبة فازيو قد انضمت 
االربعة يف  اخلضر  حزب  لنواب 
تطبيق  تصنيف  ضد  التصويت 
املنشورات  قانون  تعديل 
الكومبيوتر  والعاب  واالفالم 
القاضي  احلزب  قانون  منتهكة 
بان على االعضاء التصويت كما 

تعليق عضوية النائبة العمالية فازيو 
يف احلزب لتصويتها لصاحل االباحية

يقرر احلزب.
والتشريع، الذي مر يف جملس 
النواب  كل  بدعم  الشيوخ 
الشرطة  يعطي  االخرين، 
املبيعة  املواد  صالحية تصنيف 
 Adult( الناضجني  حمالت  يف 

.)Shops
يف  العمال  حزب  رئيس  وقال 
مت  انه  كومبز  روبرت  الوالية 
تعليق عضوية االنسة فازيو يف 
االجتماع  على  خلروجها  احلزب 

احلزبي.

االعمال  جمموعة  ارسلت 
اىل  مفتوحا  كتابا  واملصاحل 
حكومة نيو ساوث ويلز للتخلي 
عن محلتها بشان استثناءات يف 
الوطنية  العمل  سالمة  قوانني 
قائلة ان الوالية ختاطر بفقدان 

الوظائف واالستثمارات.
نشرت  اليت  الرسالة  ففي 
ارسلتها  واليت  االربعاء 
مثل  كبرية  اعمال  جمموعات 
االسرتالية  الصناعة  جمموعة 
رئيسها  حث   )AiGroup(
ساوث  نيو  والية  التنفيذي 
ويلز على اعادة االلتزام بتطبيق 

االصالحات الوطنية بالكامل.
وجاء يف الرسالة "ان الصناعة 
وجود  خالل  من  بالعمق  حمبطة 
من  خمتلفة  جمموعات  تسع 
قوانني وقواعد سالمة يف مجيع 
احناء اسرتاليا.. اننا على وشك 
النهاء  جيل  كل  واحدة  فرصة 
االحباط للمصاحل واالعمال يف 
والسماح  البالد  احناء  مجيع 
نتائج  على  الرتكيز  للشركات 
خضم  الغرق يف  بدل  السالمة 

االراء القانونية".
نيو  الرسالة ان "على  واعلنت 
ساوث ويلز عدم تقويض هذا 

االصالح الوطين اهلام".
كما وقع الرسالة رئيس مجعية 
كينغ  وول  االسرتاليني  البناة 
يف  االعمال  جملس  ورئيسة 

اسرتاليا كاتي الهي.

جمتمع االعمال يف نيو ساوث ويلز حيث حكومة الوالية على اعادة التفكري باالصالحات
وايد ما جاء يف الرسالة السيد 
التنفيذي  الرئيس  براك  غاري 
الرباب  االسرتالي  لالحتاد 
العمل والصناعات والسيد بيرت 
التنفيذي  الرئيس  اندرسون 
والصناعة  التجارة  لغرفة 

االسرتالية.
وتريد رئيسة والية نيو ساوث 
اجراء  كينيلي  كريستينا  ويلز 
بعض االستثناءات على قوانني 
توقيعها  رغم  الوطنية  السالمة 
االول  االتفاق يف كانون  على 

املاضي.
السماح  كينيلي  االنسة  وتريد 
للنقابات باالحتفاظ حبق مقاضاة 
انتهاك  بزعم  العمل  ارباب 
السالمة وممارسة الرقابة على 
ارباب العمل يف مكان العمل.

الوزراء  رئيسة  هددت  وقد 
متويل  بسحب  غيالرد  جوليا 
ويلز  ساوث  لنيو  مليون   144
االصالحات.  تطبق  مل  اذا 
يف  غيالرد،  االنسة  وكررت 
الثالثاء،  الفيدرالي  الربملان 
ساوث  نيو  تسري  بان  طلبها 
الذي  االتفاق  خط  على  ويلز 
االول،  كانون  يف  توقيعه  مت 
ضمان  على  "سنعمل  قائلة 
الوفاء بهذا االتفاق.. فاالتفاق 

هو اتفاق".
قالت  كينيلي  االنسة  ان  غري 
استثناءات  تريد  انها  جمددا، 
ويلز،  ساوث  نيو  الجراءات 

هذه  بدون  انه  مدعية 
االصالحات  فان  االستثناءات 
نظام  سُتضعف  الفيدرالية 
ساوث  نيو  يف  العمل  سالمة 

ويلز".
وقالت االنسة كينيلي للربملان 
مهما..  التناغم  نرى  "اننا 
للعمال  اليقني  يوفر  التناغم 
والرباب العمل على حد سواء.. 
االمحر..  الشريط  يقص  انه 
ولكن جيب ان يكون التناغم او 
الذي  املتصاعد  املد  التنسيق 
اننا نريد  القوارب..  يرفع كل 
يف  هنا  للبقاء  احلمايات  هذه 

نيو ساوث ويلز".
نيو  يف  املعارضة  زعيم  ودعا 
اوفريل  باري  ويلز  ساوث 
االنسة كينيلي العادة التفكري 
واالقتصاد  العمالة  بتأثري 
االصالحات  مبقاومة  لقرارها 
"كريستينا  قائال  الوطنية، 
اجملتمع  لوضع  حتتاج  كينيلي 
ملعرفة  حتتاج  املقدمة..  يف 
العديد من  ان قرارها سيكلف 
واي  واالستثمارات،  الوظائف 
سالمة  على  له  سيكون  تأثري 

مكان العمل".
رئيسة  اوفاريل  السيد  واتهم 
الوالية بالعمل ملصلحة النقابات 
االستثناءات  هلذه  الدفاع  يف 
كينيلي  االنسة  "ان  قائال 
يد  يف  دمية  من  اكثر  ليست 

رؤساء النقابات واالحتادات".

للقناة  القابضة  الشبكة  اكدت 
التلفزيونية العاشرة انه مت بيع 
15,6 يف املئة من اسهمها بعد 
الثالثاء  يوم  البورصة  اقفال 
دون الكشف عن اسم الشاري.
ان  العاشرة  القناة  وقالت 

القناة العاشرة تؤكد بيع 15 يف املئة من اسهمها
بيعت  سهما   163,305,048
ب1,50 دوالر لكل منها مقارنة 
1,41 دوالر للسهم يف التداول 

السابق.
 245 بيع  ما  جمموع  بلغ  وقد 

مليون دوالر.

جوليا  الوزراء  رئيسة  ختطط 
غيالرد لقيام بزيارة هي االوىل 
االسابيع  يف  اندونيسيا  اىل 

املقبلة.
االنسة  تزور  ان  املتوقع  ومن 
حضورها  بعد  جاكرتا  غيالرد 
قمة دول شرق اسيا يف فيتنام 

نهاية الشهر احلالي.
جتتمع  ان  ايضا  املرجح  ومن 
االندونيسي  الرئيس  مع 
يادهويونو  بامبانغ  سوسيلو 
خالل ما حيتمل ان يكون توقفا 

قصريا.
الرئاسي  الناطق  اكد  وقد 
جيري  بانه  فايزاسيا  توكيو 

غيالرد ختطط لزيارة اندونيسيا
العمل على هذه الزيارة، حيث 
احتمال  قال »اننا نتطلع اىل 
الزيارة بعد اجتماع هانوي، فعدا 
عن انها زيارة بروتوكولية فمن 
حمادثات  تتخللها  ان  املرجح 
الثنائية،  املسائل  بعض  حول 
هذه  حتديد  ميكنين  ال  ولكين 

املسائل«.
مسألة  تكون  ان  املرجح  ومن 
تهريب البشر على رأس جدول 

احملادثات.
وجتمع قمة شرق اسيا قادة من 
اىل  اضافة  اسيوية  دول   10
واليابان  ونيوزيالندا  اسرتاليا 
والصني وجنوب كوريا واهلند.

يف  اخر  عمالي  نائب  ان  يبدو 
هو  ويلز  ساوث  نيو  برملان 
االستقالة  بصدر  جريارد  مارتن 

من الربملان.
سابع  هو  جريارد  والسيد 
ساوث  نيو  يف  عمالي  سياسي 
السياسة  اعتزال  ويلز يعلن عن 
العام  الوالية  انتخابات  قبيل 
املقبل، حيث انه كشف عن عدم 
مقعد  عن  نفسه  ترشيح  اعادة 
يف  يشغله  الذي  باتهريست 
العام 2011، كما  اذار  انتخابات 

اعلنت حكومة كينيلي.
انتخب  قد  مارتن  السيد  وكان 
الول مرة نائبا يف العام 1999. 
وكان يطلق عليه "سوط" احلكومة 

طيلة السنوات السبع املاضية.
الوالية  رئيسة  اشادت  وقد 
كريستينا كينيلي بالسيد مارتن 
حملي  "عضو  بانه  اياه  واصفة 
جريارد  "لدى  مضيفة  ممتاز"، 
قائمة من االجنازات طول ذراعك، 
من ضمنها خدمات سكك احلديد 
وطرقها  الريفية  املناطق  يف 
الصحية  اجملاالت  يف  وكذلك 
واالستشفائية والتعليمية فيها". 
مارتن  السيد  ان  "عن  كاشفة 
حارب لضمان حصول مستشفى 
 100 من  اكثر  على  باتهريست 

مليون دوالر".

وبذلك يكون السياسي العمالي السابع خالل شهرين

 النائب جريارد يعلن عن اعتزاله السياسة العام املقبل
يرتفع  مارتن  السيد  وباستقالة 
الذين  العمال  حزب  نواب  عدد 
قبل  السياسة  اعتزال  قرروا 
االنتخابات املقبلة يف نيو ساوث 

ويلز اىل سبعة.
مقعد  نائبة  بيمر،  ديانا  وكانت 
عن  سيدني  غرب  يف  مالغوا 
االسبوع  اكدت  قد  العمال  حزب 
املاضي عدم ترشيح نفسها يف 

انتخابات آذار املقبل.
فيل  ماونتنز  بلو  نائب  وكان 

السياسة  ترك  قد  كوبربرغ 
الوزير  من  كل  اعلن  وكذلك 
السابق دايفيد كامبل عزمه عدم 
املقبلة  االنتخابات  يف  الرتشح 
وكريي هيكي )نائبة سيسنوك( 
واليسون ميغارتن )نائبة ميناي( 

و باري كوكيري)نائب مرياندا(.
انها  كينيلي  االنسة  وقالت 
عماليا  مرشحني  ترى  ان  تريد 
جمددا ينافسون على املقاعد يف 

انتخابات الوالية املقبلة.
نتوقع منه ذلك".

"مازال  بربور  السيد  وقال 
هناك الكثري من سوء السلوك 
وعلينا ان نكون يقظني لضمان 
معها..  املناسب  التعامل 
صعبة  مهمة  هي  الشرطة 
غري  اجملتمع،  احرتام  تستحق 
ان سوء السلوك من قبل قلة 
تقوض هذه الثقة الضرورية".
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اختصاص، خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات 
)BLACKMORES(  مساحيق 
للغسيل واجللي، عطورات، 
هدايا - نغّلف اهلدايا جمانًا، 

تظهري فوري لصور الباسبور، 
وأشياء أخرى كثرية 

 توصيالت جمانية للمنازل
Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609مقابل مركز الربيد

333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161

دوام العمل: من االثنني حتى السبت من 8 صباحًا حتى 8 لياًل
يوم االحد من 9 صباحًا حتى 8 لياًل

طوني  املعارضة  زعيم  حذر 
ابوت من ان الكشف عن ضريبة 
سوف  هلا  املخطط  التعدين 
اعادة  هائلة يف  خيلق مشاكل 

الفائض جمددا اىل املوازنة.
التعدين  شركات  وتأخذ 
ريو  بي،  هتش  بي  العمالقة 
االعتبار  يف  واكسرتاتا  تينتو 
االبتعاد عن الصفقة اليت متت 
بشأن  احلكومة  مع  مناقشتها 
ضريبة اجيار املوارد املعدنية.

وقال السيد ابوت "من الواضح 
ان هذه احلكومة هي اليت قالت 
االنتخابات  قبل  واحدا  شيئا 
االصوات  لكسب  حماولة  يف 
وتقوم بشيء خمتلف متاما بعد 

االنتخابات".
اليت  "املشكلة  يقول  واضاف 
انه  هي  احلكومة  تواجهها 
التعدين  ضريبة  كشفت  اذا 
فستكون لدى احلكومة مشاكل 
بالتزاماتها  الوفاء  يف  هائلة 
املوازنة  اىل  الفائض  باعادة 
على  احلكومة  وتصر  جمددا". 
انها مل تبتعد عن هذا االتفاق. 
ان  قال  ابوت  السيد  ان  غري 
اخلام  التعدين  شركة  رئيس 
وولش  السيد سام  تينتو  ريو 
تساءل حول مصداقية احلكومة 
ان  ميكنك  ال  كان  "اذا  قائال 
ان  ميكنك  فبمن  باحلكومة  تثق 

تثق".
وقال زعيم املعارضة "هذه هي 
غيالرد..  حكومة  مع  املشكلة 

ابوت يشك يف امكان احلكومة 
اعادة الفائض اىل املوازنة

حول  باحلكومة  الثقة  ميكنك  ال 
ضريبة الكربون، ال ميكنك الثقة 
باحلكومة حول مراكز االعتقال.. 
واالن من الواضح انه ال ميكنك 
ضريبة  حول  باحلكومة  الثقة 

التعدين".
دون  االحرار  نائب  واعلن 
راندول انه كان هناك استثمار 
يف  املعادن  قطاع  يف  قوي 
قائال  اسرتاليا،  غرب  واليته 
احلكومة تضع  فان  ذلك  "ومع 
الصناعة يف  رقبة  على  قدمها 
اسرتاليا  جتين  ان  ميكن  وقت 

فائدة كبرية.
ان  راندول  السيد  وكشف 
الصغرية  السرية  "الصفقة 
اخلادعة" اليت ناقشتها احلكومة 
العمالقة  التعدين  شركات  مع 
الثالث تركت شركات التعدين 
معرضة  والصغرية  املتوسطة 

للزوال.

*طوني ابوت*

خرج زعيم حزب العمال املعارض 
على  اسرتاليا  غرب  والية  يف 
اليت  الفيدرالية  احلكومة  قرار 
ختطط اليواء حواىل 1500 طالب 
جلوء يف قاعدة مهجورة للجيش 

يف بلدة ويتبيلت يف نورثام.
وقال السيد ايريك ريرب ان ايواء 
هو  اللجوء  طاليب  من  الكثري 
عمل جيب ان تشرتك فيه والية 

اخرى.
وبذلك يكون السيد ريرب قد خرج 
عن صف حزب العمال الفيدرالي 
يف كانبريا وتناغم اكثر مع خط 
كولن  االحراري  الوالية  رئيس 
سابقا  ودعا  سبق  الذي  بارنيت 
الواليات االخرى لتقاسم االعباء.

ففي والية غرب اسرتاليا مت ايواء 
العازبني  الذكور  اللجوء  طاليب 
مركز  يف  املتزوجني(  )غري 
كيمربلي  يف  لالعتقال  كريتن 

حزب العمال يف غرب اسرتاليا يعارض مركز االعتقال
فيما مت ايواء العائالت يف خميم 
يف  ليونورا  يف  مهجور  تعدين 

غولدفيلدز.
خطط  ان  ريرب  السيد  وقال 
اعلنت  اليت  الفيدرالية  احلكومة 
عنها االثنني اليواء حواىل 1500 
مؤهل  غري  ذكر  جلوء  طالب 
مهجورة  قاعدة  يف  )عازب( 
"اكثر  كان  نورثم  يف  للجيش 
من الالزم.. وجيب املشاركة يف 
محل االعباء حيث قال لراديو اي 
بي سي "ان هذا مل يتم تقامسه 
هذه  حتى  الواليات  بني  بعدل 

اللحظة".
السيد  ان  ريرب  السيد  وقال 
رمبا  الوالية(  )رئيس  بارنيت 
يشعر بالندم االن لكتابته لوزير 
ايفانز  كريس  السابق  اهلجرة 
مركز  نورثم  تكون  ان  مقرتحا 

اعتقال.

رئيس  ان  ريرب  السيد  وقال 
على  "احلصول  حياول  الوالية 
حيث  ايضا"  واكلها  احللوى 
حيال  قلقه  عن  االن  يعرب 
يف  نورثم  يف  واالمن  السالمة 
1500 طالب جلوء  ايواء  حال مت 

عازب فيها.
انه  الوالية اعلن  غري ان رئيس 
من  ريرب  السيد  مبوقف  فوجىء 
موقف  "انه  قائال  املسألة  هذه 
يف  العمال  حزب  لزعيم  غريب 
سياسة  يعارض  اسرتاليا  غرب 
ان  خاصة  الفيدرالية،  العمال 
برملان  يف  العمال  حزب  نواب 
لديهم  ان  يبدو  اسرتاليا  غرب 
تعاطفا كبريا مع طاليب اللجوء".

اقرتح  انه  الوالية  رئيس  وقال 
وليس  عائلية  جملموعات  نورثم 
1500 رجل عازب من شأن ذلك 

ان يفرض قضايا امنية".

ُطلب من سكان والية تازمانيا 
ضحية  ملساعدة  باملال  التربع 
حكومة  اشتكت  سابقة  جنسية 
االضرار  عن  لتعويضها  الوالية 

اليت حلقت بها.
فقد دعا احملامي روالند براون، 
الوالية  مواطين  هوبارت،  يف 
كان  اليت  الطفلة،  عن  نيابة 
اليت  عاما،   12 آنذاك  عمرها 
رجل   200 من  الكثر  بيعت 
فيما  معها،  اجلنس  مارسوا 

كانت حتت عناية الدولة.
وقد تقدمت الطفلة اليت اصبح 
بشكوى  عاما   13 االن  عمرها 
ضد حكومة الوالية مدعية بانها 

اخفقت يف محايتها.
وعلى كل حال فانه قبل تقديم 
الشكوى ينبغي ان يكون هناك 
الفتاة عانت وتأملت  بان  دليل 
االهمال،  بسبب  ذلك  جراء 
جيب  اليت  الطبية  والتقارير 
االف   10 حواىل  تكلف  توفريها 

دوالر.
"لدى  براون  احملامي  وقال 
الضحية قضية جيدة ضد حكومة 
الوالية، ولكن قبل ان نعلن نتائج 
اخفاق العناية بها، جسديا، فانه 
ال ميكن التقدم بالقضية.. هذه 
احلالة معقدة الن الفتاة تتقدم 
بشكوى ضد الوالية اليت مازالت 

راعية هلا«.
واضاف يقول انه على الفتاة ان 
تتحرك بشكل مستقل عن راعيها 
)الوالية( وهذا ال تستطيع حتمل 

ذلك )ماديا(.
براون محلة  اطلق احملامي  وقد 
داعيا  الصحف  يف  اعالنات 

ابنة 12 عاما تشتكي حكومة تازمانيا لتعرضها لالغتصاب من 200 رجل
باملال  للتربع  التازمانيني 
واملساعدة على تغطية النفقات، 
حبماس  تفاؤله  عن  معربا 

املواطنني هلذه القضية.
يتربع  ان  آمل  "انين  وقال 
املواطنون باملال النهم سريون 
انها يف وضع سيئ جدا واجملتمع 
بامكانه ان يظهر نفسه بانه كرم 

جتاه من حيتاج ملساعدة".
كتب  انه  براون  السيد  وقال 
الوالية  يف  الطفولة  لوزيرة 
لني ثورب فيما يتعلق باملطالبة 
القانونية املعلقة ولكنه مل يتلق 

اي جواب.
احلالي،  الشهر  بداية  ويف 
بفشل  ثورب  االنسة  اعرتفت 
قالت  حيث  الفتاة  مع  احلكومة 
ان  اريد  احلكومة  عن  "بالنيابة 
اعرتف رمسيا، كما اثبت تقرير 
املفوض، اننا واجملتمع االوسع 
الفتاة .. هذه  فشلنا مع هذه 
الفتاة كانت خالل هذه اجلرائم 
ولكنها  والدتها  مع  تعيش 
كانت  الوالية.  لرعاية  ختضع 
يتوقعها  اليت  احلماية  تستحق 

اي عضو يف جمتمعنا".

دايفيد  الوالية  رئيس  وكان 
اىل  سابقا  اشار  قد  بارتليت 
مؤهلة  تكون  قد  الفتاة  ان 
مبوجب  تعويض  على  للحصول 
ُصمم  الذي   2007 عام  تشريع 
لتعويض للشخص الذي يكون 
والذي  الدولة  وصاية  حتت 
الستينات  يف  مهمال  كان 

والسبعينات.
ومت احلكم بالسجن على القّواد 
والدتها  وعلى  ديفاين  غاري 
اليت مل يكشف عن امسها ملدة 

10 سنوات. 
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ـ شوقي مسلماني 

األنوار  جريدة  حترير  رئيس  مع  هو  احلوار 
وجهها  واحملاِورة  خوري.  رفيق  األستاذ 
مألوف وصوتها مألوف. مل أعرف إاّل يف آخر 
احللقة التلفزيونّية أّنها اإلعالمّية املخضرمة 
تركُت  بدوري  وأنا  العّشي.  قاروط  سعاد 
لبنان منذ ثالثة عقود. ومياه كثرية عربت 
حتت اجلسر، حتى قيل أّني إذا رجعُت إىل 
لبنان لن أعرف حمّلة فيه، هذا يف العمران، 

أّما يف اإلنسان فحّدث وال حرج. 
الصديق واخلصم معًا يستمعان وباإلستعداد 
رفيق  مع  يكون  سياسي  حوار  ألي  ذاته 
ولكّن  الشرح،  جمال  هنا  وليس  خوري، 
أّننا سنقضي  تقول  السّيدة سعاد  مسعُت 
تسعني دقيقة مع رفيق خوري، وليس مع 
رفيق خوري الصحايف والسياسي، بل مع 
رفيق خوري الشاعر. و"نْزلة الربد" متمّكنة 
"كتابة"  وعندي  فمي.  من  وأتنّفس  مّن. 
مستعجلة جيب أن أجنزها، وحمتار: هل ُأجِنز 
والسّيدة  وأرتاح؟.  أنام  أم  الكتابي  عملي 
مبا  وصّرحْت  حريتي.  عّن  منعْت  سعاد 
يا  مدعّوان  "حنن  لذاتي:  وقلُت  صّرحْت. 
ذاتي إىل حلقة سيكون هلا نكهة، املعلومة 
هي أّن رفيق خوري شاعر وله باع يف الشعر 

وسبق وغّنت له السّيدة فريوز". 
وأنا عمومًا مثلما أجد طرافة يف أن يتحّدث 
الشاعر بالسياسة أجد طرافة يف أن يتحّدث 
"لقد  لذاتي:  وقلُت  بالشعر.  السياسي 
قّررت أاّل أكتب وأاّل أنام وأن أحتمل "نزلة 
ذاتي  ومتلملْت  الدعوة".  أليب  وأن  الربد" 
إىل  ستحتاج  أّنك  يعن  "قرارك  وقالت: 
هلا:  وقلُت  باملقاطعة  وعاجلُتها  الرتكيز". 

