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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

مبعوثان دوليان... ورسالة واحدة !

)التتمة ص 13(

صـوت الحقيقة

زار بريوت يف اقل من عشرة أيام مبعوثان دوليان 
هما وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنري ورئيس 
جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ االمريكي 
السيناتور جون كريي حاملني اىل اللبنانيني رسالة 

واحدة.
فقد وضع الوزير كوشنري لقاءاته مع خمتلف األطراف 

»ال فـتـنـة ... وسـتـنـجـح مـبـادرة عبـد اللـه ـ األسـد«
نصر اهلل: َمن يتهمنا هو َمن قتل رفيق احلريري

هي الرسالة األشد وضوحا 
مباشرة،  واألكثر  وقوة، 
منذ مخس سنوات، أطلقها 
األمني العام لـ»حزب اهلل« 
اهلل،  نصر  حسن  السيد 
مناسبة  يف  االول،  أمس 
بالغة الرمزية متثلت بذكرى 
تاريخ  الشهيد«،  »يوم 
االستشهادية  العملية 
االستشهادي  نفذها  اليت 
يف  قصري  أمحد  البطل 
 1982 الثاني  تشرين   11
العسكري  احلاكم  مقر  ضد 
مدينة  يف  اإلسرائيلي 
اليت  العملية  تلك  صور، 
خالل  اهلل  نصر  وصفها 
على  التلفزيونية  إطاللته 
والعربي  اللبناني  اجلمهور 
العملية  بأنها  واإلسالمي، 
األهم  االستشهادية 
مع  الصراع  تاريخ  يف 

إســرائيل.
خالل  من  اهلل  نصر  رسم 
»الفصول اخلمسة« مشهدا 
مكتمل العناصر، من فصل 
اىل  األول   1559 القرار 
االتهامي  القرار  فصل 

بباقي  مرورا  األخري، 
اغتيال  جرمية  من  الفصول 
رفيق  الشهيد  الرئيس 
متوز«  »حرب  اىل  احلريري 
يف  الشهريين  والقرارين 
 .2007 أيار  من  اخلامس 

وجه السيد نصر اهلل رسائل 
متعددة. أوال، اىل اخلارج، 
عجز  ما  يستدرك  لعله 
هذه  ومؤدى  الداخل  عنه 
متجدد على  رهان  الرسالة 
السعودية  املبادرة  جناح 

تشكل  أن  يف  السورية  ـ 
الفتنة  مشروع  أمام  سدا 
واشنطن  تنسجه  الذي 
بشرط  ولكن  أبيب،  وتل 
على  تسوية  تأتي  ال  أن 
لن  اليت  املقاومة  حساب 
تقبل أبدا ولن تقف موقف 
اليدين  ومكتوفة  املتفرج 
عرب  استهدافها  يتم  عندما 
القرار االتهامي بل ستقطع 
كل يد متتد إىل جماهديها 
أن  مؤكدا  وقيادييها، 
مشروع  ليست  املقاومة 
تقبل  أن  ميكن  وال  سلطة 
عن  للتخلي  باإلغراءات 

سالحها.
كانت  الداخل،  وإىل 
واضحة.  اهلل  نصر  رسالة 
التارخيي  االستعراض 
شهدها  اليت  للتطورات 

)التتمة ص21(

الفلسطيين  الرئيس  أكد 
خطاب  يف  عباس  حممود 
احياء  مهرجان  يف  ألقاه 
لرحيل  السادسة  الذكرى 
أن  عرفات  ياسر  الرئيس 

عباس يف ذكرى عرفات: ال تنازل عن 
ثوابتنا وال اعرتاف بيهودية إسرائيل

موقف القيادة الفلسطينية 
صامد على الثوابت، وأن 
القدس  عن  تنازل  ال 
فلسطني،  لدولة  عاصمة 

نواب »العراقية« ينسحبون من الربملان احتجاجاً على »بداية غري مطمئنة«

الطالباني رئيساً للعراق ثانية ويكلف املالكي بتشكيل احلكومة
النواب  جملس  جدد 
العراقي مساء أمس االول 
الطالباني  جالل  انتخاب 
لوالية  للجمهورية  رئيسًا 
اسامة  انتخب  كما  ثانية، 
»العراقية«  من  النجيفي 
رئيسًا للربملان، لكن وسط 
»العراقية«  نواب  انسحاب 
بسبب »التفاف« »التحالف 
االتفاق  على  الشيعي« 
الزعماء  بني  حصل  الذي 