"شأني! وأنِت ارتاحي".  
والستينات  اخلمسينات  إىل  التاريخ  ورجع 
وحضر  رجع  ما  أكثر  الفائت  القرن  من 
األخَوان رحباني عاصي ومنصور وهذا يبدع 
والعكس  كلمة،  ُيبدع يف  وذاك  نغمة  يف 
كان  الذي  خوري  رفيق  ويشهد  صحيح. 
مع  حركّية عاصي كبرية،  أّن  صديقًا هلما 
تفاضل  إجراء  يرفض  أّنه  آن  يف  التأكيد 
بني األخوين، فهما كالهما ذروة. وتسطع 
أضواء يف مسرح التاريخ على سعيد فرحية 
وجمالسه الليلّية اليت ال شأن هلا بالنهارات 
ومتاعبها وهمومها ومشاّقها وعنتها، وحيضر 
الوهاب  عبد  حمّمد  من  كّل  اجملالس  هذه 
وفريد األطرش الذي ُيبدي األستاذ خوري 
وأّم  الصايف  ووديع  حنوه  خاّصًة  عاطفًة 
كلثوم. وأعرف وألّول مّرة أيضًا أّن سعيد 
فرحية الكاتب مل يكن يعرف ال القراءة وال 
الكتابة، وأّنه تعّلمهما بعد شقاء.  وحتضر 
جريدة النهار ومعها األستاذ غّسان توين. 
كانت  اليت  شعر،  جمّلة  نزاعات  وحتضر 
اليت  اآلداب  جمّلة  مع  وخالفاتها  منفتحة، 
وسهيل  أدونيس  وحيضر  ملتزمة.  كانت 

إدريس وخليل حاوي. 
سبب  حقيقة  عن  سعاد  السّيدة  وتسأل 
وأصخُت.  حاوي؟.  خليل  الشاعر  إنتحار 
إبن  الشاعر شفيق عطايا، وهو  فالصديق 
عّمة الشاعر حاوي، سبق وحّدثن يف لقاء 
عن الساعات األخرية يف حياة حاوي، فهل 
سيتطابق جواب رفيق خوري يف رحيل خليل 
حاوي الشاعر املثّقف كاتب دراسة قّيمة عن 
جربان خليل جربان وخّريج جامعة كامربيدج 
مع ما مسعته من شفيق عطايا الذي قال 

تسعون دقيقة مع الشاعر رفيق خوري 
"جتربيت  كتاب  صدور  مبناسبة  لي  كلمة  يف 
شهر  يف  كرم  سركيس  لألستاذ  التيار"  مع 
اذار الفائت ، قلت بثقة ان جتربيت مع اجلالية 
سنة  وثالثني  خلمس  اوسرتاليا  يف  اللبنانية 
اللبنانية  األحزاب  ان  أؤمن  جعلتن   ، خلت 
للجالية  تفرقة  اصبحت عنصر  الديار  يف هذه 

وليست عنصر مجع.
اني أحتّداكم ايها األحزاب ان تربهنوا أني على 

خطأ . . . 
والقوات   ، والكتائب   ، الوطن  التيار  أحتّدى 
، واملردة ، واألحرار ، واألشرتاكي ، وأمل ، 

والقومي ، واملستقبل  
اىل آخر املعزوفة . . ان تربهنوا عدم صدقية 

كالمي .

ولكن . . وقبل ان حتمى الرؤوس ، اطلب من 
لدقيقة  بنفسه  خيتلي  ان  بينكم  مسؤول  كل 
ويسأهلا هل بأمكان حزبه حقا"، ان يّدعي انه 
ميّثل اجلالية اللبنانية جتاه احلكومة األوسرتالية 
مثال"، ام انه ميّثل فئة اقتطعها لنفسه . .؟ 
وان يسأل تفسه ايضا" يف اي مكان وزمان 
وألي غرض توّحدت األحزاب لتمّثل جالية لبنانية 

موّحدة . .؟؟؟
انا بامكاني ان اقول انه مل حيصل هذا اطالقا". 
. ال من اجل لبنان، وال من اجل مصلحة اجلالية 

اللبنانية يف اوسرتاليا .
اني احتّداكم . . ولكن ليس حتّد عدائي ، بل 
حتّد اجيابي ملصلحة اجلالية وافرادها يف هذه 

الديار . 
رمبا تفّكرون يف قلوبكم ما عساه ان يقول هذا 

وهو عضو يف احدى األحزاب؟!
انا عضو يف حزب ذكرت امسه يف   .  . نعم 
رأس الالئحة ، وعضو مؤسس ايضا"، ولكن 
بريوت  مطار  اغادر  وعندما   . لبنان  فقط يف 
لبنانيا"  اوسرتاليا"-  مواطنا"  نفسي  اعترب 
ونقطة على السطر. . فال اعادي اي لبناني آخر 
ألنه خيالفن الرأي . بل احرتم رأيه ، وحرية 
تفكريه ، ومعتقده ، واتواصل دائما" معه من 

اجل مصلحة اجلالية اللبنانية ولبنان . .
.؟   . كذلك  اليس   .  . الكالم  هذا  طوباوي 

أّن سقوط بريوت يف اجتياح 82 يف قبضة 
حاوي؟.  خليل  عقل  يقبله  مل  اإلسرائيلي 
ورفيق خوري أضاف بالتساؤل: هل األزمة 
حاوي  خليل  بها  ميّر  كان  اليت  العاطفّية 
هلا حّصة يف انتحاره؟ وهل شعور حاوي، 
الذي كان يدعو اهلل أن يلهمه الصمت يف 
الوقت املناسب بأّنه أعطى وليس عنده بعُد 
إىل  خوري  ويعود  انتحاره؟.  يف  حّصة  له 
احلديث عن اجتياح 1982 بإشارة ذات داللة 

على رجحان يف كّفة اإلنتحار. 
وتقول السّيدة سعاد أّن رفيق خوري الشاعر 
الذي كتب عنه مّرتني الشاعر سعيد عقل 
وأصدر ثالث جمموعات شعرّية منها "الزنبق 
والدم" و"غابة احلجارة" مل يستمّر يف رحلته 
قّصر  فإّنه  وبالتالي  الواعدة،  الشعرّية 
خوري  ويعرتف  به.  عقل  سعيد  أمل  دون 
تارخيهم"  "من  حلقة  كلَّ  لّونْت  بشفافّيٍة 
ويسرد األقدار اليت شّكلت حياته ورمته إىل 
السياسة من طريق عامل الصحافة. ويذكر 
األسبوع،  أّيام يف  سبعة  يعمل  كان  كيف 
ويومّيًا إىل اخلامسة فجرًا، وكم كان حجم 
املسؤولّية، مثااًل ال حصرًا، يف نهار غّسان 
ُيطّعم  البدء كان  توين. ويروي كيف يف 
مقالته السياسّية بروحه األدبّية، مع تأكيد 
وبعد سؤال أّن الصحايف عندما يكتب مقالة 
ولكن  ذلك  يفعل  وهو  ينحاز،  أن  بّد  ال 
ليقول  خوري  ويرجع  بعصبّية.  ال  بعلمّية 
أّنه نادم جلعِل السياسي فيه ينفي الشاعر 
فيه، لذلك فإّن آخر إصدار شعري له كان 
الفائت،  القرن  من  الستينات  أوائل  يف 
يكّرروا  بأاّل  الشباب  الشعراء  اآلن  وينصح 
السّيدة سعاد تفسريًا،  خطأه. ومل تسأله 
وهو بدوره مل يتوّسع، ومل نسمع ماذا يعن 
السياسي وماذا يعن الشاعر؟ وملاذا بني 
إختيار خوري على  السياسي والشاعر يقع 
الشاعر؟. وطبعًا ليس كّل شيء يكون يف 
حوار واحد. وتسأله السّيدة سعاد إذا كان 
يف  إليه  يتسّلل  كان  فيه  املنفي  الشاعر 
أّن  ويقّرر  خوري  رفيق  ويبتسم  أحايني؟. 
الشاعر املنفي فيه كان يتسّلل مّرات وهو 
سّجَل تلك املّرات على مدى العقود األربعة 

الفائتة وسيصدرها يف كتاب قريبًا. 
اآلخر  أن  اإلقرار  الثقافة من خالل  وحتضر 
موجود والتفاعل هو يف األقداس. وحتضر 
العامل  دول  أو  النامية  الدول  يف  املدينة 
هي  بل  مدينة  ليست  أّنها  وكيف  الثالث 
ريف، وكيف أّن املدينَة اإلنساُن فيها هو 
باآلخر  تربطه  مواطن  هو  وبالتالي  ذاته، 
فيه  الرابط  الريف  فيما  املواطنة،  رابطة 
واملختلف  العائلة،  أو  املذهب  أو  الديُن 
هو يف الطرف اآلخر، مع كّل ما يعنيه أن 
يكون املرء يف الطرف اآلخر. وجيزم رفيق 
للجوهر.  فاقدة  العربّية  املدينة  أن  خوري 
يقول  آن  ومؤّثرة يف  نظر  فيها  وبالتفاتة 
أمساء يف  يستعرض  أن  بعد  خوري  رفيق 
اخللق اإلبداعي هلا مكانتها أّن لبنان منظور 
إليه من األحداث اجلسام اليت تالطمت فيه 
منذ القرن التاسع عشر هو بلد مؤسف )مل 
وْحيًا حبركة  إّنا  يلفظ خوري كلمة مؤسف 
من يده وهّزة من رأسه( أّما لبنان منظورًا 
إليه من الفن واملسرح والشعر واجملاالت 
اإلعالم  نسيان  دون  من  األخرى  اإلبداعّية 
والصحافة فيستحق اإلنتماء إليه باإلختيار، 
وباملعنى العميق للكلمة. واألمُل هو قوس 

قزح احلياة.            

اني احتّداكم ايها األحزاب
ولكن بالرغم من طوباويته متّكنت ان امارسه 
. والذين يتعاملون معي عن قرب يعرفون هذا 

جيدا".
لذلك انا احتّداكم ايها األحزاب . . وسأساعدكم 

على هذا التحدي . . ولكن كيف . . ؟

هناك قاسم مشرتك بامكانكم ان تتوحدوا من 
القاسم  هذا   . تريده  كلها  اجلالية  ألن  اجله 
افراد  من  فرد  لكل  مقّدس  حق  هو  املشرتك 
اجلالية . . انه حق األقرتاع . . هذا احلق الذي 
 ، يتجاهله  ان  اللبناني  اخلارجية  وزير  حياول 
حقها  من  اجلالية  وجيّرد  جيّردكم  وبالتالي 

املقّدس يف سنة 2013 .
اجلامعة  مع  وتدعوا  مجيعا"  تتحدوا  ال  ملاذا 
القنصلية  امام  جتّمع  اىل  العامل  يف  اللبنانية 
اللبنانية ، وامام السفارة اللبنانية ، وتوجهوا 
لبنان  يف  املعنيني  اىل  رسالة  واحد  بصوت 
تطالبون فيها حبقكم املقّدس الذي منع عنكم 

لعقود من الزمن؟
بينكم  فيما  التشاور  اىل  تبادروا  ال  ملاذا 
املشرتك فقط  القاسم  هذا  اجل  من  فتتحدوا 
ولو ملرة واحدة ؟ وتربهنوا بالتالي اني كنت 
بفرح  األعتزار  اىل  بدوري  فأبادر   ، خطأ  على 
عظيم . .  ومن يدري ، رمبا حيل عليكم الروح 
القدس فتبادرون ايضا" اىل العمل على قاسم 
الفلسطينيني  توطني  منع  وهو  آخر  مشرتك 
يف لبنان . وقاسم مشرتك آخر وهو اسرتجاع 
وقاسم   ، فقدونها  الذين  للبنانيني  اجلنسية 

مشرتك آخر. . وآخر . . 

اني احتداكم ايها األحزاب فواجهونن باجيابية 
. . ان جنحتم ، فنجاحكم سيكون جناح للجالية 
كلها ، ويكون فرح عند شهدائكم يف السموات 

 .
وان فشلتم . . ابقى انا على حق ، وتبقى اجلالية 
اللبنانية جالية مقّسمة ، ضعيفة وحمرومة من 

ابسط حقوقها ورمبا تهجركم مجيعا" يوما".
اني احتّداكم ايها األحزاب امام اجلالية كلها.

انطوان غامن 
بريزبن

تشكيلة واسعة
 من املأكوالت اللبنانية 

مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
 نؤمن ونتعّهد سائر أنواع املناسبات

 سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

لصاحبه جان شاهني

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

جلسة رائعة مع النرجيلة
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مقاالت

2010 األول  23 تشرين  Saturday 23 October 2010السبت 

يبدأ  سوف   2010/10/19 الثالثاء  وحتديدًا  االسبوع   هذا 
يف  اسرتاليا  مساهمة  استمرار  مناقشة  الفيدرالي  الربملان 
احلرب يف افغانستان، وقد يستمر النقاش ملدة اسبوعني، 
بهذه اخلطوة تكون رئيسة الوزراء جوليا غيالرد وفت بوعد 
اثناء  ويلكي  اندرو  املستقل  والنائب  اخلضر  حلزب  اعطته 
املفاوضات لتشكيل احلكومة بأن يناقش موضوع مساهمة 
اسرتاليا يف احلرب يف افغانستان واملعروف ان حزب اخلضر 
اليت  احلرب  افغانستان،تلك  التدخل يف  يعارضون  وولكي 
بدأت العام 2001 بعد ان غزت القوات االمرييكية وحلفائها 
افغانستان يف غمرة التعاطف الدولي مع امريكا كرد فعل 

على اهلجمات على الواليات املتحدة يف 2001/09/11.
منافشة الربملان للتدخل العسكري االسرتالي يف افغانستان 
اعوام،ومن  بداية احلرب منذ 9  االول من نوعها منذ  ُتعترب 
االطياف  كل  من  نواب  النقاش  يف  يشارك  ان  املتوقع 
خضر،  وطين،  احرار،  )عمال،  الربملان  يف  السياسية 
ماذا  نوع  من  تساؤالت  تطرح  ان  املتوقع  ومن  مستقلني( 

نفعل هناك ،ماذا حققنا حتى االن
ما هي االهداف والتكاليف، واىل متى سنبقى هناك وهل 

من امل بربح تلك احلرب؟
اي  لراديو  قال  مسيث  ستيفن  االسرتالي  اخلارجية  وزير 
بي سي يف 2010/10/13 ان احلكومة لن توجه نواب حزب 
العمال وسترتك هلم حرية مناقشة املوضوع وحسب قناعاتهم 
الشخصية مع انه شدد على اهمية مواصلة اسرتاليا املساهمة 
يف تلك احلرب لقطع الطريق ومنع تأمني معقل آمن لتدريب 

االرهابيني.
يف  اسرتاليا  اشرتاك  ملوضوع  الربملان  مناقشة  سبق  وقد 
جوليا  الوزراء  رئيسة  بني  سجال  افغانستان  يف  احلرب 
ابوت بعد ان رفض االخري  غيالرد وزعيم املعارضة طوني 
عرض رئيسة الوزراء لزيارة القوات االسرتالية العاملة يف 
وألنه  يرهقه  قد  السفر  بأن  واهية  حجة  وقدم  افغانستان 

ملتزم مبوعد للمساهمة يف مؤمتر حزب االحرار الربيطاني.
وامضى  افغانستان  املعارضة  زعيم  زار  الحق  وقت  ويف 
عشرة ساعات مع اجلنود هناك، وقد دافع ابوت عن موقفه 
وشن هجومًا على رئيسة الوزراء واتهمها بتسريب خرب رفضه  
مرافقتها اىل افغانستان ألنه سبق واطلعها على نيته زيارة 
اهداف  حتقيق  وحماولة  افغانستان  يف  االسرتالية  القوات 
سياسية من املوضوع. رئيسة الوزراء نفت مسؤوليتها عن 
زعيم  مع  سجال  يف  تدخل  لن  انها  وقالت  اخلرب  تسريب 

املعارضة.
كذلك نفى الصحايف فيل خوري كبري املراسلني السياسيني 
رئيسة  تكون  ان  هريالد  مورنيغ  سيدني  ذي  صحيفة  يف 

الوزراء او مكتبها من سرب اخلرب له.
وبقوة  موقفه  عن  دفاعه  املعارضة  زعيم  واصل  ذلك  مع 
لن  انه  وأضاف  الوطنية  القيم  حارس  بأن  نفسه  واصفًا 
يدع الذين صوتوا له باالنتخابات يشعرون باالحباط اذا ما 
عرض بي بطريقة غري عادلة ومل يكتف زعيم املعارضة بذلك 
بل وسع هجومه على احلكومة على خلفية قضية العسكريني 
الثالثة الذين وجهت هلم املدعية العامة العسكرية تهمة قتل 
 12 املداهمات يف  احدى  اثناء  افغانستان   أطفال يف    5
بطعن  احلكومة  ابوت    اتهم  وقد   2009 العام  من  شباط 

اجلنود بالظهر وعدم تأمني االستشارة القانونية املناسبة.
وقد رّد وزير الدفاع ستيفن مسيث على اقوال ابوت قائاًل: 
ان احملكمة العسكرية مستقلة وشكلت زمن حكومة رئيس 
العمالية.  املعارضة  ومبوافقة  هاورد  جان  االسبق  الوزراء 
ومن غري املناسب التعليق على قرار املدعي العام العسكري 
واطالق احكام مسبقة تؤثر على سري القضية، وكانت املدعي 
العام العسكري )لني ماكديد( واليت مستها حكومة هاورد يف 
العام 2006 قد تعرضت حلملة تشهري ونقد الذع ووصفت 
عسكريني    3 اىل  التهم  توجيه  بسبب  الئقة  غري  بأوصاف 

بالقتل الغري متعمد.
أنغس  املرشال  االسرتالية  الدفاع  قوات  قائد  حذر  وقد 
هيوسنت اجلنود من التوقيع على عريضة تتعرض للقاضية 
لني ماكديد على خلفية توجيه  االتهمات للجنود الثالثة  وقد 
يوم   24490 اىل  العريضة  تلك  على  املوقعني  عدد  وصل 

السبت 10/10/16 حسب صحيفة تذ سدني مورننغ هريالد. 
وقد شارك املذيع املشهور ألن جونز يف احلملة ضد اتهام 
اجلنود الثالثة وكذلك فعل بيار اكرمان الصحايف يف الديلي 
تلغراف مما زاد يف تسعري اهلجوم على القضاء العسكري 

واملدعي العام العسكري لني ماكديد.
واجلدير ذكره ان ماكديد ختدم يف القوات املسلحة منذ العام 

1983 وهلا ولدان خيدمان مع القوات املسلحة.
ويقول املدافعني عن ماكديد انها وجهت التهم كمدعي عام 
بالقضية  ستنظر  واليت  العسكرية  احملكمة  ولكن  عسكري  

العام القادم من يقرر اذا كان العسكريني مذنبني ام ال.
وقد كتب الربوفسور بن سول املدير املساعد يف مركز سدني 
للقانون الدولي يف جامعة سدني مقاال يف 2010/10/15 يف 
صحيفة تذ سدني مورننغ هريالد  بعنوان) انه هجوم سياسي 
خمز(ودافع عن قرار مكديد واتهم الذين يهامجونها باجلهل 
قوانني  خيالفون  الذين  العسكريني  حماكمة  جيب  واضاف 

االشتباك  والتعليمات اليت تلقوها اثناء التدريب. 
احلرب  يف  اسرتاليا  مساهمة  حول  النقاش  هامش  وعلى 
وال  الوزراء  رئيسة  لدى  نية  توجد  ال  فإنه  االفغانية 
افغانستان،  يف  اسرتاليا  التزامات  لزيادة  مستشاريها 
ولكن رئيسة الوزراء تركت الباب مفتوحًا عندما اوحت انها 
القوات  زيادة عديد  االعتبار  تأخذ بعني  استعداد ألن  على 
واملعدات اذا ما طلب ذلك )انغس هيوسنت( قائد قوات 
الدفاع االسرتالية وحسب الصحايف )جريارد هاندرسون( من 
صحيفة ذي سيدني مورنغ هريالد هذا تصرف غري معهود 
وميله  تشجيعه  عدم  عنه  املعروف  العمال  حلزب  زعيم  من 
لزيادة التزامات اسرتاليا العسكرية اخلارجية واليت تشارك 

بها القوات االسرتالية.
تاخذ يف عني  ان  احلكومة  املعارضة قد طلبت من  وكانت 
االعتبار زيادة عديد القوات االسرتالية )حاليا 1500(ب 360 
من  ودبابات  مروحية  بطائرات  القوات  تلك  وتزويد  جندي 
افضل.وكان  محاية  على  احلصول  من  اجلنود  متكني  اجل 
قائد القوات االسرتالية يف افغانستان جون كانتويل  قد 
قال:انه ال يوافق اننا حباجة اىل  الزيد من القوات.واذا كنت 
حباجة .فانين سوف اطلب ذلك ...)تذ سدني مورننغ هريالد 
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وأخريًا وليس آخرًا ال بد من ان نتسائل هل ستكون مناقشة 
النقسام  مقدمة  افغانستان  يف  العسكري  للتدخل  الربملان 
على  حيصل  ما  ان  اما  املوضوع،  حول  الرئيسني  احلزبني 
املستوى السياسي ال يؤثر على التزام احلزبني جتاه القوات 
املتواجدة يف افغانستان واهلدف منه حتقيق مكاسب سياسية 
تعرضت  املعارضة  زعيم  شعبية  ان  ويعتفد   ،هذا  هنا  
استطالع  حسب   %  39 اىل   48 من  وتراجعت  النتكاسة  
الراي الذي اجرته )نيوز بول( نهاية االسبوع املاضي  بسبب 

تصرحياته قبل زيارته افغانستان.
 ام ان النقاش سيؤدي اىل زيادة الشفافية يف اطالع الراي 
العام االسرتالي على ما جيري على االرض هناك،خصوصا ان 
اخر استطالعات الراى اظهرت ان قرابة 60% من املواطنني 

يؤيدون سحب تلك القوات من افغانستان.
القوات  بسحب  برامستون  تروي  طالب  اخلصوص  وبهذا 
االسرتالية من افغانستان مع مواصلة تقديم املساعدة لذلك 
وبرامستون   )2010/10/17 تلغراف  صنداي  )صحيفة  البلد 
كان يشغل منصب مستشار حلكومة رئيس الوزراء السابق 
كيفن راد باالضافة اىل انه كان يكتب خطابات راد ويعمل 

حاليا يف شبكة سكاي نيوز.
وخنتم بالتساؤل هل لدى احلكومة خطة اسرتاتيجية للخروج 
ستبدأ  اليت  املتحدة  الواليات  فعلت  كما  افغانستان  من 
افغانستان  يف  االمريكي يف  العسكري  التواجد  مبراجعة  
كانون االول القادم على ان تبدأ خبفض عديد تلك القوات  

يف متوز من العام2011  ؟

عباس علي مراد
سدني -اسرتاليا

تريد  ما  وتعرف  قوي  ونظامها  مستقّرة  اّمة  ايران  ان 
وشعارات التطّرف وصيحات الصقور ليست اكثر من مظهر 
تفرضه حالة التنافس السياسي. ايران تدرك جيدًا انها غري 
قادرة على رمي اسرائيل يف البحر، وتدرك انها غري قادرة 
على ان تصبح قّوة نووية عاملية ألن القّوة النووية الوحيدة 
هي امريكا وقد اعرتفت بتفّردها الدول النووية االخرى مثل 
روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصني واهلند. وايران تعرف ان 
اسرائيل ال متلك قنابل ذرية وليست حباجة اليها ألن خمازن 

السالح النووية االمريكي هي ملك هلا.
ايراني  نووي  اي سالح  ان  اسرائيل  تعرف  آخر  جانب  من 
او عربي ال يهدد وجودها بكونها الوالية احلادية واخلمسني 
االمريكية حتى الساعة، وتعرف اسرائيل انها لن تقدم على 
ضرب ايران ومفاعالتها النووية ألن هذه اخلطوة هي قرار 

امريكي حبجم حرب عاملية.
ان قرارات العقوبات الدولية على ايران تذكر اجلميع باحلرب 
الباردة بني االمريكيني والسوفيات اليت استمّرت طوال نصف 
قرن. فإيران دولة الثمانني مليونا ودولة املوارد الضخمة 
العقوبات  تعيقها  لن  وصناعة  وزراعة  ومعادن  برتول  من 
عن تنفيذ خططها يف الداخل واخلارج، وايران امحدي جناد 
املتشّدد هي نفسها ايران خامنئي وخامتي ورفسنجاني اليت 
ختّلت عن احالم اخلميين التوسعّية معتمدة اسلوبًا هادئًا دون 

ان حييد عن اهلدف.
على  االيرانية   - االمريكية  العالقات  ان  يظنون  الذين  اما 
يتذكر  ال  من  خطأ...  على  فهم  واالنفجار  االنهيار  شفري 
فضيحة بيع السالح االمريكي إليران خالل حربها مع العراق 
بذريعة حتويل ارباح تلك الصفقات اىل ثوار »الكونرتا« 
نورثون  الكولونيل  حماكمة  يذكر  ال  ومن  نيكاراغوا؟..  يف 
يف هذه القضّية يف وقت كانت فيه واشنطن تعترب نفسها 
حبالة حرب مع ايران اليت احتلت سفارتها يف طهران واذّلت 

عشرات املوظفني واحتجزتهم قرابة عامني؟..
نصل اىل العام 2003 واجتياح القوات االمريكية للعراق ضد 
قرارات األمم املتحدة والقانون الدولي وردة الفعل االيرانية 

اخلجولة جدًا يف العلن واملؤيدة لالجتياح ضمنًا.
العهد  رجال  االمريكية  الدبابات  محلت  الذي  الوقت  ففي 
اجلديد اىل بغداد انتقل املعارضون السابقون للحكم العراقي 
من ايران للقاء اآلخرين والتعاون معهم مثل آل احلكيم زعماء 
ما يعرف باجمللس االعلى للثورة االسالمية يف العراق وقادة 

حزب الدعوة مثل املالكي وغريه متعاونني مع االحتالل.
السياسية  القوى  مشاركة  عدم  هو  هذا  من  األهم  ان 
االحتالل  ايران مبقاومة  تدعمها  اليت  املسلحة  وامليليشيات 
االمريكي.. ولو شاركت القوى املدعومة من ايران وعددها 
20 - 30 ميليشيا مبقاومة القوات احملتلة لتمكنت املقاومة 

من مضاعفة جهودها واركاع احملتلني.
وحتى الساعة ال يعرف احد اسباب الصمت االيراني وصمت 
مرجعيات دينية هامة على اقدام قوات االحتالل على قصف 
القوات االمريكية ملدينة النجف واملراكز املقدسة فيها ومنها 

ضريح اإلمام علي.
املصاحل  يؤكدان  واملؤشرات  الدالالت  من  املختصر  هذا 
الكربى هي هدف الدول اليت متلك تصورًا اسرتاتيجيًا واضحًا 
العرب  علي  ينطبق  ال  وهذا  واملستقبل.  للحاضر  وحمددًا 
لألسف العميق الذين ينتظرون ان تنفذ اخلطط االسرتاتيجية 

االمريكية وااليرانية على حسابهم.
مهما متادت وتهورت كما يف عهد  االمريكية  االدارات  ان 
بوش االبن تبقى خاضعة إلطار رسم هلا قبل اكثر من 80 
عامًا يف مؤمتر بلتيمور الذي اختذ قرارا بأن تبقى الواليات 
الفخورة  وايران  العامل...  يف  االقوى  الدولة  املتحدة 
بفارسيتها وتارخيها واسالمها املستحدث لن تغامر مبستقبل 

شعبها واقتصادها وثرواتها الضخمة.
امام هذا يبقى العرب يف برج املراقبة وبعضهم يظن انه 
سيتفّرج بارتياح على هجوم صاعق تشنه اسرائيل وامريكا 
الربع قرن االخري فهو  اّما املرجح وفق جتارب  على ايران، 
ان االتفاق االيراني - االمريكي غري املعلن، وغري املكتوب 
بني  النفوذ  تقاسم  ساحة  العرب  يكون  ان  هو  واملقرر 

الدولتني كما بدت املؤشرات تنجلي تدرجييًا.