إقليم  رئيس  الثالثة: 
كردستان مسعود بارزاني 
إياد  قائمتهم  ورئيس 
ائتالف  رئيس  مع  عالوي 
نوري  القانون  دولة 
منه  ملسوا  الذي  املالكي 

»بداية غري مطمئنة«.
وقال الطالباني فور اعادة 
انتخابه انه سيكلف رئيس 
واليته  املنتهية  الوزراء 
بتشكيل  املالكي  نوري 

احلكومة املقبلة.
مرشح  »سأكلف  وأضاف 
عددًا  االكرب  الكتلة 
الوطين  التحالف  وهي 
بتشكيل  املالكي  نوري 

احلكومة«.
ان  برملاني  مصدر  وقال 
فور  يبدأ  رمسيًا  التكليف 
الرسالة  املالكي  تسلم 
ان  على  بذلك  اخلاصة 
)التتمة ص21(

)التتمة ص21(

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز

)التفاصيل ص 8(ثالثة فروع بإدارة عائلية واحدة 

خضار وفواكه طازجة يومياً من املاركت
معلبات - عصري - مساحيق غسيل - اراكيل -هدايا وغريها الكثري...

تهنئة
االسالمية  اجلالية  من  التهاني  بأحر  نتقدم 
املبارك  االضحى  عيد  مبناسبة  والعربية 

أعاده اهلل على اجلميع باخلري السالم.
اهلريالد

يتقدم جون وجانو ابي ضاهر ومجيع العاملني يف حلويات آل 
سوييت بأحر التهاني من اجلالية االسالمية والعربية مبناسبة 
عيد االضحى املبارك أعاده اهلل على اجلميع باليمن والربكات..

لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك
باالضافة اىل الكرواسون والصفيحة الطرابلسية

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

 . لقلب. ا من  خدمة  مميزة..  مة  بتسا ا  . مة. تا فة  نظا

*السيد نصر اهلل خياطب احلضور عرب شاشة عمالقة*
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SAVE MONEY NOW! GO SOLAR
Guaranteed Best Value for Money Product 

on the Market

 
  
 
    
 
  1 x 30 Tube Collector
    1 x 315L Stainless Steel Tank
  1 x Control Box









 
 

from $980+gst*

+installation

Did you know?
 

Call Now on 02 8723 8100
or e-mail us for more information at
info@dtigroup.com.au

*price applicable to eligible customers only. Price after deductions of Federal Rebate $1000 
+ State Rebate $300 + REC value as in market. RRP Price of 30 tube collector + 315L 
electric tank + control $4188. Offer applicable to first 100 callers. Dynatech reserves the 
right to withdraw this offer at any time. Installation cost not included. Cost varies depending 
on project specifications. This offer is strictly limited while stocks last.

Solar Hot Water

Don’t miss out! 

اسرعوا قبل انتهاء العمل خبطة املساعدة 

احلكومية لتجهيزات الطاقة الشمسية

ملاذا اعتماد نظام SolarArk الشمسي لتسخني املياه لدى التجهيز بالطاقة الشمسية؟
خزانات من ستانلستيل صنع اسرتاليا 
أطول فرتة كفالة يف السوق االسرتالي
تقليص انبعاث الكربون اىل احلد األدنى

توفري املال على فواتريكم للكهرباء / الغاز!
مساحة أقل على السطح من نظام PV او األلواح املسطحة 

لنظام تسخني املياه
االختيار بني لوني األسود والفضي

لفرتة زمنية حمدودة تقدم صناعات Dynatech لكم فرصة امتالك نظام 
SolarArk الشمسي لتسخني املياه بأسعار خمفضة جدًا. هذا العرض 

ينطبق على أول 100 متصل.

كامل نظام SolarArk الشمسي لتسخني املياه يشمل:

هل تعلمون؟
 ان تكييف املنازل وتسخني املياه يشكالن 

ثلثي )63%( املصروف الطاقة املنزلية.

نظام SolarArk الشمسي 
لتسخني املياه

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



صفحة 3     

لبنانيــات

Page 3

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

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

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

مكتب لبنان: رامي القروش
مكتب ملبورن: كميل مسعود
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لـ»حزب  العام  االمني  أكد 
اهلل،  نصر  حسن  السيد  اهلل« 
تسلم  او  تقبل  لن  املقاومة  ان 
جماهديها،  من  ألي  اتهام  بأي 
لن  وهي  التهديدات،  تكن  ايا 
احد  اعتقال  او  بتوقيف  تسمح 
اليهم  ستمتد  يد  و»اي  منهم، 
ستدافع  انها  كما  ستقطع«، 
تراها  اليت  بالطريقة  كرامتها  عن 
بالتنسيق  اتهام  اي  امام  مناسبة 