اتفاق ايراني - امريكي على تقاسم العرب؟احلرب يف الربملان
بطرس عنداري
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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

2010 األول  23 تشرين  Saturday 23 October 2010السبت 
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تتمات

2010 األول  23 تشرين  Saturday 23 October 2010السبت 

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بعض  اعطاء  يف  السورية   - السعودية  القمة  جنحت  فقد 
واصابات  جروح  من  يعاني  الذي  اللبناني  للجسد  املورفني 
بالغة بسبب ملف شهود الزور اضافة اىل ملف تقرير وزير 
العدل ابراهيم جنار لناحية صالحية او عدم صالحية اجمللس 
املعارضة  الشهود حيث تصر  النظر مبلف هؤالء  العدلي يف 
على إحالة القضية إىل اجمللس العدلي األمر فيما ترفض ذلك 

املواالة.
امرار  اوجبت  اسباب  عدة  هناك  ان  مطلعة  مصادر  وقالت 
جلسة جملس الوزراء االربعاء بهدوء اوهلا التأثريات االجيابية 
للقمة السعودية - السورية وثانيها العمل من قبل املعارضة 
على ان يكون هناك فاصل زمين بني زيارة الرئيس االيراني 
حممود امحدي جناد اىل لبنان وبني اي توتر سياسي حمتمل 
لئال يبدو االمر وكأن هلذه يدا يف اخلربطة الداخلية اذ انه فور 
للسيطرة  واالعالمي  السياسي  الشحن  اجواء  عادت  انتهائها 
اي  الطرفني،  كال  يف  القيادات  شعور  وثالثها  البالد  على 
املواالة واملعارضة بضرورة اعطاء املشاورات هامشا أكرب قبل 

اللجوء اىل التصرحيات النارية.
رأيني:  إىل  انقسم  الوزراء  ان جملس  وقالت هذه املصادر 
املواالة اليت اعتربت أن خلفية طرح امللف على اجمللس العدلي 
من  بلبنان  اخلاصة  الدولية  احملكمة  لتفريغ  حماولة  خيفي 
مضمونها من خالل نظر اجمللس العدلي بهذا امللف وبالتالي 
إطالعه على كافة املستندات والوثائق اليت حبوذة احملكمة مما 
يستوجب جتميد عملها بانتظار انتهاء اجمللس العدلي من النظر 

يف هذا امللف.
الناس  بشؤون  »باالهتمام  الفريق  هذا  وزراء  وطالب 
ومعاناتهم يف ظل األوضاع اليت يشهدها البلد ال سيما الغالء 
ولترتك احملكمة الدولية تقوم بعملها ألن هسام هسام ليس 

أهم من معاناة الناس«.
اننا نكرب لدى هؤالء السياسيني صحوتهم املفاجئة وتذّكرهم 
ان هناك مواطنني يعانون من الفقر والبؤس واحلرمان ولكننا 
نسأهلم هل ان معاناة الشعب هي وليدة هذه الساعة ام انها 

فعل دائم ومستمر منذ االستقالل حتى اليوم؟
على  وعملوا  املواطنني  اوضاع  اىل  سياسيونا  التفت  متى 

حتسينها؟ متى كان يهمهم اذا جاع هذا املواطن او مرض؟
أليس هدف احملكمة الدولية زيادة معاناة الناس وبؤسهم بل 
جلب الويالت هلم والدمار لبلدهم من خالل قرار ظين صدر عن 
قبل  وغربيني  وامريكيني  اسرائيليني  سياسيني ومسؤولني 
اشعال  اىل  يهدف  القرار  وهذا  الدولية  احملكمة  ان تصدره 

الفتنة بني اللبنانيني؟
»الديار«  الزميلة  ذكرته  ما  التوتر  أجواء  يف  يزيد  وما 
الربويتية من كالم صريح وخطري أعلنه النائب وليد جنبالط 
ضيقة  جلسة  يف  الدرزية  الدينية  املرجعيات  من  عدد  أمام 
قبل حواىل اسبوعني وفيما تكتمت أوساط اجملتمعني على ما 
دار يف اللقاء حصلت الصحيفة على أبرز النقاط اليت طرحها 
قوى  ان  رغم  احلياد«  على  سنبقى  »اننا  وفيها  جنبالط 
املعارضة واألكثرية تتحّضر عسكريًا على األرض وان السالح 
لكل  احلليفة  القوى  فكل  اجلميع،  بني  مشرتكًا  توزيعه  بات 

خندق أّمنت التدريبات والسالح من مصادر خمتلفة.
عنصر   1000 جهز  األكثرية  يف  األحزاب  أحد  بأن  واضاف: 
تدربوا يف مصر، وباتوا على استعداد للمشاركة عندما تنطلق 
شرارة املواجهة كذلك فان الطريق الساحلي املمتد بني صيدا 
وبريوت سيسيطر عليه فصيل من املعارضة السنية وحتديدًا 

يف الناعمة حيث مركز الثقل لتيار املستقبل.
واضاف جنبالط بأن األيام املقبلة ستكون حساسة وخطرية، 
اجلبل.  يف  التعايش  على  واحلفاظ  احلياد  اىل  جمددًا  ودعا 
وذكر بأن كالمه هذا قد قاله وشدد عليه للمحازبني واالنصار 
حتى يقتنع اجلميع يف اجلبل باخلصوصية الدرزية، وان احلياد 
يفرتض ان تكون عالقة جيدة بني كل االطراف الدرزية على 

األرض »وال أريد ضربة كّف«.
ان ما تسرب على لسان النائب جنبالط هو كالم خطري بل انه 

اخطر بكثري مما طالب وزراء املواالة »االهتمام« به!
نعود ونسأل: ايهما أصعب ان يعيش املواطنون يف فقر وهم 
الذين اعتادوا ذلك على مر السنني ام ان تعود اجواء الفتنة 
واالقتتال من جديد اىل البالد بكل ما جتلبه على الشعب من 

بؤس وجماعة وتشرد وتهجري؟
اسرتداد  على  والقضائية  السياسية  تعمل سلطاتنا  ال  ملاذا 
الدولية  احلريري من احملكمة  الرئيس  باغتيال  التحقيق  ملف 
اليت ثبت انها صنيعة االمم املتحدة، بدليل تدخل االخرية يف 
خالل  من  البالد،  فتنة يف  خلق  اىل  تهدف  وانها  قراراتها، 

مهيأة ملؤامرة  الساحة  لتصبح  ونزع سالحه  اهلل  ضرب حزب 
لبنان  »تشليح«  لـ  السرائيل  الفرصة  ولتسنح  التوطني 
ثروته الغازية والنفطية يف مياهه االقليمية ولتمرير مشاريعها 

يف لبنان واملنطقة؟
ُرّب قائل بان القضاة يف لبنان خيافون على انفسهم ولذلك 
فان احكامهم قد ال تتصف بالنزاهة والعدالة! ويف هذه احلالة 
نسأل هل ان قرارات احملكمة الدولية ستكون عادلة ونزيهة 
تسري  احملكمة  هذه  أمور  كانت  واذا  تسييسها؟  ثبت  بعدما 
بشكل طبيعي فلماذا استقال منها خالل اسابيع اثنان من أكرب 

قضاتها هما دانيال فرانسني وانطوان كاسيزي؟
ملف  احالة  موقفها جلهة  على  زالت  ما  املعارضة  ان  ويبدو 
جدا  يهمها  انه  رغم  العدلي  اجمللس  على  الزور  شهود 
»االهتمام بشؤون الناس ومعاناتهم يف ظل األوضاع اليت 
الدفاع  ايضا  يهمها  ولكن  الغالء«  سيما  ال  البلد  يشهدها 
عن نفسها بوجه حماولة احملكمة الدولية الصاق تهمة اغتيال 
احلريري بها حيث قالت مصادر مطلعة أن »وزراء املعارضة 
أكدوا أنه إذا كان املطلوب إعطاء املزيد من الوقت الستكمال 
وأنهم  لدينا،  مانع  فال  الزور  شهود  ملف  حول  املشاورات 
يفضلون التوافق على التصويت الذي حياولون االبتعاد عنه، 
مع التمسك بوجوب إحالة املوضوع على اجمللس العدلي. وأي 
جدول  على  أساسي  كبند  األمر يستدعي وضعه  تأجيل هلذا 

أعمال جلسة جملس الوزراء املقبلة«.
والغريب ان يدلي الرئيس أمني اجلميل بتصريح يقول فيه 
كونه  معروفا  أصبح  الذي  الظين،  القرار  بني  خريرِّ  اذا  انه 
صدر عن السياسية قبل القضاء، وبني »بعض االشكاالت 
كانت  »مهما  احملكمة  قرار  خيتار  فانه  االرض«  على 
القاصي  الكبري والصغري،  »تداعياته«، وتداعياته يعرفها 
والداني حيث حتمل يف طياتها »مشروع خراب« للبنان.. 
فهل هذا الكالم كالم مسؤول يصدر عن شخص مسؤول!؟ 
حيث اعلن رئيس حزب »الكتائب« الرئيس أمني اجلميل 
أنه »إذا خرينا بني احملكمة وبعض االشكاالت على االرض 
أو عدم احملكمة سنختار احملكمة، أيًا تكن التداعيات«، معتربًا 
ان »تداعيات القرار الظين تبقى أفضل من نسف احملكمة، 
وان أي تعطيل للقرار الظين واحملكمة سيعطل بذلك أي أمل 
لقيام الدولة، وبالتالي إذا سقط العدل فال يعود بعد ذلك 

أي جمال لبناء الدولة«.
اكثر من ذلك اصبحت احملكمة بالنسبة للبعض مبثابة محاية 
»للسلم االهلي« وان ضربها هو ضرب هلذا السلم ويف 
هذا االطار أكد األمني العام لـ؟تيار املستقبل« أمحد احلريري 
»التمسك باحملكمة الدولية ملعرفة احلقيقة«، واصفًا ضرب 
احملكمة بأنه »ضرب للسلم األهلي يف البلد« مع ان هذه 

احملكمة مصممة أصال لضرب السلم االهلي يف البلد.
وأخشى ما خنشاه ان تكون الفتنة قد عادت لتطل برأسها من 
جديد وبقوة حيث ان هناك من يعمل على ترويج اشاعات حول 
اغتيال شخصيات سياسية كبرية حيث ان نثل هذه االشاعات 
حيجل اال خترج اىل العلن، حتى لو كانت صحيحة، النها ختلق 
ملثل  االصدي  بل جيب  والتشنج  والبلبلة  اخلوف  من  حاالت 
من  ومبزيد  والتيقظ  واحلذر  احليطة  من  مبزيد  احملاولة  هذه 
االشاعات  هذه  ومن  املستهدفة،  للشخصية  االمنية  احلماية 
ما أكده عضو تكتل »لبنان أواًل« النائب عقاب صقر من 
فرتة  منذ  »مستهدف،  احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  أن 
وليس اآلن فقط«، موضحًا يف سياق تعليقه على ما نقلته 
صحيفة »الراي« الكويتية عن مصادر أمريكية، »إننا ال 
نعتمد على تقارير أمريكية وغري أمريكية لنعرف أن احلريري 

مستهدف«.
وأشار يف حديث اىل »وكالة أخبار اليوم« منذ اسبوعني 
تقريبا اىل أن »املعلومات عن استهداف احلريري متوافرة، 
كل  ويأخذ  جدًا،  كبرية  حبماية  نفسه  حييط  أنه  بدليل 
االحتياطات«، مشددًا على أن »التهديدات لن ومل جتعل 
احلريري يرتاجع أو يغرّي أي موقف اختذه، ألنه يتخذ مواقفه 
عن قناعة وخلفية وطنية ومسؤولية يتحّملها، وهو ال يتخذ أبدًا 
أي موقف بناء على تهديدات أمنية أو عسكرية أو تهويالت 

سياسية«.
 وكانت مصادر أمريكية »جمهولة« قد  سّوقت استهداف 
»تقارير  وجود  عن  امريكية  مصادر  كشفت  احلريري 
معلومات  مع  وتطابقت  عربية،  جهات  تداولتها  استخباراتية 
ان  اىل  تشري  واالمريكية،  االوروبية  الدوائر  لدى  متوافرة 
مؤخرا رصد  وانه »يتم  االستهداف«،  دائرة  احلريري يف 

حتركاته بشكل اكرب من السابق«.
األمــيــركــيــة  الــمــصــادر  املعلومات، حبسب  هذه  وتتقاطع 
نــفــســهــا، مع معلومات سابقة وردت اىل العاصمة االمريكية 

»عن استنفار يف صفوف ميليشيات لبنانية«.
من  التخلص  »فكرة  أّن  أوضــحــت  األمريكية  املصادر 
احلريري بدأت تتبلور بعد االدراك ان تكرار أحداث ايار 2008 
اهلدف  اىل  التوصل  دون  من  حرب  اشعال  اىل  يؤدي  قد 
الدولية  احملكمة  ادانة  احلريري  على  الفرض  اي  الرئيسي، 
لتكوين امجاع سياسي لبناني حول معارضتها، وهو اكثر ما 
يف  احملكمة  من  التخلص  حملاولة  عمله  االطراف  هلذه  ميكن 

الوقت احلالي«.
وتابعت املصادر حبسب »الرأي: » »ال تنفع الرتتيبات 
اغتيل  الذي  للحريري  احلماية  توفري  يف  القائمة  االقليمية 
والــده رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري يف ظروف أقل 
تأزميا، ويف الوقت الذي مل يعتقد أحد أن اجلهات اليت توجه 
اليه التهديدات قد تلجأ اىل تصفيته فعليا ونسف عالقاتها 

مع دول العامل واطــراف داخلية يف لبنان«.
املصادر األمريكية أشارت إىل أنه من احملتمل أن »ال يصمد 
بعض  متييع  مقابل  يف  اللبنانيني  وبعض  لبنان  أمن  إتفاق 
القرارات  ان  معينة  اطراف  رأت  إذا  االمن  جملس  قرارات 

الدولية واحملكمة ما زالت قائمة«.
االمريكية  اجلهات  كانت  إذا  مــا  على  التعليق  رفضت  وإذ 
او االوروبية او العربية قد »نصحت احلريري بتوخي احلذر 
من أجل سالمته الشخصية«، إكتفت هذه املصادر بالقول: 
»سبق أن مت حتذير احلريري يف املاضي من استهدافه«، 
مشددًة على أنه »منذ اغتيال والده وأمنه )سعد احلريري( 

الشخصي ما زال يف خطر«.
فهل هناك من دليل أكرب على ان هناك من يعمل على العودة 
ما  البلد  على  املؤامرة  وان  االهلية  احلرب  اجواء  اىل  بلبنان 
العام  زالت كما هي ومل تنحرف عن مسارها قيد امنلة منذ 
احملكمة  هدف  بأن  من شك  هناك  وهل  اليوم؟  حتى   1975

يصب يف تنفيذ هذه املؤامرة؟
كأس  جترع  من  بنفسه  جنا  قد  الوزراء  جملس  كان  واذا 
فماذا  االسبوع،  هذا  من  االربعاء  جلسة  يف  احلاد  االنقسام 
على  املعارضة  تصر  حيث  املقبلة  اجللسات  بل  اجللسة  عن 
احالة ملف شهود الزور اىل اجمللس العدلي وان اي تأجيل 
له يستدعي »وضعه كبند أساسي على جدول أعمال جلسة 

جملس الوزراء املقبلة«.
اننا نرى ان هناك سباقا حادا بني احالة ملف شهود الزور 
على اجمللس العدلي بضغظ من املعارضة وبني القرار الطين 
والذي أصبح  املتوقع صدوره قريبا  الذي من  »الدولي« 
مضمونه معروفا وهدفه معروفا ايضا.. فهل حيال امللف اىل 
االقل  على  او  الظين  القرار  مفعول  ليبطل  العدلي  اجمللس 

تأخري صدوره قطعا للطريق على الفتنة الداخلية؟

هل ُيال ملف شهود الزور اىل اجمللس العدلي فُتقطع الطريق على الفتنة »الدولية؟!
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اسطول من احملالت
 يف الواليات األسرتالية

 والعامل العربي 
يتجاوز 186 حمال يعمل فيها 

حواىل 1800 شخص 

شعارنا الصدق.. 
النظافة واالستقامة 

الـزوقـي مـجـمـوعـة شــركـات
ألصحابها األخوة بسام - جوزيف وفادي الزوقي

246 Clayton Road Clayton Vic 3168
T: 03 9594 2564 -  F: 03 9594 6265

www.zouki.com.au
ACN: 096 515 472 - ABN: 54 264 707 808

جمموعة شركات الزوقي تفوز مبناقصة بناء مركَزي 
تسّوق يف مستشفَيي ويستميد ونورث شور يف سيدني
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Interview

Harvey Norman Auburn as 
a franchisee in training then 
in March 2010 I got asked 
to take over the franchise at 
Harvey Norman @ Domayne 
Auburn Electrical.

  Does Harvey Norman Do 
anything to support the 
community?

 Harvey Norman tries to get 
involved as much as it can in 
the support of the community 
in its local area, I have tried 
to help the community here 
in Auburn over the year by 
having a couple of Turkish 
nights to give away a small 
present on the night, we try 
to help with the community 
festivals, we try to get 
involved with the community 

as much as we can, but it 
is getting more difficult to 
find out what is happening 
within the community, I try 
to find out by asking people 
what is happening here or 
what is happening there. 
We got involved in a fathers 
day event, and recently we 
got involved in a mothers 
day event, and I am more 
than happy to look after the 
community in the way of 
pricing to ensure the best 
value and highest quality is 
given to them. 

 We can offer special 
services, like when a person 
buys a new appliance, we 
can take away the old one, 
little special things like this 

Interviewed by 
Antonios Bourizk 
& Thomas Jordan 

help the customer, this can 
really help customer, with 
the economy being very 
tight at the moment we can’t 
really make the prices any 
lower, but we can continue 
to offer that little bit extra 
in the types of services 
we offer to our customers, 
taking the time to help them 
with their purchase, helping 
them when it is installed and 
by removing the old one.

   What make Harvey Norman 
the biggest retail store in 
computers, televisions 
electrical in Australia, what 
is your opinion?

  In my opinion, it is because 
when ever you walk into 

a Harvey Norman store 

you always have the best 

prices and the best range 

of products to chose from, 

with the best service, best 

looking showrooms which 

are the four key elements 
that make for a great store.

 What about the 23 months 
interest free?

  Harvey Norman was the first 
to introduce the interest free 
purchases, it started a long 
time ago, in the late 90s, to 
incorporate a whole new 
way of shopping. At least 
50% of our customers use 
this to shop in our stores. 

 How many Harvey Norman 
stores in Sydney?

  If you look at, our store 
that is located with a Harvey 

Norman at Domayne store, 
we have only 4, but if you 
look at Harvey Norman in 
general we have 200 store 
nation wide, and we have 
just taken on a new venture, 
clive peters and rick hart, 
Rich Hart which is mainly 
locted in WA and Clive 
peters which is located in 
VIC,QLD and SA

 What is the latest and 
greatest here at the 
moment?

 The latest and greatest will 
have to be the 3d tvs. 

 What about the price is it 
higher than the normal TV? 

 The prices comes down 
quite a bit with a 3D TV so 
you can buy a 58 inch full 
HD 3D plasma for under 
$3000 for the 58 inch TV, you 
can buy 63 inch full HD 3D 
TV plasma again for under 
$ 4000. So the prices have 
come down quite a bit. 

 Has the 3DTV got the same 
life as a Normal TV?

 It will last as exactly the 
same hours of a normal TV. 
The life span on these TV is 

70000 hours. 

  What is the last word for the 
community?

 We have staff here that 
can speak Arabic, Turkish, 
Chinese, we are a multi 
national store here, that can 
suit all needs of customers, 
also we offer the best range 
of products at the best 

prices, that you just can ̀ t 
get anywhere else, also we 
have the biggest kitchen 
appliance centre, with Paul 
Jurd, which is a huge help 
to customers. We have the 
interest free, and even when 
we are not running the 23 
months interest free we are 
still offering the 12 months 
interest free. And if anyone 
comes in mentioning the 
article they saw in the 
newspaper we are happy to 
help him or her, if we can we 
will help in taking away their 
old appliances.
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Interview

Okan Genel the 
franchisee at Harvey 

Norman at Domayne 
Auburn, how long have you 
been here?

 March was the first one 
month I started here, I had 
a choice of a few stores but 
with a community base that 
is at this store and the type 
of customers that comes to 
this store I was pretty much 
suited to this store so that 
eventually said I will take 
over the Franchisee of 

Interview with Okan Genel
Franchisee @ Harvey Norman @ Domayne Auburn

Harvey Norman @ Domayne 
Auburn Electrical. 

  Do you get to choose which 
store you get to go to as the 
franchisee? 

  There was not much of a 
choice. But because of the 
community base located 
at this store I believe that’s 
the main reason why I came 
here. 

  I do speak language, I can 
speak Turkish so which is a 
great help in this area.  

 What makes the difference 

between Harvey Norman 
and Harvey Norman at 
Domayne? 

 There is no difference 
between the two names it 
is just that Harvey Norman 
stores are located in a 
Harvey Norman building 
and this store is a Harvey 
Norman store located in a 
Domayne building. That’s 
all.

 Every single Harvey 
Norman store is a franchise 
all over Australia.

  Are prices set from Support 
office?

  No, if it is advertised in 
the catalogue we try to 
keep it at the advertised 

price, But depending from 
market to market the prices 
do vary depending on the 
competition that is around 
that store and the area.

  How long has this store 
been here in Auburn? 

 This store actually used 
to be a Joyce Mayne store, 
about 12 years ago Harvey 
Norman holding actually 
purchased the rights to 
Joyce Mayne and renamed 
the store to Domayne. 
About a year and a half ago 
it got changed to Harvey 
Norman computers and 
electrical but the Bedding 

and Furniture side of the 
business stayed with the 
branding Domayne. 

 Is there any difference 
between Harvey Norman 

here and Harvey Norman 
up the road?

 With the franchisee up the 
road and I work very well 
together, we try to organize 
the best deals that we can, 
so at the end of the day the 
customer gets the better 
deals. I don’t mind if the 
customer goes there or 
comes here, as at the end 
of the day we are working 
for the same goal and that 
is to give customers a 
better service and price. I 
am always going to prefer 
customers to come here, 
but if they want to go there 

it is ok as we are the same, 
working toward the same 
goal.

  When did you start working 
with Harvey Norman?

 I started with Harvey 

Norman back in 2004. 

I started off as a sales 

assistant at Harvey Norman 

@ Domayne Auburn 

Electrical when we were 

still known as Domayne 

Auburn.

 Worked my way up in the 

franchise to become a floor 

manager.

 Then moved and opened 

Domayne Castle Hill and 

worked there for 2 years as 

a 2IC.

 After which I got sent 

There is no doubt that Harvey Norman at Domayne and Harvey 
Norman are one of the biggest retail stores in Australia, they 

have around 200 stores all over the country.
 To know more about Harvey Norman at Domayne, the Middle 
East Herald headed to Auburn store and had this interview with 
the Franchisee at Harvery Norman at Domayne Auburn Mr. Okan 
Genel. 
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Interest Free
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23
months

Product offers end 24/10/10.
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

www.harveynorman.com.au
THE TECHNOLOGY SPECIALIST

*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 23 Months: Available to approved customers on single or multiple transactions over $500 on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine between
15/10/10 and 14/11/10. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Miele and Apple products). Interest and payments are payable after the interest free and payment deferred period. Offer available on
advertised or ticketed price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable) which specify all other conditions for this offer. A $25.00
Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month applies for GO Mastercard, GE CreditLine and Buyer’s
Edge and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588)
and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money. *2. TeTeT rms and conditions apply. See www.harveynorman.com.au for details. *3. 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. TeTeT rms and conditions apply. See in
store for details. *4. Harvey Norman will double the manufacturer’s existing warranty up to a maximum total of 5 years. TeTeT rms and conditions apply, see in store for full details. *5. Bonus delivery must be within a 25km radius of the store
from which the goods were purchased and at a time convenient to the store. TeTeT rms and conditions apply. See in store for details.

2

HARVEY NORMAN®

@ DOMAYNE® AUBURN
103-123 Parramatta Rd.

9648 5411
(COMPUTERS/ELECTRICAL ONLY)

@ DOMAYNE® AUBURN NOW OPEN

Come see Okan Genel at Harvey Norman®

@ Domayne® Auburn for a great deal
on your next electrical purchase.

LG (60”) 152cm Full High Definition Plasma Television.Television.T
1920 x 1080 resolution, 3,000,000:1 contrast ratio,
600Hz sub-field drive for smooth motion, 3x HDMI. 60PK550

Samsung (60”) 152cm Full High Definition LCD TeTeT leveve ision.
1,920 x 1,080p resolution, built-in HD digital tuner, 100Hz
MotionPlus, Internet@TV,Internet@TV,Internet@TV 4x HDMI inputs. LA60C650L1F

Samsung (60”) 152cm Full High Definition LED LCD TeTeT leveve ision.
1920 × 1080 resolution, 4x HDMI, 100Hz, 16:9 contrast ratio.
UA60C6900VF

$498
Fisher & Paykel 5.5kg
‘Smart Drive’ TopTopT Load
WashingWashingW Machine.
Features the revolutionary intelligence
of the Smartrtr Drive® system, so it cleans
and cares for your clothes effortlessly.
WELS 3 star,
73L/wash.73L/wash. MW512MW512

$699
AristonAriston 14-Place Setting
Dishwasher.Dishwasher.Dishwasher
Five wash programs, including Eco
wash,wash, telescopic guide system,
overflow safety device. WELS 3 star,
15.6L/wash. LBF51X

$999
Samsung 537L Side By Side Fridge.
Hidden hinges, Silver Nano health system,
safety glass spill-proof shelves, multi-flow
cooling, open door alarm, deodoriser.
H172.8 x W85.5 x D67.2cm. SRS535NW1

$2499 $3000 $4000

BONUS*5

DELIVERY

BONUS*3

LG BLU-RAY
PLAYER

VALUED AT $249

BONUS*4

DOUBLE THE WARRANTY
UP TO A MAXIMUM
TOTAL OF 5 YEARS

BONUS*4

DOUBLE THE WARRANTY
UP TO A MAXIMUM
TOTAL OF 5 YEARS

INTELLIGENT
MACHINE

EUROPEAN
QUALITY

COOL
PRICE

MASSIVE
60”

MASSIVE
60”

MASSIVE
60”

152cm 152cm 152cm

14
PLACE
SETTING

WATER
RATING

Water Consumption

www.waterrating.gwww.waterrating.gwww ov.auv.auv

Litres per wash
using Normal program

When tested in accordance with Standard ASNZS6400

WATER
RATING

Water Consumption

www.waterrating.gwww.waterrating.gwww ov.auv.auv

Litres per wash
using Normal program

When tested in accordance with Standard ASNZS6400

15.6L
73L

193841_AUB

MADE
IN ITALY

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN
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تتمات

الرياض وطهران: اتصاالت مفتوحة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

جناد  أمحدي  وأضاف  باإلجيابية.  للبنان،  األخرية  اهلل  عبد  امللك  زيارة 
»حنن كذلك قمنا بزيارة اىل لبنان من أجل استكمال اجلهود الرامية 
البلد«. وتابع »أجرينا خالل هذه  الوحدة والتضامن يف هذا  لتعزيز 
الوحدة  على  احلفاظ  حول  اللبنانيني  األخوة  مجيع  مع  حمادثات  الزيارة 

والتضامن نالت ترحيبًا من مجيع األطراف«.
وفيما دعت املصادر الدبلوماسية العربية اىل ترقب نتائج املشاورات 
االقليمية املكثفة من أجل تسريع عملية والدة احلكومة االئتالفية العراقية، 
أشارت اىل أن األمريكيني بدوا مربكني من خالل طريقة زيارة فيلتمان 
بالرئيس  اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون  اتصال وزيرة  ومضمون 
اللبناني ومن خالل الئحة األسئلة اليت وزعتها السفارة األمريكية على 
عدد من »األصدقاء اللبنانيني«، من أجل حماولة استكشاف ردة فعل 

»حزب اهلل« على القرار االتهامي الذي سيستهدفه.
وأعلنت مديرة مكتب الشرق األدنى يف اخلارجية األمريكية نيكول شامنب 
لوكالة »آكي« اإليطالية لألنباء ان زيارة فيلتمان اىل باريس، تهدف 
واجلهود  الفلسطيين  امللف  حول  الفرنسيني  االصدقاء  مع  »للتشاور 
الرامية الستئناف املفاوضات الفلسطينيةـ  اإلسرائيلية، والوضع املقلق 

جدًا يف لبنان«.
وقالت املسؤولة االمريكية »حنن قلقون إزاء الوضع املتوتر يف لبنان، 
ونعمل بنشاط مع الشركاء للتخفيف من هذا التوتر، وال سيما مع فرنسا 
اليت تشاطرنا القلق والرؤية بشأن التوصل إىل سالم شامل يف الشرق 

األوسط«.
وشددت شامنب على معارضة واشنطن لفكرة أن لبنان جيب أن خيتار 
خاطئ،  املفهوم  هذا  »أن  معتربة  واالستقرار«،  »العدالة  بني 
واحملكمة  العكس،  على  بل  لبنان  استقرار  مع  تتناقض  ال  فالعدالة 
اخلاصة بلبنان تتخذ مسارًا مهنيًا وتواصل عملها بشكل مستقل بعيدًا 

عن أي تدخل«.
سياسيا، وعلى عتبة أسبوع من املهلة احملددة إلجناز ملف شهود الزور، 
قالت مصادر رئاسية إن رئيس اجلمهورية قرر إجراء مشاورات تشمل 
واعتربت  املقبل.  االسبوع  مطلع  من  اعتبارا  السياسيني  الفرقاء  كافة 
كلف  انه  اىل  تكون سهلة، مشرية  ال  قد  مهمة سليمان  ان  املصادر 
فريقا من اخلرباء القانونيني دراسة ملف شهود الزور، بغية بلورة صيغة 
خمرج لطرحها على جملس الوزراء، وأن حتظى بإمجاع جملس الوزراء، إال 

أن اخلرباء مل يتوصلوا اىل صيغة مشرتكة حتى اآلن.
قربص،  اىل  سريعة  بزيارة  احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  قام  وفيما 
أمس، حزم رئيس اجلمهورية حقائبه للسفر اىل سويسرا اليوم للمشاركة 
يف اعمال القمة الفرنكوفونية، ويعود منها االحد، فيما يستعد رئيس 
اجمللس النيابي نبيه بري للسفر اىل فرنسا، حيث من املقرر أن يلتقي 
وليد  النائب  يزور  أن  وينتظر  ساركوزي.  نيكوال  الفرنسي  الرئيس 

جنبالط، دمشق األحد املقبل، للقاء الرئيس السوري بشار األسد.
والحظ زوار جنبالط تراجع تفاؤله الذي عرب عنه بالتزامن مع انعقاد القمة 
السورية ـ السعودية، وقال ردًا على سؤال »ما زلنا نراوح مكاننا«. 
إنه  وقال  اجلديدة«،  التطورات  »بعض  انتظار  وجوب  اىل  مشريا 
الرئيس بري »وذلك لكي نعرف اىل أين وصلنا...  سيلتقي جمددا 

وإىل أين حنن ذاهبون«.
عواض  علي  لبنان  يف  السعودي  السفري  واصل  ذلك،  موازاة  ويف 
العسريي مشاوراته مع الفرقاء السياسيني، وقال لـ»السفري« إنه 
سيستكمل حتركه »خللق التوافق ما بني االخوان يف لبنان، ونتمنى ان 

ننجح يف مهمة التوفيق يف ما بينهم«.
أضاف: »حنن نتواصل مع اجلميع، وقلوبنا مفتوحة للجميع من دون 
عبد  بن  اهلل  عبد  وامللك  البلد،  هذا  على  قلبها  اململكة  وإن  استثناء، 
العزيز حريص على لبنان وعلى االخوان اللبنانيني، وحنن نسعى ونتمنى 
اخلري للبنان واالستقرار والسعادة والتوافق بني اللبنانيني وعلى هذا 

االساس سنستمر يف لقاءاتنا مع كل االخوان يف لبنان«.
األخري  االمريكي  الكالم  ان  فنيش  االدارية حممد  الشؤون  وزير  وقال 
وهذا  الريبة،  األمريكية »يثري  اخلارجية  ووزيرة  فيلتمان  الصادر عن 
احلجم من الضغوط األمريكية، يدل على مدى رهان امريكا السياسي 
على القرار الظين واحملكمة. وهذا يكشف عن عدم ارتياح األمريكيني 
ألية اجواء قد تؤدي اىل انفراج الوضع اللبناني وإىل تعزيز العالقات 

العربية العربية.
وقال فنيش: »األمريكيون ليسوا حريصني أبدا على كشف احلقيقة وال 
على حتقيق العدالة، إن أهم شيء بالنسبة إليهم هو كيفية تأمني احلماية 
ملن يرون فيهم فائدة ملصلحة مشروعهم ويأتي يف مقدمة األولويات 
اللهفة  هذه  ملثل  تفسري  هناك  ليس  وإال  اسرائيل،  محاية  األمريكية 
األمريكية اجلديدة او املتجددة علينا وعلى احملكمة... ويف كل األحوال، 
الرد يكون يف التمسك اجلدي واحلقيقي بوحدتنا الوطنية والبحث عما 
خيدم مصلحة اللبنانيني، الذين ينبغي عليهم ان يقطعوا الطريق على 

التوظيف السياسي االمريكي للمحكمة«.
التنفيذي يف »حزب اهلل« السيد هاشم  وفيما أكد رئيس اجمللس 
الواليات املتحدة،  الدين أن الذي يعرقل احللول يف لبنان هو  صفي 
املسؤولني  إقفال  يف  يكمن  وهو  جدًا  بسيط  احلل  أن  على  مشددًا 
اللبنانيني األبواب بوجه التدخل االمريكي، قال نائب األمني العام للحزب 
الشيخ نعيم قاسم »حنن مستعدون لكل ما من شأنه أن مينع الكأس 

املّرة عن بلدنا«. 

املالكي يبحث مع غول وأردوغان ... 

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف الساحة االقليمية ضمن اجلهود املنصبة للحصول على تأييد دول 
اجلوار وجذبها باجتاه حمور على حساب آخر.

ويف هذا الصدد، أكد مصدر حكومي مطلع أن رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي حبث يف اسطنبول مع الرئيس الرتكي عبداهلل غول ويف 
العراقية  احلكومة  تأليف  أردوغان »أزمة  مع نظريه رجب طيب  أنقرة 

وسبل تطوير العالقات الثنائية وملفات االقتصاد واإلعمار«.
اقليمية  جولة  ضمن  له  زيارة  آخر  تركيا  اىل  املالكي  زيارة  وستكون 

مشلت سوريا واألردن وإيران ومصر.
وأكد املالكي يف تصريح عقب وصوله إىل اسطنبول أهمية االستمرار 
يف تعزيز العالقات اجليدة اليت تربط العراق وتركيا. وقال إن زيارته 
إىل تركيا اهلدف منها احلصول على الدعم لبقائه يف منصبه لفرتة ثانية، 
وأضاف أن »زيارته إىل تركيا قصرية لكنها مهمة«، مشريًا إىل أن 
»العالقات بني البلدين جيدة وتتطور باستمرار، وأن زيارته إىل تركيا 

تهدف اىل تعزيز العالقات الطيبة بني البلدين اجلارين«.
وتهدف جولة املالكي اليت يرافقه خالهلا وزير خارجيته هوشيار زيباري، 
إىل تأمني الدعم الالزم الحتفاظه برئاسة احلكومة العراقية لفرتة ثانية، 
بعد فشل مجيع اجلهود لتشكيل احلكومة العراقية اجلديدة منذ االنتخابات 

الربملانية يف 7 آذار )مارس( املاضي.
وتأتي زيارته إىل تركيا بعدما زارها ممثلو مجيع اجملموعات السياسية 
يف العراق بعد انتخابات آذار )مارس( اليت فازت فيها قائمة العراقية 

برئاسة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد عالوي، بأعلى األصوات.
أنقرة ستعطي املالكي  أن  الرتكية  وذكرت مصادر قريبة من احلكومة 
رسالة مفادها أن أي حكومة عراقية تستثين السنة من تشكيلها لن تنجح 
ولن تفيد العراق، مشرية إىل أن أنقرة تضغط من أجل تشكيل حكومة 

متثل خمتلف األطياف العراقية.
ومبوازاة زيارة املالكي اىل تركيا، بدأ نائب الرئيس العراقي والقيادي 
املنامة  العراقية« طارق اهلامشي حمادثات رمسية يف  يف »القائمة 
أفاد بيان  البحرين الشيخ محد بن عيسى آل خليفة، على ما  مع ملك 
البحريين  العاهل  مع  سيتدارس  »اهلامشي  أن  اىل  مشريًا  مكتبه، 
واستعراض  تطويرها  وآفاق  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  مستقبل 
آخر املستجدات على الساحة السياسية يف العراق، كما سيجري جولة 
حمادثات مهمة مع ولي العهد األمري سلمان بن محد بن عيسى آل خليفة 

ورئيس الوزراء األمري خليفة بن سلمان آل خليفة«.
اختتام  بعد  العربية  اهلامشي  جولة  يف  الثانية  احملطة  البحرين  وتعد 
حمادثاته يف الدوحة مع أمري قطر الشيخ محد بن خليفة آل ثاني وعدد 

من املسؤولني القطريني.
وتعزز جوالت املالكي ومنافسيه اآلخرين اىل الدول االقليمية احلديث 
الدائر بشأن وجود حل اقليمي ألزمة تشكيل احلكومة، على الرغم من 
تصريح اجلميع برفض التدخل اخلارجي، حيث يربز يف هذا الشأن الدعم 
اإليراني املمزوج بعدم ممانعة دمشق على إعادة تولي املالكي رئاسة 
احلكومة جمددًا، وهو موقف حيظى بقبول الواليات املتحدة مقابل رفض 
طهران تولي عالوي هذا املنصب، األمر الذي دفع ببعض القياديني يف 
الئحته اىل القيام بزيارات متعاقبة اىل عدد من الدول العربية ملواجهة 
النفوذ اإليراني املتنامي وتأثرياته على اخلارطة السياسية يف العراق.

اخريًا  أعلن  الذي  املالكي  ائتالف  موقف  يف  تراجعًا  متثل  خطوة  ويف 
مشاركة »القائمة  دون  من  اجلديدة  احلكومة  لتأليف  توجه  وجود  عن 
العراقية«، أعاد القيادي يف ائتالف »دولة القانون« حسن السنيد 
العراقية« يف عملية تشكيل  ائتالفه مبشاركة »القائمة  رغبة  جمددًا 

احلكومة.
مجيع  مشاركة  إىل  يسعى  القانون  دولة  »ائتالف  إن  السنيد  وقال 
أن  معتربًا  السياسية«،  العملية  يف  »العراقية«  بينها  ومن  الكتل 
»احلكومة ليست حكرًا على حتالف أو حزب أو شخص، كما حيق جلميع 

الكتل الفائزة املشاركة يف العملية السياسية العراقية«.
ويف سياق متصل، أعلن »التحالف الوطين« )الشيعي( توصله إىل 
اتفاق مع التحالف الكردستاني على 25 نقطة مشرتكة من ورقة العمل 

اليت أعدها وورقة املطالب الكردية.
وأوضح القيادي يف التيار الصدري املنضوي يف التحالف نصار الربيعي 
أن »النقاط الـ25 اليت مت االتفاق عليها مشرتكة بني ما تضمنته ورقة 
املطالب الكردية وورقة العمل اليت أعدها التحالف الوطين«، مشريًا 
إىل أن »التحالف الوطين وافق على معظم ما جاء يف الورقة ومل يبق 

إال نقاط بسيطة وغري مهمة حباجة إىل صياغة«.
الشيعي  التحالف  مع  اجتماعًا  االربعاء  عقد  الكردستاني  التحالف  وكان 
أمام  املعروضة  التفاوض  أوراق  لبحث  والصدريني(  القانون  )دولة 

الطرفني من أجل تأليف احلكومة اجلديدة.
وسط هذه االجواء، نفت »القائمة العراقية« توصلها إىل اختيار نائب 
رئاسة  ملنصب  كمرشح  غريه  أو  املهدي  عبد  عادل  العراقي  الرئيس 
الوزراء، مشرية إىل أنها تعمل حاليًا على توسيع قاعدة التفاهم حول 

برناجمها احلكومي مع تيارات عدة بينها دولة القانون.

واشنطن تضغط على أنقرة لتنفيذ العقوبات ... 
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف مجيع أحناء العامل«.
وقال وكيل وزارة اخلزانة األمريكية لشؤون مكافحة اإلرهاب واملعلومات 
املالية ستيوارت ليفي لتلفزيون »ان.تي.يف« الرتكي بعد اجتماعات 
مع مسؤولني حكوميني ومصرفيني على مدى يومني ملناقشة العقوبات 
األمريكية والدولية ضد إيران، »كل ما نريده هو فرض العقوبات يف 

مجيع أحناء العامل«.
ونقلت صحيفة »حريت« اليومية الرتكية عن ليفي قوله جملموعة من 
الصحافيني »الغرض من هذه الزيارة هو زيادة فرص جناح العقوبات 
املفروضة على إيران«. وأضاف »تقوم تركيا بالطبع بدور مهم نظرًا 
على نفس  هنا  العقوبات  تنفيذ  إيران كجار هلا.  من  اجلغرايف  لقربها 

الدرجة من األهمية مثل أي مكان آخر«.
وعمقت تركيا أخريًا عالقاتها االقتصادية واملالية مع إيران برغم اجلهود 
البنوك  تتعرض  قد  األمريكي  القانون  مبوجب  ولكن  لعزهلا،  الغربية 
الرتكية العاملة يف الواليات املتحدة لعقوبات بسبب التعامل مع شركات 

إيرانية تدرجها واشنطن يف القائمة السوداء.
رئيس  نائب  »قال  الـ«ان.تي.يف«  مع  املقابلة  يف  ليفي  وقال 
الوزراء علي باباجان إن تركيا ستلتزم بقرار جملس األمن التابع لألمم 

املتحدة. حنن نعترب هذا مهمًا«.
وعلى الرغم من موقف أنقرة املتساهل مع الشركات الرتكية اليت تتعامل 
مع إيران فقد قال مصطفى كوج رئيس شركة كوج القابضة وهي أكرب 
إن  البنوك،  اىل  الطاقة  من  وتعمل يف جماالت خمتلفة  تركية  جمموعة 

الشركات الرتكية بدأت تشعر بالضغط األمريكي.
ويف آب )اغسطس( أعلنت شركة »توبراش« وهي رابع أكرب شركة 
يف جمال تكرير النفط يف أوروبا وميلك كوج 51 يف املئة منها، أنها 

أوقفت بيع املنتجات النفطية إليران.
وقال كوج لصحيفة »حريت« يف وقت سابق هذا األسبوع »تعامالت 
توبراش البنكية تتم يف الواليات املتحدة، ولنا أعمال مع فورد األمريكية 
وفيات وبشكل غري مباشر مع كرايسلر. حنن ببساطة ال نستطيع اإلقدام 
على هذه املخاطرة«.وكانت أنقرة أعلنت أن املصارف الرتكية أصبحت 
مرتددة يف التعامل مع إيران، لكنها تركت هلذه املصارف حرية القرار 

يف مسألة االنسحاب يف أعقاب العقوبات األمريكية واألوروبية.
نائب رئيس الوزراء الرتكي علي باباجان قال إنه ال يعتقد أن العقوبات 
اليورانيوم  لتخصيب  برناجمها  بشأن  موقفها  تغيري  على  إيران  ستجرب 
الذي تقول طهران انه يهدف اىل توليد الكهرباء، لكن واشنطن تشتبه 

يف أنه ستار للسعي لصنع أسلحة نووية.
حكومته  لكن  االمن،  لقرارات جملس  ستمتثل  تركيا  ان  باباجان  وأكد 
مل تصدر توجيهات ارشادية للقطاع املصريف بشأن كيفية التعامل مع 

العقوبات املالية اليت فرضتها الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي.
اضاف »اننا ال نؤمن بالعقوبات. وال نعتقد ان ذلك سيجعل اإليرانيني 
يف النهاية يتصرفون كما هو متوقع منهم. لذلك ملاذا نفعل أشياء ال 

نؤمن بها؟، هذه خالصة القول«.
وأوضح »كبلد يعيش منذ قرون مع اإليرانيني جنبا اىل جنب، فإن من 
الصعب للغاية توقع ان يتصرفوا ال لشيء إال ألنهم حتت ضغط. وكلما 
زاد الضغط زادت صعوبة أن يتحركوا«، مشريا اىل »اننا نالحظ بعض 
الرتدد. بعضها جيد سبال الجراء معامالت وبعضها رمبا توقف وحياول أن 

يقرر ماذا يفعل، لكن من الواضح انه يوجد بعض الرتدد«.
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نظرًا للدور الذي لعبه طيلة 
يف  عاما  سبعني  يناهز  ما 
اللبنانية  العقيدة  ارساء 
اليت  والتضحيات  واسسها 
رسالته  حتقيق  يف  عاشها 
يف  والسياسية  الوطنية 
ما  اجل  ومن  لبنان.  خدمة 
تركه لنا من افكار ومبادئ 
لبنان  ملستقبل  مصريية 
رابطة  تدعوكم  وابنائه. 
بشري وانسباء الفقيد عائلة 
رمحه لالحتفال بقداس اهلي 
لراحة نفس النائب والوزير 
عيسى  بك  قبالن  السابق 

عميد الربملان اللبناني يف ذمة اهلل
قبالن بك عيسى اخلوري

اخلوري وذلك يوم السبت الواقع 2010/10/23 الساعة السابعة 
مساء يف كنيسة مار شربل. يلي القداس كلمات تأبينية.

الداعون يف أوسرتاليا: رابطة بشري وانسباء الفقيد عائلة رمحه، 
امرأة خاله السيدة شارلوت وابناؤها الشيخ جو عريضة وشقيقه 

البري وعائالتهم.
نوال  ماري  ابنته  كريوز،  اغناطيوس  تريز  زوجته  الوطن:  يف 
شقيقه  فضول.  وماريا  طارق  شبل،  واوالدها  اخلوري  عيسى 
اللواء بهجت بك عيسى اخلوري واوالده، احملامي روي، بياترو، 
شبل، عمر، ورالدا زوجة نبيل خشان وعائلتها، ارملة شقيقه ملحم 
روزا كامل، شقيقته ثريا ارملة الشيخ اميل حنا الضاهر، الوزير 
السابق ابراهيم الضاهر، السفرية مسرية الضاهر وشقيقتها مايا 
ابنة شقيقته املرحومة ايفا، احملامية ماريان خليل شبل عيسى 
عريضة،  كريوز،  رمحه،  اخلوري  عيسى  عائالت  وعموم  اخلوري 
فضول، الضاهر، خشان، كامل وجاكو مللي ومن ينتسب اليهم 

يف الوطن واملهجر.
له الرمحة والغفران وللبنان العّزة والبقاء.

الدعوة عامة.
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PERTH:

68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

Âzì€bi @‚Ï≠@êΩ@ÚfláÇ
NNNpbÌ¸Ï€a @5«@…ÌåÏn€aÎ @ÂÌçÉn€aÎ @
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç

HEAD OFFICE MELBOURNE 
24 - 32 Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

195 - 199 Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

Tel: (07) 3344 7400
Fax: (07) 3344 7500

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

Tel: (08) 8282 6869
Fax: (08) 8359 0044

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au

Melbourneملبورن

*النائب اسود مع العميد سليمان بو خاطر*

*النائب اسود يف مكتب التيار**جانب من احلضور**النائب زياد اسود لدى وصوله اىل املطار بني اجلمهور*

*النائب زياد اسود مع ابن بلدته موريس نادر**النائب اسود مع شربل راضي ووفد احلزب القومي*

عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم اخلميس املاضي وصل اىل 
مطار ملبورن على منت طريان “Virgin Blue”فريجن بلو "سعادة 
النائب زياد اسود عضو تكتل التغيري واالصالح ممثال دولة الرئيس 
العماد ميشال عون يف احتفاالت التيار الوطين يف اسرتاليا. هذا 

وكان يرافقه السيد طوني كسرواني.
وقد كان يف استقباله على ارض املطار قنصل لبنان العام يف 
التيار  مكتب  واعضاء  رئيس  قسطون،  هنري  الدكتور  فيكتوريا 

حشد كبري يستقبل عضو تكتل التغيري واالصالح النائب زياد اسود يف مطار ملبورن

والسيدان صباح  الوطين احلر يف ملبورن ومدير اذاعة مرحبا لبنان – 
العبد اهلل وسايد النكت من احلزب القومي االجتماعي وعلى ارض 
املطار حيا اجلمهور وصافح اجلميع فردا فردا على هذا االستقبال. 
وبعد دردشة صغرية انتقل النائب زياد اسود اىل مكتب التيار 
الوطين يرافقه اعضاء التيار واملؤيدون، ثم عقد اجتماع مع احلضور 
حتدث فيه عن اوضاع لبنان الداخلية واملنطقة بوجه عام واحملكمة 
الدولية بشكل خاص وقال حنن اول من طالبنا مبعرفة حقيقة من 

اغتيال الرئيس احلريري وما زلنا نطالب. لكن بعد ان ساءت امور 
هذه احملكمة ومن التدخالت فيها ما زلنا مع احملكمة الدولية ومع 
مطلب مثول شهود الزور ملعرفة من اغتال الرئيس احلريري وطمأن 
اجلميع اىل ان ال خوف على لبنان اطالقا وكل ما يشاع عن تهديدات 
اسرائليلية كانت ام داخلية كلها اجتهادات اعالمية وعن اوضاع 
متماسك وحلفاءه ال  التيار  ان  لبنان قال  احلر يف  الوطين  التيار 

تهزه الرياح. ثم شكر الذين كانوا يف مالقاته على ارض املطار.
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Melbourne

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

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

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 

almaza Beer
One of the world’s finest beers, Made In Lebanon 

now In Australia

To stock in your restaurant
call Classica PL on

03 9383 5222
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مجيع أنواع احلبوب والزيوت
 وزيت الزيتون واملعلبات 

اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش

 وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
 من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
 TEL: 9354 2340

حمالت اهلدى
 للمواد الغذائية 

ليك بريه املاظه        شو حلوه ليك
اشرْب بريه املاظه    وغّمض عينيك

ترقبوا حفلة  اجلامعة اللبنانية الثقافية
 يف العامل - فيكتوريا

مبناسبة عيد استقالل لبنان بتاريخ 
 2010/11/20

ملزيد من املعلومات االتصال بالرئيس سايد حامت:
 0417949650 

... إىل متى ميكنك تأجيل اإلجناب؟ 
 

  أشارت دراسة أجراها باحثون يف كلية الطب يف جامعة »اكسرت 
بنينسوال« الربيطانية إىل أن النساء فــي العشــرينات من العمر 
متى  إىل  ينبــئهن  جيــين  بفحــص  القيام  مــن  قريــبًا  سيتمــكّن 

ميكنــهن تأجيــل اإلجناب، ومتى سيبلغن سن اليأس. 
اجلزيئية  الوراثة  »علم  جملة  يف  نشرت  اليت  الدراسة  وقارنت 
البشرية« بني 2000 امرأة بلغن سن اليأس باكرًا مع 2000 امرأة 
 4 هناك  أن  النــووي  احلمض  فحــوص  وبينــت  طبيــعيًا،  بلغنه 

جيــنات مســؤولة عن بلوغ سن اليأس أبكر من العمر املتوقع. 
وقــالت البــاحثة الــيت قــادت الدراســة آنا مــوراي إن »قـــدرة 
بلوغــهن سن  من  10 سنــوات  قبل  تنخــفض  احلمل  على  النساء 
اليأس«، مضــيفة »هذا االكتــشاف ميكــن أن يســاعد النساء 
يف العشــرينات متى يفكــرن يف اختــاذ قرار اإلنــجاب وخــصوصًا 

اللــواتي قــد يبلغــن سـن الــيأس باكرًا«. 

وفــي النهايــة وصلــت! 
 

تسلمت طالبة سابقة يف كلية املعلمني يف والية مني األمريكية 
بطاقة بريدية، لكن بعد 64 عاما من إرساهلا! 

وذكرت شبكة »سي بى اس« األمريكية أمس، أن الطالبة روث 
ويرب تلقت البطاقة الربيدية اليت أرسلت إليها عرب الربيد يف العام 
1946، وكانت حبالة جيدة للغاية وما زال احلرب ظاهرا على سطورها، 
وعليها طابع بريد بقيمة سنت واحد. وقالت روث )83 عاما( انها 
كانت تعمل لدى مؤسسة خريية قامت بإرسال البطاقة إليها، لكنها 

عجزت متاما عن تذكر أسباب إرساهلا!

ســرق... بضميــر! 
سنوات   10 أحباث  على  حيتوي  حمموال  كمبيوتر  جهاز  لص  سرق   
ألستاذ يف جامعة »أومــيا« يف مشالي السويد، لكن املفاجأة هي 
أن السارق أعاد له البحوث بعد أسبوع من السرقة.  وكان األستاذ 
خبأ حقيبته اليت حتتوي على احلاسوب خلف باب يف شقــته، وذهــب 
إىل غرفة الغسيل يف املبنى الذي يقطــنه، وعندما عاد وجد »احلقيبة 

وفيها كل األوراق وبطاقات االئتمان، باستثناء احلاسوب«. 
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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

Melbourne

صحيح انه يف ظل احلرية جبوع اجملرمون يف ظل 
االستبداد جيوع الشعب، ان هذا الكالم اثبتته 
السنون والقرون يف البلدان اليت قامت على 
نهضت  اليت  والبلدان  واالضطهاد  االستبداد 

وقامت على احلريات.
ففي احلرية تضاء االنوار فتصبح عملية السرقة 
والنهب سهلة واللطش يف الليل اسهل بالف 

مرة من النهار.
ان  العامل تدل على  الرمسية يف  التقارير  ان 
بكثري  تفوق  الليل  يف  والسرقات  اجلرائم 

مثيالتها يف النهار.
ففي الظالم ميكن للسارق التسرت فسواد الليل 
خيفيه عن اعني الناس والرقباء.. ويف النور 
والسارق  اجملرم  يكشف  الشمس  شعاع  فان 

ويعريه امام الناس.
فاذا قمنا باحصاءات دقيقة يف عدد االختالسات 
يف احلكومات ومؤسساتها اثناء حكم االستبداد 
اضعاف  اضعاف  والنهب  االختالسات  جند 

االختالسات اثناء احلكم الدميقراطي.
ففي عهد االستبداد وقد مر لبنان يف فرتات 
سابقة فان مهمة احلكومة وقبل كل شيء ليست 
الدولة  اموال  الذين يسرقون وينهبون  ضبط 
دائما مهمتها االوىل ضبط الذين خيالفون اهل 
السلطة والذين ينتقدون سياسيتها العوجاء.

يف بعض البلدان السلطة تغفر للص وللسارق 
الطرق  وقطاع  املخدرات  ومهرب  واملرتشي 
ال  ذاته  الوقت  ويف  لكن  االعراض،  ولتاجر 
تغفر وال تسامح من يعارض كالمها او ينتقد 

سياستها.
القاتل  عن  تعفو  اليوم  حتى  دول  هناك 
والسارق وتاجر املخدرات وما اىل هنالك. بعد 
العقوبة يف  ثلثي  او  وقت نصف  يقضي  ان 
السجن حيث يصدر احلاكم قرارا بالعفو عنه. 
ويف الوقت ذاته احلاكم ال يغفر وال يفرج عن 

السياسي.

يف احلرية ويف االستبداد

ان مصلحة السجون كانت تصدر سنويا لوائح 
وخمدرات  قتل  من جمرمي  املسجونني  بامساء 
يف  بلدانها  يف  الداخلية  وزارة  تتوانى  وال 
وتاجر  واملزور  والنصاب  القاتل  عن  االفراج 
انتقد  الذي  السياسي  اما املسجون  االعراض 
فيبقى  الفاسد  قرارها  على  السلطة  اهل 

مسجونا حتى املوت.
تعارض  البلدان  هؤالء  لصوص  فان  لذلك 
الصحف  على  الرقابة  رفع  وتقاوم  احلرية 

وتطالب بالقيود واالغالل.
فعندما تعطي احلرية للشعب، امنا تعطي احلرية 
لوزارة الداخلية اليت بدورها تكلف املسؤولني 
االمنيني لديها يف قمع خمالفة القوانني ومتنع 

خمالفة الدستور.
وعندما حيرم الشعب من نعمة احلرية فامنا تعطي 
احلرية للصوص ليسرقوا الشعب وينهبوا البلد 
وليعتدوا على كل قانون ودستور كما نشاهد 

اليوم يف كثري من البلدان. 
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بقلم كميل مسعود
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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

2010 األول  23 تشرين  Saturday 23 October 2010السبت 



Page 26صفحة 26     

مقابلة

2010 األول  23 تشرين  Saturday 23 October 2010السبت 

اىل  جاء  املكاري  امحد 
سن  يتجاوز  ومل  اسرتاليا 

اخلامسة عشرة من عمره.
انهى  وملا  املدرسة  دخل 
عاديا  حمال  افتتح  علومه 
متكال  السيارات  لدواليب 
الوالدين  ورضى  اهلل  على 
ان  عينيه  نصب  واضعا 
يعمل بامانة وصدق واخالص 
وعدم الغش وان يأكل خبزه 
بعرق جبينه بعيدا عن املال 
باملربح  مقتنعا  املشبوه، 
القليل واحياتا كثرية دون 
اي ربح.. وكان دائما يردد 
من كان اهلل معه فاهلل لن 

يرتكه..
املكاري  امحد  وسار 
والرجاء  االميان  هذا  على 
املكاري  مؤسسة  فاصبحت 
وتعلو  تنمو  جدا  املتواضعة 
وتزدهر لتصبح بعد مدة من 
املؤسسات  اكرب  من  الزمن 
والية  يف  مثيالتها  بني 

فيكتوريا.
الكبري  النجاح  هذا  وكان 
جاء  قد  املؤسسة  هلذه 
بفضل الكد واجلد والصدق 
يف  واالخالص  واالستقامة 
العمل مع الزبائن.. كل هذه 
شخصية  الزمت  الصفات 
طيلة  املكاري  امحد  السيد 
وساعدته  احلياتية  مسريته 
الزبائن  ثقة  اكتساب  يف 
الذين ال يقبلون وعنه وعن 

مؤسسته بديال.
حتت  ثانيا  فرعا  انشأ  ثم 
»مؤسسة  االسم  ذات 

املكاري«
The Tyre Experts:

فرعان يتعامالن مع الزبائن 

جناح كبري الصغر رجل اعمال سنا
جمموعة املكاري من اسرتاليا اىل لبنان فاالمارات وسوريا وصوال اىل الصني

اخلدمة  وحسن  بالصدق 
واالسعار املهاودة:

- فرع اول يف سدني رود 
من  معروف  وهو  فوكنر   -

العرب واالجانب
بارك  كيلور  ثاني  فرع   -
 Keilor Park Drive درايف 
يستقبل السيارات الصغرية 
واملتوسطة والكبرية وحتى 

الشاحنات.
هذا، وقد ذاع صيت مؤسسة 
املكاري على كافة االراضي 
يف  وباالخص  االسرتالية 

والية فيكتوريا.
تنفرد  املكاري  مؤسسة 
املمتازة  الدواليب  بتقديم 
اشهر  من  جدا  واجليدة 
والعاملية  احمللية  املاركات 
ال  جدا  مغرية  وباسعار 
املمتازة  واالجنطة  تصدق 
النوع  من  خمتلفة  مباركات 
اجليد الذي ال يأكله الصدأ 
على مر الزمن.. ان اسعار 
االجنطة املخفضة مل نشاهد 

يف اي مكان اخر.
مضت  سنة   25 من  اكثر 
املكاري  مؤسسات  على 
اليت متيزت مسريتها العملية 
املعاملة  وحسن  بالصدق 

املكاري: الذين يعملون يف مؤسساتنا يشعرون 
انهم اسرة واحدة وانهم أصحابها بطريقة او باخرى

على  وستبقى  زالت  وما 
وعدها يف ان تقدم افضل 
االسعار  بارخص  اخلدمات 
على  واجنطة  دواليب  من 

االراضي االسرتالية.
حريص  املكاري  امحد 
معهم  يتعامل  زبائنه  على 

ومصداقية  بأخالقية 
يلهج  ذلته  وبالقدر  عالية، 
الطيب.  بذكره  املتعاملون 
يتعاملون  الذين  اكثر  وما 
شرط،  وال  قيد  بال  معه 
ويقولون  الثقة،  على  اي 
هي  املكاري  مؤسسة  ان 
ال  فيكتوريا  يف  الوحيدة 
بقدر  املال  كسب  يهمها 
صداقة  كسب  يهمها  ما 

الناس.
يف  الناس  حديث  هو  هذا 

فيكتوريا..
هذا  كل  ملاذا  ورب سائل 
عن مؤسسة املكاري، اجيب 
بكل حرية وصدق وبصراحة 
اطلق  ال  انين  متناهية، 
هناك  امنا  االجوف  الكالم 
ملس  دائما  نلمسه  تعامل 
نسمعها  وأحاديث  اليد 
الصالونات  يف  كنا،  اينما 

كما يف الشارع.
امحد  السيد  لي  فليسمح 
سرا  اخفي  ولن  املكاري 
خدمات  يقدم  انه  قلت  ان 
مصلحته  ضمن  من  جمانية 
عن  أنقله  هذا  والكالم 
وما  اخلدمة  مشلتهم  الذين 

اكثرهم.

ونظرا لكفاءة هذا االنسان 
واالخالقية  العلمية 
اجملبولة  والخالقيته 
الطيبة  والسمعة  باحملبة 
ويف  جمتمعه  يف  والعطرة 
من  له  البد  كان  اخلارج 
املعتمد  الوكيل  يكون  ان 

يف  العاملية   PDW ملاركة 
والدواليب  االجنطة  صناعة 
مثل  عامليا  املميزة 
 ALTENZO. AUSTRALIA
 TECHNOLOGY &

.HEINZIN BATTERIES
املكاري  امحد  اصبح  وقد 
املكاري  مؤسسة  صاحب 
يف  احلصري  الوكيل 
وسوريا  ولبنان  اسرتاليا 
الدول  وبعض  واالمارات 
االمتياز  وهذا  العربية. 
امنا  احد  من  مّنة  يكن  مل 

كفاءته العالية وتعامله مع 
الناس كان هو السبب.

فروع  امتدت  وقد  هذا، 
الواسعة  املكاري  مؤسسة 
اىل  اسرتاليا  من  االنتشار 
واالمارات  وسوريا  لبنان 

العربية  الدول  وبعض 
وصوال اىل الصني.

كل  يف  للنظر  الالفت  ان 

املكاري: اكثر من 7 حمالت ملؤسسة املكاري للدواليب بيعت بطريقة 
The Tyre Experts :أو بأخرى، وما زالت تعمل حتت اسم مؤسستنا

ما ُذِكر ليس كرب املؤسسة 
بل  حمتوياتها  وال  وجناحها 
االهم عندما تدخل مؤسسة 
فروعها  بكل  املكاري 
والعمال بالعشرات ال ميكن 
ان متيز او تفرق او تعرف 

من هو العامل يف املؤسسة 
ومن ميلكها ويديرها.

املغمور  االنسان  هذا 
والصفات  باالنسانية 
زائدا  اهتماما  يولي  الطيبة 
املؤسسة  يف  للعاملني 
حتى  كنفسه  ويعاملهم 
وكأنهم  يشعرون  اصبحوا 
املؤسسة  يف  شركاء 

واشقاء له والسرته.
املكاري  امحد  شق  هكذا 
عليها  وسار  طريقه 
تزال  وال  طواال  سنوات 
حافلة  متر  والسنون  االيام 
بالشواهد احلية على تواضع 
واجنازاته  االنسان  هذا 
رجالنا  عن  نتحدث  وعندما 
الكبار الناجحني يكون امحد 

املكاري واحدا منهم!

وهنا ارقام اهلواتف ملؤسسة املكاري
يف لبنان وسوريا:
00/71716162 

يف االمارات:
00/971503177550 

يف الصني:
  8613/710710610 
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املغرتب اللبناني املعروف شربل راضي والسيدة امال زوجته هما 
اشهر من ان يعرف عنهما بالسرية الطيبة واالخالق وكرمهما الكبري 
وهما دائما وابدا يف طليعة ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية بالنسبة 

لواجبات تكريم االبرار املخلصني من ابناء الوطن اللبناني.
زوجته  ومبشاركة  راضي  شربل  السيد  دعا  املنطلق  هذا  ومن 
الفاضلة امال بدعوة سعادة النائب زياد اسود عضو تكتل التغيري 
واالصالح ممثال دولة الرئيس العماد ميشال يف احتفاالت التيار 
الوطين احلر يف اسرتاليا،منتهزا فرصة وجوده يف ملبورن، اىل 
لقاء وعشاء وقد قبل النائب الدعوة الكرمية، ومساء يوم اخلميس 
املاضي غص منزل االخ والصديق شربل راضي واحلديقة احمليطة 
به بنخبة مميزة من ابناء اجلالية الكرمية ومن املسؤولني يف جاليتنا 
بلدية  رئيسة  زوجته  ديانا  والسيدة  االمسر  السيد ضاهر  بينهم 
داربن السابقة والعضو يف اجمللس النيابي احلالي، الدكتور حنا 
اخلوري وعقيلته السيد طوني ديب الرئيس السابق لبلدية مرياندا 
اسرتاليا  احلر يف  الوطين  التيار  ومنسق  احلالي  وعضو جملسها 
ملبورن  يف  التيار  مكتب  رئيس  وعقيلته،  هيكل  بشار  السيد 
ومدير اذاعة مرحبا لبنان السيد فوزي ابو شعيا وعقيلته ورجال 
الوطين احلر  للتيار  مال واعمال وحشد من االصدقاء واملؤيدين 

ووفد من سدني رافق النائب اسود يف هذه الزيارة.
وانار  نهار  اىل  الليل  وعقيلته  راضي  شربل  السيد  حول  وقد 
الليالي اللبنانية يف هذا االغرتاب حيث اعدت السيدة امال راضي 
طاولة مميزة راضي مليئة باشهى انواع املأكوالت اللبنانية بدءا 

من خروف حمشي وانتهاء باحب الفواكه واحللوى.
صاحب الدعوة رحب بسعادة النائب وجبميع املدعوين وقال مساء 

اخلري.
مساء اليوم احلى من كل االمسيات الن ما جيمعنا هو انتم الذين 
برهنتم انكم االخوة اليت مل تلدهن امي بل جئتم من رحم الوطن 
ورحم االمانة والعنفوان وامجل ما جيمعنا يف هذا املساء هو وجود 
نائبنا املعروف حببه للوطن ومتسكه باالرض واحملافطة على كرامة 
التغيري  تكتل  عضو  اسود  زياد  النائب  له  عنيت  فيه  االنسان 
واالصالح وصاحب الصدر الواسع والقلب االبيض والكف النظيف 
مرة ثانية وثالثة اهال وسهال بك رسوال اىل اسرتاليا وال بد من 
كلمة حلوة من تراثنا.. بامسي وباسم زوجيت امال واالوالد نرحب 

بكم امجل ترحيب.
مساؤنا مجيل ومساؤنا نهار كيف ال ويزورنا ممثل القائد االستاذ 
العماد ميشال  زياد اسود اهال وسهال به وحتية لقائد املسرية 
عون اليوم انتم وكل شخص منكم هو يف بيته هذا السبت حتى 
حنكي احملبة وااللفة وال يتعمر بيت ما مل يكن مبنيا على االلفة 
راح  وراح نضل وهيك  ربينا وسنبقى هيك  واحملبة حنن. هكذا 

يبقى لبنان.
ورد سعادة النائب بكلمة قال فيها اوال ال بد لي وامام هذه الوجوه 
الطيبة واملنرية وامام هذا احلشد الكبري من ان اشكر االخ شربل 
راضي والسيدة امال زوجته على هذا اللقاء احلميم. بالواقع يا اخوان 
عندما أبلغين دولة الرئيس العماد عون بوجوب احلضور اىل اسرتاليا 
ممثال شخصيا له يف احتفاالت التيار الوطين احلر كنت مرتددا جدا 
وبعد حضوري اىل اسرتاليا اصبحت مرتددا بالعودة اىل لبنان بعد 

شربل راضي وزوجته امال يكرمان النائب زياد اسود

*جانب اخر من احلضور**جانب من احلضور**طوني خوري، فادي هيار و »الشباب« مع روبري خبعازي وحضور*

*النائب اسود يشكر صاحب الدعوة ويلقي كلمته**شربل راضي يرحب بالنائب اسود ويلقي كلمته**شربل راضي وزوجته يرحبان بالنائب اسود*

ان وجدت نفسي كأني يف وطين لبنان يف بلدتي جزين اليت ولدت 
 فيها وترعرعت حتت مسائها. وقد شعرت انين بني اهلي وجرياني.

اشكركم جمددا كل الشكر واشكر اخي شربل وزوجته على هذا 

اللقاء املميز وهذا االستقبال وعذه احلفاوة واالكرام.
هذا ودامت السهرة العائلية اىل الواحدة بعد منتصف الليل.

وقد ودع سعادة النائب حبفاوة واكرام كما استقبل.

Melbourneملبورن

هاتفك... سيارتك املقبلة
 

هل أنت مهتم باستخدام هاتفك الذكي أثناء قيادة السيارة، ملتابعة 
اآلخرين؟  وعلى  عليك  ذلك  رغم خماطر  آخر،  أي شيء  أو  أعمالك 
اآلن بات بإمكانك أن تنسى ذلك، فأنت لست حباجة إليه، ذلك أن 

سيارتك املقبلة ستكون هاتفك الذكي اجلديد.
يعمل العديد من شركات صناعة السيارات واإللكرتونيات على تصنيع 
أنظمة جتعل من "شاشة اللمس" واحدة من التجهيزات األساسية يف 
السيارات، إضافة إىل القدرة على التحدث وإرسال الرسائل النصية 
القريب، سيكون  املستقبل  القيادة. ويف  مقصورة  لوحة يف  عرب 
هناك عدد كبري من السيارات اجلديدة على الطرقات مزودة بأحدث 
ما توصلت إليه تكنولوجيا االتصال واإلنرتنت، ما يعين أنه سيكون 
بإمكان قائد السيارة أن يتابع حالته على مواقع التواصل االجتماعي 
ومتابعة بريده اإللكرتوني وتصفح اإلنرتنت، أثناء القيادة. فالعديد 
مع  كهذه  نظم  توفري  على  تعمل  السيارات  صناعة  شركات  من 
توفريها مبا يتوافق مع خاصية األمان وبأسهل وأبسط الوسائل اليت 

مليارا »مقيم« يف االنرتنت
بدأت أزمة السكن العاملية واالزدحام تطرق أبواب العامل االفرتاضي 
يف األيام األخرية، شأنها يف ذلك شأن العامل الواقعي، على أن 
هناك سببًا جيدًا لذلك، إذ وفقًا لتقرير احتاد االتصاالت الدولي 
فإن عدد »املقيمني« يف اإلنرتنت سيصل حبدود نهاية العام 

اجلاري إىل ملياري إنسان.
أحناء  خمتلف  يف  اإلنرتنت  مستخدمي  عدد  فإن  التقرير  وحبسب 
العامل تضاعف خالل السنوات اخلمس األخرية، وإن الفضل يف هذه 
الزيادة الكبرية يف عدد مستخدمي اإلنرتنت يرجع إىل النمو الذي 

حققه قطاع اإلنرتنت يف دول العامل الثالث.
مستخدم  مليون   226 أصل  من  مليونًا   162 أن  التقرير  وأوضح 
جديد لإلنرتنت يف العام 2010، هم من سكان الدول النامية، حيث 
يتنامى استخدام اإلنرتنت والشبكة العنكبوتية. على أن الفجوة بني 
إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت يف الدول املتقدمة أو ذات التقنية 
العالية، وتلك الدول النامية ما زالت كبرية جدًا. وكشف التقرير 
أن 65 يف املئة من األوروبيني لديهم اشرتاك يف اإلنرتنت، مقارنة 

بأقل من 10 يف املئة يف القارة األفريقية.
خدمات  على  املتزايد  والطلب  النمو  إمكانية  على  التقرير  وركز 
اإلنرتنت السريعة أو ذات النطاق العريض، واليت تسمح بتحميل 
ورفع امللفات بسرعة، كما تسمح باملشاركة بامللفات ذات األحجام 
والتسجيالت  الفيديو  ولقطات  الدقة  عالية  الصور  مثل  الكبرية، 
الصوتية، وهي األمور اليت تستغرق وقتًا طوياًل مع الشبكات ذات 

تستيقظ بعد 14 ساعة على إعالن موتها 
إعالن  على  ساعة   14 بعد  الغيبوبة  من  فرنسية  امرأة  استيقظت 
موتها سريريًا، يف مستشفى جبنوب البالد بعد أن رفض أوالدها 

وقف أجهزة اإلنعاش.
وذكرت صحيفة "سود اويست" الفرنسية أن ليديا بايالرد )60 
عامًا( حضرت إىل مستشفى حملي يف مدينة بوردو برفقة زوجها 
بسرعة  حالتها  تدهورت  أن  لبثت  ما  ثم  أشعة  إىل عالج  للخضوع 
وقال الطبيب إنها تعرضت حلادث دماغي ودخلت يف غيبوبة وطلب 
من العائلة اختاذ قرار حول ما إذا كانت تريد وقف أجهزة اإلنعاش. 
أوالد ليديا على نقلها إىل مستشفى بوردو اجلامعي،  وقد أصر 
حيث أظهرت صور األشعة أن ليديا ليست ميتة، ثم ما لبثت أن 
حصلت املعجزة، فقد استيقظت الوالدة من "املوت" بعد 14 ساعة 

وكانت قادرة حتى على التحدث بشكل طبيعي مع عائلتها. 

تتيح لسائق السيارة أن يقوم بالعديد من املهام، من دون أن يفقد 
تركيزه على الطريق أمامه.

غري أن خرباء أمن القيادة والسيارات ما زالوا غري مقتنعني بهذا 
التوجه، ذلك أن بعضهم يعتقد أن األجهزة اليت ال حتتاج إىل استخدام 
األيدي رمبا تقلل من اخلطر، لكن تظل هناك حاجة إىل معرفة كيفية 
رايدر، املتحدث  التجهيزات اجلديدة. ويقول روس  استخدام هذه 
باسم معهد ضمان األمن على الطرق السريعة: "مثة ضرورة ملعرفة 
يف  سُتستخدم  اليت  املعلوماتية  أنظمة  بشأن  األمور  من  الكثري 
السيارات احلديثة وكيفية تأثريها على السائقني.. ما زلنا مل نعرف 
كيف سيتصرف السائقون مع هذه األنظمة أثناء القيادة". باإلضافة 
أثناء  الشاشة  رؤية  إىل  احلاجة  أن  آخرون  خرباء  يعتقد  ذلك،  إىل 
القيادة قد تعين أن اخلطر على السائق أو السيارات األخرى ما زال 
قائمًا. وتقول شركة فورد الرائدة باستخدام أنظمة "املزامنة" اليت 
أنظمة اهلواتف ومشغالت املوسيقى واألغاني  بواسطتها دمج  يتم 
أو  صوتيًا  بها  التحكم  ميكن  حبيث  معًا  املالحة  وأنظمة  واإلذاعة 
باستخدام شاشة اللمس إن 80 يف املئة من السيارات ستحتوي 

على مثل هذه األنظمة حبلول نهاية العام 2011.

االتصال عرب خطوط اهلاتف العادية.
وقال االحتاد الدولي لالتصاالت، وهو مؤسسة تابعة لألمم املتحدة، 
وتراقب قضايا تكنولوجيا االتصاالت، إن شبكات االتصال السريعة، 
اإلنرتنت  حمتوى  ومشاهدة  ملتابعة  عليها  الطلب  يتزايد  اليت 
استخدام  أن  اىل  وأشار  النمو.  لتواصل  املفتاح  تشكل  احلديث، 
االنرتنت خيتلف من منطقة ألخرى بالعامل فتبلغ نسبة من يستخدمونه 
يف أوروبا 65 يف املئة بينما تبلغ هذه النسبة 55 يف املئة يف 
األمريكيتني باملقارنة مع 9.6 يف املئة فقط يف افريقيا و21.9 يف 

املئة يف آسيا واحمليط اهلادي.
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واصل يوم اجلمعة  سعادة النائب زياد اسود زيارته ملدينة 
ملبورن حيث لبى دعوة، النائب يف برملان والية فيكتوريا 
األصدقاء  من  العديد  له  الذي  موريف“  نايثن  السيد” 
الربملان   يف  أقيمت  غداء  مائدة  اىل  اللبنانية،  اجلالية  يف 
اللبناني والعديد من وجوه اجلالية   العام  القنصل  وحضرها 

ومن السياسيني األسرتاليني.
وقد القى النائب أسود كلمة باللغة األنكليزية شارحًا فيها 
ضيافته  على  األسرتالي  النائب  وشاكرًا  اللبناني   الواقع 
اجلالية  وان   ، اللبنانية  األسرتالية  الصداقة  على  ومؤكدًا 
ألسرتاليا  وخملصة  وفية  تكون  أن  الطبيعي  من  اللبنانية  
من  للعديد  ابوابه  يفتح  الذي  واملضياف  اجلميل  البلد  هذا 
املهاجرين من كافة بلدان العامل ، فيما لبنان البلد الصغري ال 
ميكنه أبدًا استيعاب الالجئني الفلسطينيني املتواجدين على 

أرضه بينما أبناؤه يهاجرون باآلالف ليجدوا لقمة عيشهم .
ويف الربملان قدم النائب اسود درعًا تذكارية للسيدة ديانا 
األمسر الرئيسة السابقة لبلدية داربن بإسم األحتاد األسرتالي 

النائب موريف يكرم النائب اسود يف برملان فيكتوريا

اللبناني املتحد عرفانًا خلدماتها اجلمة وتعاونها .
املارونية  للطائفة  مركز  املسنني  بزيارة  الظهر قام  وبعد 
املركز  أقسام  فتفقد  األنطونيات  الراهبات  تديره  والذي 
متحدثًا للعديد من األشخاص والسيدات الذين يعيشون يف 
املركز عن حسن املعاملة  واخلدمات اليت يوفرها ، بعد ان 
قدم الراهبات شرحًا عن كيفية العمل و استقبال املسنني.

وقد أثنى النائب اسود على جهود األخوات الراهبات يف خدمة 
اجلالية  متمنيًا هلم املزيد من النجاح يف كافة نشاطاتهم. أما 

يف املساء قد اجتمع مع هيئة التيار يف فيكتوريا . 
ويف صباح يوم السبت يف 16 تشرين األول انتقل النائب 
اىل  ملبورن  يف  التيار  هيئة  من  وفد  يرافقه  أسود  زياد 
الرفاق  يف  مدينة أداليد يف والية جنوب اسرتاليا لزيارة 
التيار الوطين هناك الذين تهيأوا هلذه الزيارة  خاصة وأنها 
العماد  الرئيس  لدولة  ممثل  بزيارتهم  يقوم  األوىل  املرة 
ميشال عون الذي كان قد زارهم عام 1989 يوم حضر اىل 

)واعاله بعض اللقطات(اسرتاليا.

Melbourneملبورن
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عروسه  يد  تأبط  كربى  بفرحة  الضناوي  املهندس حممود  الشاب 
اللذان  الذهيب  القفص  معا  ودخال  البقاعي  فتاة  االنسة  احللوة 
الزوجي  العش  لبناء  احملبة  خيوط  نسج  احالمهما يف  مؤخرا  حققا 
وسط اهازيج وزغاريد االهل واملدعوين. واستقبلهم ددجي الفنان 
)ابولو( باحلى الكالم حيث اقيمت على شرفهما حفلة ساهرة كربى 
املشهور  دباغ  مجال  اجلنتلمان  لصاحبها  باالس  ستار  صالة  يف 
حبسن املعاملة والرتتيب واخلدمة السريعة املمتازة باشراف مديرها 
الشاب عبود دباغ والديناميكي منري مشعون. والصالة اجلميلة اليت 
اضحت عروس الصاالت مجعت اهل العروسني وعددا من املدعوين 

والفرحة عمت قلوب مجيع احلضور.
ابو مجيل واشعاع فالش  البهجة والسرور واضواء فيديو  ووسط 
اراكس قطع العروسان حممود وفتاة قالب الفرحة ونثرت الورود 
والوفاء  احلب  رقصة  مع  الفرحة  وغيوم  النارية  االلعاب  وتعالت 
والف  اجلميع  التهاني من  تقبال  ثم  الصالة.  ارجاء  للعروسني يف 

مربوك.

فلسفة العيون اخلضر للجنس اللطيف
اطبق  العيون اخلضراء لغز يستحيل حله وكلما توغلت يف جماهلا 

عليك الظالم من كل جانب.
ديكتاتورية يف حبها غيورة يف طبعها. حتتكر من حتب وتظن ان 
حقوق احلب حمفوظة هلا دون غريها. غضوب عسرة االرضاء.. سيئة 
الظن.. حتقد على كل من يسيء اليها وال تتورع عن االنتقام منه 
شر االنتقام. للمرأة سالحان امام الرجل، مجاهلا ودموعها. املرأة 
بالوجه  املغرت  يعبده  صنم  واملرأة  اجلاهلة.  االمة  عنوان  املتأملة 

الصبوح.
متثال غريب المرأة سكرية: لعل اعجب متثال يف العامل كله هو ذلك 
التمثال الضخم القائم يف مقربة بالقرب من نيويورك. وتتلخص 
قصة هذا التمثال يف ان رجال من ذوي الشخصيات البارزة تزوج 
وكانت مجيع  اجلمال.  من  جانب كبري  على  العمر  مقتبل  فتاة يف 

الدالئل تدل على ان الزوجني سيقضيان حياة مفعمة بالسعادة.
الزوج  وبذل  اخلمر.  الزوجة  ادمنت  ان  احلظ  لسؤ  حدث  ولكن 
قصارى جهده القناعها بالعدول عن الشراب وهددها اذا مل تقلع 
بان جيعلها عربة ملن يعترب طيلة االجيال القادمة.وماتت الزوجة يف 
شرخ شبابها.. فنصب الزوج فوق قربها متثاال ضخما كتب حتته 
)زوجيت وابنها( ولكن التمثال مل يكن المراة حتتضن طفال كما قد 
يتبادر اىل االذهان. وامنا االمراة عربيدة تضم اىل صدرها قدح 
مخر وعلى وجهها امارات السكر واالستهتار. وقد اثار هذا التمثال 

ثائرة كثريات من النساء فحاولن حتطيم الكأس.. ومل يستطعن.

نافذة على اجملتمع اعداد وتقديم اراكس 
لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم 

اعتمدوا املصور اراكس 
Ph: 0419 247 261- 96 823 269

العروسان حممود الضناوي وفتاة البقاعي

متام  السـوري  السـفري  حضر 
يف  تكرمييًا  لقاًء  سليمان 
)بيرت  اإلعالمي  أقامه  ســيدني 
مركز  جملس  مدير  مانينغ( 
يف  األوسط  الشرق  دراسات 
جامعة ماكواري ، مبناسبة انتهاء 
مهمته الدبلوماسية يف أسرتاليا 
السنوية  الذكرى  يف  وذلك   ،
الربوفيسور  لرحيل  الثالثة 
)آندرو فينسنت( املدير السابق 
جمموعة  يف  والعضو   ، للمركز 

)أصدقاء سورية( .
رسالًة  مانينغ  السيد  وقدم 
للسفري  رمزية  وهدية  تقديرية 

لقاء تكرميي للسفري سليمان يف جامعة ماكواري يف سيدني

*السفري سليمان مع اإلعالمي بيرت مانينغ والكاتب انتوني لوينستاين أصدقاء سورية**السفري سليمان يلقي كلمته*

*السفري سليمان واإلعالمي بيرت مانينغ*

سليمان تقديرًا لدعمه ملركز دراسات الشرق األوسط يف اجلامعة 
وحضوره الدائم ألنشطته .

الدبلوماسي والسياسي  بالنشاط  وأشاد السيد مانينغ يف كلمته 
الذي قام به السفري سليمان على مدى حنو سبعة أعوام يف التعريف 
بسورية يف األوساط األسرتالية السياسية والثقافية ، بالرغم من 

الصعوبات السياسية املعروفة .
وألقى السفري سليمان كلمًة شكر فيها جامعة ماكواري ، مشيدًا 
بدور مركز دراسات الشرق األوسط يف احلديث عن عدالة القضايا 
العربية فيما يتعلق بالصـراع العربي اإلسرائيلي ، ومستذكرًا الدور 
سورية  ، صديق  فينسنت(  )آندرو  الراحل  به  قام  الذي  املتميز 

والعرب ، يف توضيح قضية الصراع وفقًا ملبادئ احلق والعدل .
الشعب  أن  مؤكدًا  التكريم  على  ماكواري  جامعة  السفري  وشكر 
األسرتالي ينشد احلقيقة والعدالة ، ومتمنيًا أن ينعكس ذلك يف 

سياسة احلكومة األسرتالية .

 lugarno مائدة عشاء يف مطعم  إىل  أبو محد  بهية  دعت احملامية 
حلوار  الشرق  نادي  رئيس  السرغاني  إيلي  األستاذ  يف سيدني، 
هيكل  ملحم  األب  حبضور  اسرتاليا  يف  حاليًا  املوجود  احلضارات 

والصحايف والشاعر موريس عبيد
وقد مّت عقد لقاء بني احملامية أبو محد واألستاذ إيلي السرغاني 
للتنسيق حول موضوع التوأمة بني املدن واجلمعيات بني اسرتاليا 
مع  وخاصة  كرم،  أبي  عاد  املطران  أطلقه سيادة  والذي  ولبنان 
نادي الشرق حلوار احلضارات والذي كان قد استضاف وفد من 
الشبيبة األسرتالية، العام الفائت يف لبنان ملدة 21 يوم زار خالله 
األثرية  املعامل  من  العديد  وشاهد  اللبنانية  املناطق  أغلب  الوفد 
والدينية إىل جانب لقاءات مع فعاليات دينية واجتماعية وعسكرية 

احملامية بهية أبو محد تكّرم الصحايف إيلي السرغاني

وحزبية للتعرف على العادات والتقاليد اللبنانية.
اإلجنازات  سرغاني  إيلي  لألستاذ  محد  أبو  احملامية  شرحت  وقد 
واالتصاالت املهمة اليت قامت بها خالل زيارتها األخرية إىل لبنان 
للعديد من الفعاليات الروحية واالجتماعية واحلزبية بهدف مشروع 

التوأمة بني اسرتاليا ولبنان.
الشرق  نادي  مع  والتنسيق  االتصال  متابعة  على  االتفاق  ومت 
حلوار احلضارات حول مواضيع التوأمة واملواضيع اليت تهّم اجلالية 

اللبنانية يف كل اسرتاليا ولبنان.
على  ومتنى  التوأمة  ملشروع  تقديره  سرغاني  األستاذ  أبدى  وقد 
اللبنانيني يف بالد االنتشار العمل على أجناحه ملا فيه خري ومصلحة 

لبنان.

حماصيل أكرب من األرز مبياه أقل 
اقالت منظمة أوكسفام األمريكية إنه يف مقدور مزارعي األرز زيادة 
حماصيلهم بنسبة 50 يف املئة بطريقة جديدة تستخدم مياها أقل 

يف وقت يهدد فيه التغري املناخي واجلفاف احملصول الرئيسي.
وقالت أوكسفام وهي مجاعة تعمل يف التنمية إن زراعة األرز الذي 
تعتمد  العامل  نصف سكان  حلوالي  للسعرات  رئيسيا  مصدرا  يعد 
على املياه بشدة وتستهلك ما يصل إىل ثلث كمية املياه العذبة 

املستخدمة يف الزراعة سنويا.
ويعتمد مزارعو األرز عادة على غمر حقوهلم باملياه كي تظل شتالت 
قالت  أوكسفام  ولكن  الزراعة.  موسم  خالل  باملياه  مغطاة  األرز 
يف تقرير إن الطريقة اجلديدة اليت تعرف باسم نظام تكثيف األرز 
األرض  إبقاء  مع  أبعد  الشتالت على مسافات  زراعة  تشتمل على 
رطبة بدال من غمرها باملياه وزراعة الشتالت يف احلقول يف وقت 

مبكر وإزالة األعشاب يدويا.
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من  مجاهريي  لنداء  استجابة 
يف  ريفي  أشرف  اللواء  احباء 
سيدني، شهدت مدينة سيدني 
 2010/10/15 اجلمعه  يوم 
ومجاهريي  شعيب  مهرجان 
دعمًا للمدير العام لقوى األمن 
الداخلي اللبناني اللواء أشرف 
الوطنية  وملواقفه  ريفي 
واستنكارًا للحملة الشرسة اليت 
يتعرض هلا مع فرع املعلومات 
الدولية  للمحكمة  وتأييدًا 
الكربى  الويستيال  قاعة  ،يف 
اذار   14 قوى  ممثلي  حبضور 

مهرجان شعيب حاشد لدعم اللواء اشرف ريفي واستنكاراً للحملة اليت يتعرض هلا 
الشيخ مالك زيدان: اللواء ريفي استطاع ان يكشف شبكات العمالء وان حيمي 

املقاومة من داخلها و يستحق أن ينال وسام شرف الوطن من الدرجة األوىل

يف اسرتليا واحلاجة ام أشرف وممثل مفيت اجلمهورية اللبنانية 
يف اسرتاليا الشيخ مالك زيدان وعدد من مشايخ يف الطائفة 
السنية  ورؤساء حترير الصحف واعالميني ومجهور حاشد من 

ابناء طرابلس والشمال وابناء اجلالية اللبنانية عمومًا.
كما شارك يف املهرجان كوكبة من صحافة االغرتاب الناطقة 
بالعربية واملتمثلة برؤوساء حترير اهم اجلرائد املطبوعة واجلرائد 
االلكرتونية "آون آلين"، التلغراف )طوني قزي(، االنوار )سايد 
خمائيل، النهار )انور حرب(، املستقبل )جو خوري(، ورؤوساء 
وبلدات  قرى  ومجعيات  وسياسيه،ودينية،  خريية،  مجعيات 
االسرتاليه.  اجلالية  ونشطاء وشباب  واعيان  ومشايخ  لبنانية، 

وشالل من الشعب اللبناني املغرتب من اجلالية. 
اللواء ريفي  الدور الوطين الذي يؤديه  الكلمات على  وركزت 
أيد اخلطباء  الداخلي وقائد اجليش كما  يف قيادة قوى األمن 
الشرعية اللبنانية برموزها الوطنية األمنية والسياسية ورئاسة 
د  اجلمهورية ورئاسة احلكومة  ورئاسة جملس النواب، كما شدَّ
املتكلمون على أهمية إظهار احلقيقة من خالل احملكمة الدولية.

كلمة عريف املهرجان السيد عماد مشيط:
ويف بداية احلفل الذي استهل بالنشيدان اللبناني واالسرتالي 
، ثم الوقوف دقيقة صمت تقديرًا واجالاًل ألرواح الشهداء ومن 
ثم كلمة ترحيبية بالضيوف القاها السيد عماد مشيط رحب فيها 
بالضيوف الكرام مؤكدا على مواصلة النضال حنو وطنًا سيدًا 

حرًا مستقاًل.
لبنان  لوحدة  دعمًا  هو  املهرجان  هذا  ان  كلمت  يف  وجاء 
رئيس  دولة  برئاسة  لبنان  وحدة  حلكومة  ودعمًا  واستقراره 
للشرعية  ودعمًا  احلريري.  الدين  سعد  الشيخ  الوزراء  جملس 
الباسل  اللبناني  اجليش  رأسها  وعلى  ومؤسساتها  اللبنانية 

بقيادة العماد جان قهوجي ومؤسسة قوى األمن الداخلي بقيادة 
اللواء اشرف ريفي وتأييدًا مطلقًا للمحكمة الدولية إلحقاق احلق 
والوصول اىل احلقيقة لكشف اجملرمني وسوقهم اىل العدالة. 
واستنكارًا للحملة الشرسة ضد اللواء اشرف ريفي من بيانات 
ومذكرات سياسية وقضائية سورية والرفض التام باغالق فرع 

املعلومات.
الكثري ولكن امجل ما قيل  الرجال، كتب عنه  احباء أشرف  يا 
عنه هو بقلم رئيس نادي الشرق حلوار احلضارات االستاذ ايلي 

سرغاني املوجود معنا مشاركًا حفلنا هذا قائاًل:
عقد لواء القيادة له، فيبوا لبنان اعلى املراتب واشرفها. ال 
عجب يف ذلك وال استغراب، فهو عسكري بكل ما يف تعابري 
االقدام واالنضباط من معاٍن. وقائد مل تهبط جنوم الرتب على 
املنتصبة كالرمح،  بل تسلقت قامته  السماء،  منكبيه هبة من 
معلنة والءها للوائه. واستقرت على كتفية فيصال يف حده احلد 
بني العدالة واخلارجني عنها. فيا اشرف الرجال، يا اكرم الرجال 
يا اغلى الرجال. انت شرف هذا الوطن وجمده: وعزته وعنفوانه 
ومشوخه. فيا طرابلس الفيحاء، يا مدينة اللواء، زجمري بغضب، 
وارفعي راية العظماء. وفية انت، ألشرف الشرفاء. ها هو ابنك، 

يتصدى للعمالء. فويل ملن يقف، يف وجه اشرف اللواء.
ان مؤسسة قوى االمن هي االقدم واالعرق يف وطننا، لذلك 
اللبنانيني واذهانهم.  االمن يهتز يف ضمائر  ال يرتك مفهوم 
فاألمن، خط أمحر، حيظر جتاوزه من قبل اي كان فاالمن هو 
جسر الثقافة بني الوطن واملواطن، وليس كما نفهمه نقيضًا 
للحرية وإمنا هو املناخ السليم الذي تنمو فيه احلريات. ففي 
مناخ الفوضى تنتحر احلريات وتتقهقر احلضارات واكرب دليل ما 

حدث يف مطار رفيق احلريري الدولي.

النهار  جريدة  رئيس حترير  حرب:  انور  االعالمي  كلمة  ملخص 
االسرتاليا

ويف القاعة اليت اكتظت باجلماهري ألقى االعالمي الكبري رئيس 
مجاهري  فيها  حيا  كلمة  حرب  انور  السيد  النهار  جريدة  حترير 
احلفل والشعب اللبناني وقوى االمن الداخلي على تضحياتهم 
ومواصلة النضال حتت قيادة اللواء اشرف ريفي. وجاء ملخص 
كلمته بأن اللواء قد عيني يف عصر الرئيس احلص وهو منوذج 
مثالي للوطنية واملهنية وهو غري حمسوب ألى جهة من كان، غري 
الشرعية الوطنية اللبنانية ومهمته اليت ملسنا نتائجها بالقبض 
على شبكات التجسس والعمالء مع العدو االسرائيلي الصهيوني 

بطريقة مل يسبق للبنان بتارخيه احلديث ان شهد هلا مثيل. 
كلمةالدكتور عصمت االيوبي: )حماضر جامعي يف سيدني(

اجملد  إاّل  ينب  فليس  منبته،  الفيحاء  طرابلس  كانت  من   "
والّشرفا"

أنت اللواء االشرف، كل اخلليقة تعرف. أنت اللواء األشرف، أنت 
اللواء السيد احَلر األبَي األنظف، أنت الذي حلف اليمني وقال: 
وأخلف،  أخون  فال  نذرت،  وطين  فدى  "روحي  حيلف:  أشرف 

روحي فدى علٍم أشَم على الدوام يرفرف"
الضمري  َحر  يا  "لبيك  تهتف:  وفاًء  جاءت  اليت  اجلماهري  هذي 

ونعم نعم املوقف!
بوركت يا رجل املرؤة، فاحلياة مواقف، مهما رموك فال تهن، 

مهما حبقك أجحفوا
حتيا جنومك زاهراٍت، واسلمي يا أسيف"...فالألفق أنت لواؤة، 

ولواؤنا يا أشرف!!!
أشكر للسادة احلاضرين حضورهم، كما أشكر للسادة الداعني 

)واعاله بعض اللقطات(
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املهرجان السنوي جلمعية بطل لبنان 
يوسف بك كرم الزغرتاوية

اجلالية  ابناء  بدعوة  الزغرتاوية  لبنان  بطل  مجعية  تتشرف 
السنوية  احلفلة  حضور  اىل  االصدقاء  مجيع  و  الزغرتاوية 
مع  الدويهي  انطوانات  السيدة  املهرجان  حيي  الزغرتاوية. 
خنبة من الفنانيني وذلك يوم السبت الواقع فيه 6 تشرين 
مساًء يف  والنصف  اسابعة  الساعة  متام  2010 يف  الثاني 

Grand Royale قاعة

الرجاء  الفعالة. لتأكيد احلضور   نرجو حضوركم ومشارتكم 
على  اجلعيتاني  انطوان  السّيد  اجلمعّية  برئيس  اإلتصال 

0438452545  او باحد اعضاء اللجنة األدارية.

51 -61 South Street، Granville

دعوتهم، معرتفًا هلم بفضل األسبقية إىل القبام بالواجب، كلما 
دعا داعي الوفاء، وكلما تلجلج يف القلب شعور بعرفان اجلميل. 
بعيدًا  نعم،  بامتياز!.  »أشرفيًة«  أمسيًة  هي  األمسية،  هذه 
عن السياسة وشجونها، وبعيدًا عن مفهوم املبارزات الكالمية، 
واالشعال، والقلق، والتشنج، جنتمع هذه الليلة كعائلٍة لبنانيٍة 
واحدٍة وموحدٍة، نفرح معًا، وحنزن معًا، ونعيش اللحظة مبشاعر 
ال  الرأي  يف  االختالف  أن  مدركني  موحدٍة،  وأحاسيس  واحدٍة، 
يفسد يف الود قضية. فلبنان لنا مجعيًا وسيفنا ودرعنا وترسنا 
طوائف  وكل  لبنان  كل  جيش  واجليش  حررية،  وال  متييز  دون 

لبنان ومذاهبه ومشاربه دون استثناء.
األمن  لنا مجيعًا، ألن  األمن  وقوى  دركنا مجعيًا،  الدرك  كذلك 
أم  االمن  هذا  كان  داخليا  يتجزأ،  ال  األهلي  والسلم  يتجزأ،  ال 
اللبناني،  الرتاب  امتداد  على  كان  شرب  أي  على  أم  حدوديًا، 
فاملواطن اللبناني، هذه االيام بالذات، هو احوج ما يكون إىل 
األمن والطمأنينة، خصوصًا بعد العدد اهلائل من العابثني بألمة، 
الإلسرائيلي،  العدو  مع  واملتعاملني  بالوطن شرًا،  واملرتبصني 

الذين وقعوا يف أيدي أجهزة األمن واجليش واملقاومة.
اهلرم يف  قمة  يتسلم  وحنرتم  الذي جنل  ريفي  أشرف  واللواء 
االمن الداخلي، فهو قمة والقمم دائمًا مستهدفة. واللواء ريفي 
لواؤنا مجيعًا، والساهر على أمننا عندما نكون غارقني يف النوم، 
وعسكره عيوننا الساهرة، أفال نكون جاحدين إذا مل نبادله احلب 
باحلب والوفاء بالوفاء؟! فنسهر ألجله سهرًة لبنانيًة أصيلًة نوجه 
إليه خالهلا حتية احلب والوفاء واعهد والوعد؟!. حذار حذار من 
أن  اياكم  ذلك!!  حتاولوا  أو  ريفي!  اشرف  اللواء  تِسيسوا  أن 
ان  اياكم  فريق!،  دون  فريق  أو  أحد!  دون  أحٍد  على  حتسبوه 
االفرقاء!  مجيع  من  واحدٍة  مسافٍة  هوعلى  فتخرجوه!  حترجوه 
ليس يف إمكانكم أن حتسبوه إال على الشرعية! إال على الذي 
يشرفه! وهذه هي النسبه اليت  تنصفه...وغري هذا هو منه براء 
وافرتاء!!. اللواء اشرف وأعوانه خط أمحر، ال جيوز جتاوزه، وغري 
ممكٍن ختطيه، ال شرعًا وال شرعيًة!! وأي حماولٍة من هذا النوع 

جرمية ال تغتفر حبق الوطن واملواطنني...
 14 وال   13 ليس  هو  االرقام.  كسائر  ليس  رقم  ريفي  اللواء 
وال 8، وليس اي رقم آخر من أرقام اخرتعتها السياسة ومساها 
السياسيون. رقمه احلقيقي يف إخبارته الشخصية. رقمه احلقيقي 
ميتد على طول خريطة لبنان 10452 كلم، رقمه احلقيقي تاريخ 
»كلنا  القسم..وهو  العلم..وهو  1943...هو  لبنان  استقالل 

للوطن«...
فيا لواء اشرف ريفي، ويا عقيد وسام احلسن. ويا مجيع الشرفاء 
يف شعبة املعلومات وسائر الشعب املنية. سريوا على بركة اهلل 
ما دام القانون رائدكم، وما دام األمن غايتكم، وما دامت سالمة 

لبنان هدفكم. وحنن نشد على أياديكم.
والقى السيد حممد مصطفى الصديق كلمة:

حتدث فيها عن اهمية ودور قوى االمن الداخلي وطرابلس الفيحاء 
قلعة املقاومة ومنبع التضحيات ومعقل الشرفاء. ومثن الصديق 
االمن  دعم  يف  واملديرية  الداخلي  االمن  وقوى  السلطة  جهود 
طرابلس  مدينة  أن  إىل  ، مشريًا  بالشباب  واالهتمام  واملواطن 
أجنبت العديد من املبدعني يف خمتلف اجملاالت خصوصا يف األدب 
والتاريخ والسياسة. وتفتخر طرابلس بأبنها اللواء أشرف ريفي 
ونظافة يديه ورحابة صدره واجنازاته يف بناء قوى االمن الداخلي 
ليكون جهازًا عصريًا وحضاريًا وبرغم االمكانيات املتواضعة، لقد 
حقق اجنازًا تارخييًا بتغلبه على عمالءاملوساد االسرائيلي وتفكيك 
شبكات عمالئه يف لبنان وهو اجناز مل يشهد له الصراع العربي 
االسرائيلي من مثيل. ان اغالق فرع املعلومات هو امنية وخدمة 
ألسرائيل جيب ان ال تتحقق بوجود الوطنيون االحرار، املخلصني 
الشرف  رمز  بأمثال  بصداقتنا  نفتخر  وحنن  والشرفاء.  للوطن 
اظهار  هو  هنا  ووجودنا  ريفي  أشرف  اللواء  سيادة  ووالوطنية 

حملبتنا ودعمنا له وللقوى الشرعية اللبنانية.
وجاء يف كلمة الشيخ زيدان: )ممثل دار الفتوى يف اجلمهورية 

اللبنانية يف اسرتاليا(
بدايًة اشكر الذين ساهموا ورتبوا هذا اللقاء الكريم، الذي ميثل 
العقل الواعي، والنظر الثاقب، واحلرص على ثروة الوطن لبنان 
من مقدرات بشرية، وطاقات جبارة احتضنها هذا الوطن العزيز 
مدى  على  واحلضاري  والديين  االنساني  للتعايش  رمزًا  فكان 

قرون عدة مضت، فكان لبنان رمز الدين، والثقافة، واملعرفة، 
والعطاء يف  والتضحية  املشرتك  والعيش  والتفاهم  واحضارة، 

سبيل بقائه وطنًا سيدًا مستقاًل موحدًا.
اولئك  اىل  اإلكبار  برسالة  هذا  الكريم  مقامي  من  ابعث  وإنين 
الكبار الذين صربوا وحتملوا وضحوا بالكثري الغالي حتى اجتازوا 

بلبنان حمنته العصيبة، وما زالوا يضحون. 
كما وإنين أنوه من هذا املنرب غلى أن املواقف ال تقاس بالرجال 
بل إن الرجال تقاس باملواقف. وإن األوطان نكرب بأبنائها، ومن 

ثم يكرب األبناء بأوطانهم.
كما وإن البطوالت ال حتد بزمان وال مكان وال عمر، ولكن االبطال 
إجنازات  من  يقدمون  مما  واملكان  الزمان  يصنعون  الذين  هم 
وتضحيات. وإن التاريخ ال يسيس، وال ينحاز حلد، بل يقول ما 
جرى يف ازمانه فيعطي كل ذى حق حقه، ويذكر النانس  مبا فيهم 
من غري جماملة وال حتيز. وإن لبنان منذ القدم يشهد التجازب تلو 
األخرى، ويزداد صالبة وقوة، ويشتد متاسكًا ومتانة، كل ذلك 
بسبب تضحيات رجاالته الكبار. واليت يف هذا املقام ومن منطلق 
التمثيل ملقام دار الفتوى يف اجلمهورية اللبنانية، وهي املرجعية 
السنية، ومبناسبة رجل عظيم ينتسب للطائفة السنية، وهو رمز 
للوطنية واالنفتاح مبمارساته، فإنين ابني بأن املسلمني السنة 
يف لبنان، كانوا وال زالوا على مدى االزمان والتحوالت الساسيه، 
أكرب رمز للتضحية والفداء، يف سبيل وحدة لبنان، فكانوا أول 

من تعرض للتصفيات واالضطهادات.
وكانت  والكثري،  الكثري  قدموا  الفرنسي  اإلستعمار  زمن  فمنذ 
طرابلس والشمال رمزًا لذلك، وبعدها شهدت الساحة اللبنانية 
والدكتور  تعاىل،  اهلل  رمحه  خالد  حسن  الشيخ  مفتيها  اغتيال 
رشيد  االول  وزعيهما  عساف،  امحد  والشيخ  الصاخ،  صبحي 
الرئيس  دولة  استهدفت  اليت  الكربى  الكارثة  ومؤخرًا  كرامي. 
الشهيد رفيق احلريري رمحه اهلل تعاىل، واستمر العطاء السين 
يف سبيل محاية لبنان من االحتالل حتى كانت غنطالقة املقاومة 

الوطنية االسالمية سنية.
كما ساهم الشمال اللبناني يف محاية لبنان من التقسيم طيلة 

أيام احلرب األهلية وما تالها من زمن، وضحت خبيار شبابها.
وحنن اليوم نشهد املشهد السياسي الذي يريد أن يطغي على 
ابن  ريفي  أشرف  اللواء  سيادة  قدمها  اليت  الرائعة  االجنازات 
جبازه  جنوبه،  إىل  من مشاله  لبنان  وحامي  والشمال،  طرابلس 
العظيم الذي مسي باسم على مسمى )أمن ألدولة( بالتعاون مع 

قوى اجليش اللبناني الباسل.
فكان خري امني على أمن لبنان، واستطاع خالل فرتة تولية هذه 
جيعل  وأن  الكثري،  الكثري  ينجز  أن  مدتها  قصر  مع  املسؤولية 
لبنان يف أفضل حقبة أمنية على مدى التاريخ احلديث، وعلى ما 

فيه من شدة العراك السياسي، والتشنج يف املواقف.
لقد استطاع وألول مرة يف تاريخ لبنان احلديث أن يكشف وبكل 
جراة عن شبكات كثرية للتعاون مع العدو اإلسرائيلي الغاشم. 
واستطاع أن حيمي املقاومة من داخلها من خالل كشف العناصر 

املتعاملة مع العدو االسرائيلي الغاشم فيها.
لبنان  لكل  مؤسسة  املؤسسة  هذه  من  جيعل  أن  واستطاع 
الوطنية،  املواقف  من  ويقدم  يصنع  ان  واستطاع  واللبنانيني. 
ولسنا  واخللل،  التصدع  من  الوطن  لبنان  اليت حفظت  واالمنية 

بصدد سرد كل االجنازات يف هذه الدقائق املعدودات، ولكن 
يكفينا فخرًا واعتزازًا ما ذكرناه عن هذا الرجل العظيم سيادة 

اللواء أشرف ريفي.
إكبار  حتية  نوجه  فإننا  والوطين  الديين  موقنا  خالل  ومن  لذا 
واعتزاز له، ونقول له إمض قدمًا فنحن معك يف مسرية احلفاظ 

على لبنان سيدًا مستقاًل حرًا موحدًا آمنًا.
وبالتالي فإننا نرفض أن يكون سيادة اللواء، والطائفة السنية 
هم من يدفع مثن اإلستحقاقات احمللية واإلقليمية والدولية، فإن 
من استطاع ان يقدم كل ما ذكرنا يستحق اإلجالل والتكريم ال 

أن يشوة تارخيه، وتزيف احلقائق.
وإن من أنقذ لبنان من حماوالت التخريب يستحق أن ينال وسام 
يكشف  أن  استطاع  من  وإن  االوىل.  الدرجة  من  الوطن  شرف 
شيكات التجسس والتعاون مع العدو الغاشم، يستحق أن يكون 

رمزًا حقيقيًا للمقاومة الشريفة.
وإن كنا نقف اليود مع سيادة اللواء أشرف ريفي هذه الوقفة 
الوفية، فإننا لن ننسى وقوفنا مع الشيخ سعد الدين احلريري 
الرآس  وهو  السلمية،  بالسبل  الوطنية  للوحدة  الداعم  وموقفه 

السين يف احلكومة اللبنانية.
هو  املسيس  غري  املستقل  بوجهها  احملكمة  استمرار  وإن  كما 
الضمانة اقامة لكشف وحماسبة كل من خطط ودبر ونفذ كل تلك 
االسرائيلي  العدو  اليت مل ختدم سوى مصلحة  اخلطرية  اجلرائم 

الغاشم.
لذا فإننا نوصي كل القادة يف احلكومة اللبنانية بأن يتعالوا على 
اجلراح، وجيعلوا مصلحة لبنان فوق اجلميع. ويبتعدوا عن اخلطاب 

السياسي املتشنج الذي ال يسمن وال يغين من جوع.
املضحي،  والشمال  األبية،  طرابلس  ابن  يا  هنا  من  لك  فتحية 
ولبنان الوطن، وحتية للجيش اللبناني الباسل الذي قدم خرية 
وندعو  وسيادته.  لبنان  وحدة  عن  ودفاعًا  للوطن،  فداء  شبابه 
اجلميع ملد يد التعاون والتضامن يف سبيل وحدة لبنان وسيادتة 
وأن يكون اجليش اللبناني واالجهزة األمنية األخرى هى احلامي 

والضمان للجميع. 
كلمة الدكتور فادي اجنول: صديق العائلة وناشط اجتماعي

عن  معربة  االجنليزية  كلمته  كانت  فقد  اجنول  فادي  الدكتور 
االمن  قوى  بها  قامت  اليت  االجنزات  اهم  فيها  واقعنا. شارحًا 
الداخلي بقيادة اللواء أشرف ريفي، وكيف ان تضحايتهم ختطت 
على  واملعدات  الطرق  بأحدث  التدريب  مبسائل  لبنان  حدود 
قوى  واهمية  البلد.  بأمن  باملخللني  والتصدي  اجلرمية  مكافحة 
املواطنني  االساسي يف تطمني ومحاية  الداخلي ودورها  االمن 
فيها  مير  اليت  العصيبه  الظروب  هذه  يف  خصوصًا  اللبنانيني 

لبنان.
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المنية -جمعية بحنين  

 المركز األسترالي العربي للخدمات األجتماعية

11/7/ 2010 األجتماع السنوي العام  

تدعو الجمعية جميع األعضاء المنتسبين لحضور األجتماع السنوي العام الذي سينعقد بتاريخ 
الرئاسة  رفي مركز الجمعية الساعة الخامسة من مساء األحد لمناقشة تقاري 2010/11/7  

تي سيتم مناقشتها أن هذا األجتماع بغاية األهمية من حيث المواضيع ال ؛و المالية و اللجان  
وتعديلها دستوريا لذا حضوركم و مشاركتكم بهذا األجتماع واجب للمساهمة في تطوير برامج 

 ومستقبل الجمعية 
 

 زيارة األرض المقدسة
 

رض الحجاز كل من األخوة الرئيس األسبق و الناشط لى أإلى الوطن لبنان ومن ثم إلقد غادرنا 
نتمنى لهم حجا   الحج سامر وهبة ، وأمين الصندوقالحج عارف الغمراوياألجتماعي 

.لى عائالتهم سالمينإمبرورا وسعيا مشكورا والعودة   
 
 

 أهال وسهال
  

، حرمهالحج عبد الكريم الصديق والسيدة وصلنا من أرض الوطن لبنان كل من األخوة   
وانهم خاألصحاب فقد حلوا ضيوفا على ألزيارة األهل وزاق الصديق وحرمه الحج عبد الر

في المناسبة شاركواو. الصديق الحج عبداهللا والحج عبد الرحمن و" أبو فادي"الحج أحمد   
زواجا  لعرساننتمنى ل. أبن األخ عبد الرحمن بالل الصديق أبن شقيقهم  أحتفال زفاففي 

واألخوة الحج عبد . "عقبال الباقين يا حج أبو بالل و يا حجة أم بالل" مبارك وحياة سعيدة
غنيين عن التعريف هم أصحاب أرقى وأفخم مطاعم في الشمال مطاعم الكريم وعبد الرزاق 

.الصديق،القصر واألصالة في المنية  
يالهم متمنين لهم أقامة طيبة جمعية بحنين ترحب في األخوة الحج عبدالكريم وعبدالرزق وع

.بين أخوانهم وأحبابهم في ربوع أستراليا  
0414513360على الرقم التالي  بالحج أبو فادي لزيارتهم األتصال  

 
 
 األدارة      
 سكرتير الجمعية
 مصطفى حامد

2010/10/11                                                                                        
                                                                                                         

                                                                                                          

دوري أبطال أوروبا: فوز صعب 
لإلنرت ومنطقي لربشلونة

فاز االنرت االيطالي حامل اللقب على توتنهام االنكليزي بصعوبة 
ميالنو  يف  مياتزا"  "جوزييب  ملعب  على  املاضي  االربعاء   3-4
دوري  ملسابقة  االوىل  اجملموعة  منافسات  من  الثالثة  اجلولة  يف 
 )2( زانييت  خافيري  االرجنتيين  وسجل  القدم.  لكرة  اوروبا  ابطال 
والصربي  و35(  جزاء  من ضربة   11( ايتو  والكامريوني صامويل 
ديان ستانكوفيتش )14( اهداف االنرت، والويلزي غاريث بايل )52 

و90 و90+2( اهداف توتنهام. 
للمباراة  جنما  نفسه  ايتو  الكامريوني صامويل  فرض  اخرى  ومرة 
امام  هاتريك  سجل  ايتو  وكان  هدفني.  وصنعه  ثنائية  بتسجيله 
فريدر برمين وصنع اهلدف الرابع، علما بان االهداف االربعة سجلت 
االلعاب  تأثر لغياب صانع  الذي  امام توتنهام  يف الشوط االول 

الدولي اهلولندي رافايل فان در فارت بسبب االيقاف.
 1-1 االملاني  برمين  فريدر  مع  اهلولندي  انشكيده  تونيت  وتعادل 
على ملعب "اركه" يف انشكيده. وسجل ثيو يانسن )75( هدف 
تونيت انشكيدة، والنمسوي ماركو ارنوتوفيتش )80( هدف فريدر 

برمين.
ويف اجملموعة الثانية، فاز شالكه االملاني على هبوعيل تل ابيب 1-3 
على ملعب "فيلتينز ارينا" يف غيلسنكريشن. وسجل االسبانيان 
راوول غونزاليس بالنكو )3 و58( وخوسيه مانويل خوارادو )68( 
اهداف شالكه، وشيخرت )90( هدف هبوعيل تل ابيب. وفاز ليون 
يف  "جريالن"  ملعب  على   0-2 الربتغالي  بنفيكا  على  الفرنسي 
ليون. وسجل جيمي بريان )21( واالرجنتيين ليساندرو لوبيز )51( 

اهلدفني.
ويف اجملموعة الثالثة، فاز مانشسرت يونايتد االنكليزي على بورصة 
سبور الرتكي 1-0 على ملعب "اولدترافورد" يف مانشسرت. وسجل 
الربتغالي لويس ناني هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة السادسة.

ومرة اخرى، فضل مدرب الشياطني احلمر السري اليكس فريغيسون 
امام  االوىل  املباراة  غرار  على  الرديفة  بالتشكيلة  املباراة  خوض 
الثانية  للمرة  التعادل، وهي جمازفة  رينجرز عندما سقط يف فخ 
حلسن حظه انه غنم بالنقاط الثالث اليت عززت موقعه يف صدارة 
اجملموعة برصيد 7 نقاط. اما الفريق الرتكي فمين باخلسارة الثالثة 
على التوالي وتضاءلت حظوظه حتى يف حجز البطاقة الثالثة املؤهلة 

اىل مسابقة يوروبا ليغ.
وتعادل رينجرز االسكوتلندي مع فالنسيا االسباني 1-1 على ملعب 
"ايربوكس" يف غالسغو. وسجل االمريكي موريس ايدو )34( هدف 
رينجرز، والالعب نفسه )46 خطأ يف مرمى فريقه( هدف فالنسيا.

سي  اف  على  االسباني  برشلونة  فاز  الرابعة،  اجملموعة  ويف 
كوبنهاغن الدمناركي فوزا منطقيا 2-0 على ملعب "نوكامب" يف 
برشلونة. وسجل االرجنتيين ليونيل ميسي اهلدفني يف الدقيقتني 
عن  ففضال  واحد  حبجر  عصفورين  برشلونة  وضرب  و2+90.   19
احلاقه اهلزمية االوىل بضيفه، انتزع صدارة اجملموعة الرابعة برصيد 
7 نقاط بفارق نقطة واحدة امام كوبنهاغن الذي يستضيف الفريق 
الكاتالوني يف اجلولة الرابعة بعد اسبوعني. وتعادل باناثينايكوس 
اليوناني مع روبني كازان الروسي 0-0 على ملعب "ابوستولوس 

نيكوالييديس" يف أثينا.

أليغري: أداء العيب ميالن كان سلبياً للغاية
مورينيو: قمنا بعمل مذهل ومتتعنا بالذكاء التكتيكي
القى مدرب ميالن االيطالي ماسيميليانو اليغري باللوم على العيب 
فريقه الفتقادهم اىل االندفاع املطلوب خالل املباراة اليت خسروها 
اوروبا لكرة  ابطال  امام ريال مدريد االسباني 0 - 2 يف دوري 

القدم.
وكان الفريق االسباني، صاحب الرقم القياسي بعدد االلقاب يف 
هذه املسابقة )9(، االفضل اذ سجل هدفني يف غضون دقيقتني 
بواسطة الربتغالي كريستيانو رونالدو واالملاني مسعود اوزيل، ما 
تسبب بارباك كبري يف صفوف ميالن، وهو االمر الذي دفع اليغري 

للتعبري عن خيبته يف تصريح اىل شبكة "سكاي ايطاليا".
وقال اليغري: "من دون ان نقلل من حجم ريال مدريد الذي يعترب 
فريقا كبريا، اعتقد ان االداء كان سليب جدا بالنسبة لنا. املباراة 
اصبحت صعبة جدا بعد اهلدف الثاني. بعد ختلفنا 0 2. حصلنا على 
"علينا  وتابع:  اللقاء".  اجواء  اىل  العودة  اجل  من  الفرص  بعض 
حتليل الشوط االول. على االرجح اننا افتقدنا يف تلك الفرتة )من 
املباراة( االندفاع الالزم من اجل حتقيق النتيجة املرجوة. اعتقد ان 
هذا ما ينقصنا كان بامكاننا ان نستغل املساحات من اجل اللعب 
بالطريقة املناسبة، لكن بعد اهلدف االول مسحنا لريال مدريد ان 
خيطف منا الكرات اهلامة". وختم: "اعتقد اننا يف هذه الليلة اخفقنا 

يف مقاربة املباراة".
اما مورينيو الساعي الن يصبح اول مدرب يتوج باللقب مع ثالثة 
اندية خمتلفة )بورتو عام 2004 واالنرت عام 2009(، فقال: "قمنا 
التكتيكي. ال ميكنين سوى ان اهنئ  بعمل مذهل ومتتعنا بالذكاء 
الالعبني وامل ان يكون اجلمهور راضيا من هذه املباراة. يعجبين 
االمر عندما يعرتف املشجعون باجملهود الذي قام به الالعبون. هذا 
امر احتاجه كمدرب. مجاهري سانتياغو برنابيو ذكية. يفهمون كرة 
القدم ويعلمون كيف يعربون عن شكرهم". وواصل: "اعتقد ان 
10 او 11 نقطة ستكون كافية لتأهلنا )ميلك ريال االن 9 نقاط 
من اصل 9 ممكنة(، لكننا نريد ان ننهي اجملموعة يف الصدارة، 
وبالتالي علينا احلصول على املزيد من النقاط. اذا مل خنسر يف 
قبل  االمور  ان حنسم  نريد  االول،  املركز  تقريبا  ميالنو سنضمن 
فرصة  امام  اللومباردي  الفريق  االخرية". وسيكون  اجلولة  مباراة 
استعادة اعتباره من فريق املدرب الربتغالي جوزيه مورينيو عندما 
على  املقبل  الشهر  من  الثالث  املقبلة يف  اجلولة  يستضيفه يف 
ملعب "سان سريو"، وهو مطالب بالفوز اذا ما كان يريد تعزيز 
حظوظه مبواصلة املشوار واملنافسة على لقبه الثامن يف املسابقة 
االوروبية االم الن اجاكس امسرتدام اهلولندي ال يتخلف عنه حاليا 
سوى بفارق االهداف، يف حني يتصدر ريال الرتتيب بفارق 5 نقاط 
عن منافسيه. يذكر ان ميالن وريال مدريد تواجها املوسم املاضي 
يف دور اجملموعات ايضا، وفاز الفريق االيطالي 3 - 2 يف مدريد 
وتعادال يف ميالنو 1 1. وتبقى ابرز مواجهة بني الطرفني من اصل 
 1958 نهائي  املسابقة يف  هذه  االن يف  حتى  بينهما  مباراة   14
تواجها يف مناسبتني  التمديد، وهما  بعد   2 - ريال 3  فاز  عندما 
خالل الدور نصف النهائي ففاز ريال 4 - 2 يف الذهاب عام 1956 
وخسر يف االياب 1 - 2، وتعادال 1 - 1 يف الذهاب عام 1989 ثم 

اكتسح ميالن منافسه االسباني 5 - 0 يف االياب.

املباريات التمهيدية للسلة االمريكية للمحرتفني »ان بي آي«
خسارة ثانية توالياً لاليكرز أمام يوتاه جاز

امام  تواليا  الثانية  اللقب خبسارته  حامل  أجنلس اليكرز  لوس  مين 
 ،61  –  50  ،38  –  32  ،24  –  14 )االشواط   82  –  74 جاز  يوتاه 
82(، يف املباراة اليت أجريت بينهما االربعاء املاضي يف قاعة   – 74
»هوندا سنرت« يف أناهايم ويف حضور 15625 متفرجا، يف اطار 
التحضري للدوري االمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي 
2011. وكان تعثر أمامه أول من أمس يف قاعة  آي« ملوسم 2010 – 
99. سجل للفائز سي جي  »ستابلز سنرت« يف لوس أجنلس 94 – 
مايلز 14 نقطة اىل ست متابعات وآل جفرسون 13 نقطة اىل مثاني 
متابعات، وللخاسر كل من االحتياطيني مات بارنس وشانون براون 
مثاني  اىل  نقطة  بـ11  غاسول  بو  االسباني  اكتفى  بينما  نقطة،   13

متابعات يف 31 دقيقة وكوبي بريانت بسبع نقاط يف 23 دقيقة.
ومين ايضا جار الاليكرز لوس أجنلس كليربز خبسارته الثانية تواليا 
يف قاعة »ستابلز سنرت« يف لوس أجنلس ويف حضور 10838 
 ،22 96 )االشواط 34 –  متفرجا، أمام ضيفه سكرامنتو كينغز 94 – 
ايفانز  تايريكي  للفائز  سجل   .)96  –  94  ،75  –  79  ،47  –  53
أومري كاسيب 17  واالحتياطي  نقطة اىل سبع متريرات حامسة   17
نقطة اىل سبع متابعات، وللخاسر كريس كامان 21 نقطة اىل 10 

متابعات.
ويف قاعة »هانتينغتون سنرت« يف تولديو وأمام 6424 متفرجا، 
92 )االشواط  فاز ديرتويت بيستونز على واشنطن ويزاردز 98 – 
92(. سجل للفائز رودني   – 98 ،69  – 74 ،52  – 55 ،27  – 26
ستاكي 24 نقطة اىل سبع متريرات حامسة وتشارلي فيالنويفا 19 
نقطة اىل ست متابعات، وللخاسر كريك هينريتش 17 نقطة واندراي 

بالتش 17 نقطة اىل سبع متابعات.
 6217 وأمام  سينسيناتي،  أرينا« يف  بنك  اس  قاعة »يو  ويف 
 95  –  111   76 فيالدلفيا  على  كافاليريز  كليفالند  فاز  متفرجا، 
95(. سجل للفائز   – 111 ،77  – 91 ،52  – 66 ،29 )االشواط 28 – 
جي جي هيكسون 22 نقطة اىل 11 متابعة، وللخاسر أندريه ايغووداال 

19 نقطة اىل 10 متابعات وست متريرات حامسة.
وأمام  نيويورك،  يف  غاردن«  سكوير  »ماديسون  قاعة  ويف 
18895 متفرجا، فاز نيويورك نيكس على نيوجريزي نتس 117 – 
111(. سجل   – 117 ،81  – 80 ،49  – 65 ،26 111 )االشواط 24 – 
للفائز توناي دوغالس 24 نقطة، وللخاسر جوردان فارمار 21 نقطة 

اىل سبع متابعات ومخس متريرات حامسة.
ويف قاعة »تارغيت سنرت« يف مينيابوليس، ويف حضور 10918 
متفرجا، خسر مينيسوتا تيمرب وولفز أمام انديانا بايسرز بعد وقت 
 ،90  –  89  ،56  –  56  ،26  –  35 )االشواط   128  –  124 اضايف 
128(. سجل للفائز كيفن الف 28 نقطة اىل   – 124 ،115  – 115
متابعة وست   16 اىل  نقطة   27 روي هيربت  وللخاسر  متابعة،   11

متريرات حامسة.
على  ناغتس  دنفر  فاز  دنفر،  يف  سنرت«  »ببسي  قاعة  ويف 
 ،65  – 68 ،35 115 )االشواط 35 –  أوكالهوما سييت ثاندر 130 – 
115(. سجل للفائز آرون آفالو 22 نقطة وكارميلو   – 130 ،82  – 96
انطوني 21 نقطة اىل تسع متابعات وجي آر مسيث 21 نقطة اىل سبع 

متابعات ومخس متريرات حامسة، وللخاسر جيف غرين 29 نقطة.
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مناسبات

قررت احلكومة السورية تعيني املغرتب السوري السيد ماهر دباغ 
قنصاًل فخريًا للجمهورية العربية السورية يف مدينة سيدني عاصمة 
السيد  عن  مرسوم مجهوري صادر  مبوجب  ويلز  ساوث  نيو  والية 

رئيس اجلمهورية .
وسلم السفري متام سليمان السيد ماهر دباغ وثيقة )الرباءة القنصلية( 
الصادرة عن السيد وليد املعلم وزير اخلارجية ملباشرة عمله كقنصل 

تعيني السيد ماهر دباغ قنصالً فخرياً لسورية يف سيدني

*السيد دباغ يؤدي قسم القنصل الفخري أمام السفري وأعضاء السفارة**السفري سليمان والقنصل دباغ مع الزوجات والزمالء جودات علي واألمحر والسريوان** السفري سليمان والقنصل دباغ بعد أداء القسم *

*أثناء تأدية قسم القنصل الفخري**السفري سليمان يسلم الرباءة القنصلية إىل القنصل الفخري ماهر دباغ**من اليمني السريوان ودباغ وسليمان وجودات علي واألمحر*

* أعضاء السفارة يباركون للسيد دباغ**تسليم الرباءة القنصلية**السفري سليمان والقنصل دباغ مع عقيلتيهما*

فخري ، كما أصدرت اخلارجية األسرتالية وثيقة )اإلجازة القنصلية( 
اليت جتيز للسيد دباغ العمل كقنصل فخري يف سيدني .

وأدى السيد دباغ يف السفارة السورية القسم أمام السفري سليمان 
املستشار  الوزير  وذلك حبضور   ، القنصلية  مهامه  توليه  ملباشرة 
جودات علي والسكرتري الثالث زاهر األمحر وامللحق خالد السريوان 
، والسيدة نهلة دباغ زوجة السيد ماهر دباغ والسيدة إيزيس سعيد 

زوجة السفري سليمان . ومتنى له السفري وأعضاء السفارة النجاح 
يف مهمته .

وشكر السيد دباغ السفارة السورية والقيادة يف سورية على هذه 
كل  سيعمل  أنه  مؤكدًا   ، فخريًا  قنصاًل  تعيينه  شرف  وعلى  الثقة 
أبناء  وخلدمة  السفارة  مع  بالتنسيق  سورية  اسم  لرفع  بوسعه  ما 

اجلالية.

اخليانة وراثية... وسر »السبات والنبات« يف »جينة اإلخالص« 
 

 تقاوم اإلغراءات يف سبيل احملافظة على ثبات العالقة واستقرار 
شركاءهم،  والزوجات  األزواج  بعض  خيون  ملاذا  ولكن  الزواج؟ 
بالعوامل  مرتبط  األمر  هل  اإلغراءات؟  اآلخر  البعض  يقاوم  بينما 

الوراثية؟! 
لإلجابة عن هذه التساؤالت، ركزت جمموعة من العلماء على »علم 
االلتزام«، حيث حللوا العوامل البيولوجية اليت يبدو أن هلا تأثريًا 
على االستقرار الزوجي، وكذلك االستجابة النفسية للشخص بعد 

مغازلة شخص غريب. 
مقاومة  والنساء  الرجال  بعض  يستطيع  بينما  أنه  العلماء  ويعتقد 
اإلغراءات طبيعيًا، ميكن آلخرين أن يدربوا أنفسهم على املقاومة، 

من أجل محاية عالقاتهم وزيادة شعورهم بااللتزام. 
العوامل  كانت  إذا  عما  تساؤالت  األخرية  الدراسات  أثارت  فقد 
الوراثية تؤثر على االلتزام واالستقرار الزوجي. لذلك درس العامل 

السويد، هاس والوم  البيولوجي يف معهد »كارولينسكا« يف 
عن  املسؤولة  اجلينة  عن  املزيد  ملعرفة  التوائم  من  552 جمموعة 

تنظيم اجلسد هلرمون »فاسوبريسني«. 
الذين حيملون »متغريًا« من هذه اجلينة،  الرجال  وتبني له أن 
كانوا أبعد ما يكون عن الزواج. ومن تزّوجوا منهم، خيوضوا عالقات 

متعثرة، وكانت زوجاتهم تعيسات. 
أما الرجال الذين محلوا نسختني من هذا املتغري اجليين فيعيشون 
وهو  عالقات صعبة،  خاضوا  ثلثهم  عالقاتهم،  »الكوارث« يف 

ضعف عدد العالقات حيث الرجال ال حيملون هذا املتغري. 
إال  اإلخالص«،  تسمى »جينة  اجلينة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
أن والوم اعترب التسمية خاطئة، ألن أحباثه ركزت على االستقرار 
الزوجي ال على اإلخالص، مشريًا إىل أنه »من الصعب استخدام 

هذه املعلومات للتنبؤ بأي سلوك مستقبلي للرجال«. 
ويف دراسة أخرى، قادها الطبيب النفسي يف جامعة »ماكجيل« 
يف مونرتيال، جون ليدون، درست كيف يكون رد فعل األشخاص 
يف عالقة ملتزمة أمام اإلغراءات، وحيث طلب من الرجال والنساء 

لسلسة  اجنذابهم  معدالت  يسجلوا  أن  بزواجهم،  جدًا  امللتزمني 
صور ألشخاص من اجلنس اآلخر. وكانت النتيجة أنهم أعطوا أعلى 

املعدالت لألشخاص الذين يعدون جذابني حقًا. 
لكن عندما عرضت عليهم الصورة مرة أخرى وقيل هلم ان الشخص 
يف الصورة مهتم مبقابلتهم، فما كان من املشاركني إال أن أعطوا 
أنه  ليدون  وشرح  األوىل.  املرة  من  أدنى  معدالت  الصور  هذه 
»كلما كان األشخاص أكثر التزامًا، كلما أصبح األشخاص الذين 

يهددون عالقاتهم أقل جاذبية«. 
ويف دراسات أخرى، ُطلب من ممثلني وممثالت التغزل باملشاركني 
يف غرفة انتظار، ومن ثم طلب من املشاركني أن يسردوا طريقة 
رّدهم على سلوك الشريك السيئ مثل التأخر أو نسيان االتصال. 
أقل  كانوا  الغزل،  مع  جتاوبوا  الذين  الرجال  أن  الدراسة  وبينت 
مساحمة للنساء، يف املقابل بدت النساء اللواتي جتاوبن مع الغزل، 

أكثر مساحمة للرجال، بل حاولن اختالق األعذار ملساحمتهم. 
الرجال اجلذابني  وأوضح ليدون »أن النساء يصنفون، تلقائيًا، 

على انهم تهديد. الرجال ال يفعلون«. 
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سريع  هو  ما  كل  مع  نيسان(:تتفاعل   20  – آذار   21( احلمل 
االيقاع، وال تعيش بهناء اذا كان الشريك مييل اىل اهلدوء املبالغ 

فيه وتطالب الشريك بان يغض الطرف عن خياناتك.

 الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تريد ان يهتم بك اآلخر باستمرار 
لكنك ال  العاطفية  العالقة  واال يكذب عليك. تضحي كثريا يف 
ترضى بقلة االحرتام واخليانة. انت متطلب يف احلب النك تقدم 

الكثري يف املقابل.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:تقدر على التحدث بطريقة سيئة 
عن القريبني منك واالصدقاء اذا شعرت بانك ال حتصل منهم على 

االهتمام الكايف. تعلق اهمية على التفاصيل.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:على الشريك اال يتأثر بتقلبات 
مزاجك وعدم قدرتك على التزام قرار واحد. كما عليه اال حياسبك 

على تصرفاتك الطائشة اليت توحي له قلة االحرتام.

وتطلب  نفسك  احرتام  يف  21آب(:تبالغ   - متوز   21( االسد 
الشريك  يقدم  ان  تتحمل  وال  العاطفية  العالقة  يف  املستحيل 
القليل بينما تعطيه انت املستحيل. تريد ان تقود العالقة وان 

تسيطر على حميطك.

 العذراء )22 آب 22 أيلول(:ال تتحمل التطرف يف حياتك اليومية 
من  يقلل  وال  االوقات  كل  يعاملك حبذر  ان  رفيقك  من  وتريد 

احرتامك امام الناس. ال تطلب الكثري يف العالقة العاطفية.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:تقدم الكثري من العواطف الصادقة 
يف العالقة العاطفية وتتفهم احلبيب يف كل انفعاالته ومزاجيته، 
وتقدم النصائح الضرورية كي تنجح العالقة. ال تتحمل الربودة. 

بعدوانية عندما  التصرف  - 22 ت2(:متيل اىل  العقرب )23 ت1 
تشعر بان مثة من يهدد العالقة العاطفية واستقرارها. وعلى الطرف 

اآلخر ان ينتظر الوقت املناسب كي يقرتب منك من جديد.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:خميلتك شغوفة يف العالقة العاطفية، 
كل  بالتقاليد  اهتمام  وقلة  بتهور  وتتصرف  خييفك  شيء  فال 

االوقات. تبحث عمن ال يأسر استقاللك. 

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:تريد االستقرار املادي والعاطفي وان 
تنجح يف حياتك العملية وتكون زينة احلياة االجتماعية. بعضهم 

يرى انك تبحث عن الكمال يف كل التفاصيل اليومية.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:تراقب ذاتك جيدا وتعرف ان حتلل 
يف  الوقت  متضي  انك  يرى  بعضهم  االوقات.  كل  تصرفاتك 

التحليل وال تنفذ وجتد سعادتك يف اخليال. 

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:ال يقدر اآلخر ان يسيطر عليك او 
بانك ال تعرب جيدا عن  ان يتحكم فيك ويف تصرفاتك، ويشعر 

احاسيسك املتقلبة وال تعرف املعنى احلقيقي لالستقرار.  

تسلية

2010 األول  23 تشرين  Saturday 23  October 2010السبت 
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اعالنات

2010 األول  23 تشرين  Saturday 23 October 2010السبت 



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

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

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

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

ALEXANDRIA 88 O'riordan Street (Next to Domayne)
ARTARMON Home HO North Shore, Shop G12A crn of Frederick St & Reserve Road
AUBURN 243-247 Parramatta Road (Opposite Forty Winks)
BALGOWLAH 200 Condamine Street
BANKSTOWN Shop No 3, Homemaker City
BELROSE Shop 21, Level 1, Supa Centa 4-6 Niangala Close
LIVERPOOL Liverpool Markets, Orange Grove Road

maynerugs.com SAVINGS OFF NORMAL PRICES. PICTURES FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY.

GERMAN TECHNOLOGY 8MM LAMINATE 
20 YEARS WARRANTY

80%
OFF

SAVE UP TO

80%
OFF

SAVE UP TO

PRICES CRASH
THIS WEEKEND
IMPORTERS NOW DIRECT TO PUBLIC

Available Auburn, Bankstown & Liverpool Markets

ON LAMINATE & 
TIMBER FLOORING

PRICES 
CRASH PREMIUM LAMINATE

WAS $26.90sqm

$ 1290
sqm

THIS WEEKEND

PRICES CRASH ON RUGS
EVEN HAND MADE RUGS


	herald_issue_498_page01
	herald_issue_498_page02
	herald_issue_498_page03
	herald_issue_498_page04
	herald_issue_498_page05
	herald_issue_498_page06
	herald_issue_498_page07
	herald_issue_498_page08
	herald_issue_498_page09
	herald_issue_498_page10
	herald_issue_498_page11
	herald_issue_498_page12
	herald_issue_498_page13
	herald_issue_498_page14
	herald_issue_498_page15
	herald_issue_498_page16
	herald_issue_498_page17
	herald_issue_498_page18
	herald_issue_498_page19
	herald_issue_498_page20
	herald_issue_498_page21
	herald_issue_498_page22
	herald_issue_498_page23
	herald_issue_498_page24
	herald_issue_498_page25
	herald_issue_498_page26
	herald_issue_498_page27
	herald_issue_498_page28
	herald_issue_498_page29
	herald_issue_498_page30
	herald_issue_498_page31
	herald_issue_498_page32
	herald_issue_498_page33
	herald_issue_498_page34
	herald_issue_498_page35
	herald_issue_498_page36