مع حلفائها يف املعارضة.
خالل  تلفزيونية  اطاللة  وقال يف 
الشهيد«  »يوم  احلزب  احياء 
الشهداء«  سيد  »جممع  يف 
يف الرويس، أمس، إن »هناك 
فرصة حملاكمة شهود الزور ومن 
مشريا  فربكهم«،  ومن  صنعهم 
اىل ان »احلقيقة األقوى أن ملف 
شهود الزور سيوصل اىل رؤوس 

كبرية«.
ودعا اىل التعاون مع »املسعى 
اىل  للوصول  السوري  السعودي 
تسوية  ليست  هي  اليت  املعاجلة 
على أساس أننا متهمون. والذي 
وكشف  قتل«.  من  هو  يتهمنا 
ضغط  مبمارسة  لبناني  طلب  عن 
وعلى  السعودية  على  امريكي 
وعلى  سليمان  ميشال  الرئيس 

النائب وليد جنبالط واملعارضة.
واذ جدد تأكيده »ان املقاومة ـ 
اوقفت  اليت  ـ هي  اخلونة  وليس 
ان  قال  لبنان«،  على  احلرب 
طلبت  لبنانية  قيادات  هناك 
ثم  لبنان،  على  احلرب  تشن  ان 
متديدها للقضاء على املقاومة«.

رئيس  ممثل  االحتفال  حضر 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
الوزير عدنان السيد حسني، ممثل 
بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس 
عن  وممثل  زعيرت،  غازي  النائب 
االمنية  واالجهزة  اجليش  قائد 
حضر  كما  اللبنانية،  والعسكرية 
وزراء ونواب وممثلون عن االحزاب 
الفلسطينية  والفصائل  اللبنانية 

وهيئات سياسية وحزبية.
علي  االحتفال  عريف  كلمة  وبعد 
يوم  هذا  اهلل:  نصر  قال  عباس، 
العملية االستشهادية األقوى يف 
تاريخ الصراع العربي - االسرائيلي، 
االستشهاديني  امري  نفذها  اليت 

 حنن جاهزون ألي حرب إسرائيلية على لبنان لنصنع انتصارنا العظيم والكبري
نصر اهلل للتعاون مع املسعى السعودي السوري: ال تسوية تتضمن اتهاماً.. سنقطع اليد 

اليت ستمتد إىل جماهدينا وسندافع عـن انفسنا بطريقتنا... وبالتشاور مـع حلفائنا
احلاكم  مقر  بتدمريه  قصري  أمحد 
صور،  يف  االسرائيلي  العسكري 
مؤسسا ملرحلة خمتلفة وحامسة يف 

تاريخ املقاومة.
ليكون  اليوم  هذا  اخرتنا  أضاف: 
املقاومة  يف  الشهداء  مجيع  يوم 
آخر  اىل  وصوال  اخلط  هلذا  فداء 
حرز  حممد  مهدي  وهو  شهيد، 
الذي سقط يف عملية نزع االلغام 
يف اجلنوب. من حقنا ان نتحدث 
عن انتصاراتهم وما تركوه لنا من 
واستقالل  وسيادة  وحرية  عزة 
كل  مواجهة  على  وقدرة  وقوة 
املقاومة  وهذه  اآلتية،  التحديات 

كانت وصيتهم االساس.
يف  حساسة  مرحلة  دخلنا  وتابع: 
مصري الوطن واملقاومة واملنطقة، 
ألننا  تأمل  بوقفة  معنيون  وحنن 
عندما نواجه مراحل خطرية وجديدة 
السابقة  املراحل  استحضار  علينا 
ولتكون  نواجه  كيف  لنعرف 
إن  صائبة.  وخياراتنا  مواقفنا 
من  جديد  فصل  امام  املقاومة 
فصول االستهداف بعد ان مررت 

بأربعة فصول سابقة.
اىل  االنتباه  اهلل  نصر  ولفت 
بينها  من  أخريا،  نشرت  »كتب 
وكتب  شرياك  )جاك(  وثائق 
)آالن( بلليغريين و)طوني( بلري و 
)جورج( بوش، لكن تبقى لكتابي 
بلري وبوش قيمة قضائية ألنهما 
أن  رغم  فعال،  مبا  واقرا  اعرتفا 
قيمة  أيضا  له  الفرنسي  الكتاب 
أن  ألحد  ميكن  ال  لي.  قيل  كما 
كتبوا  أنهم  دام  ما  يسألنا 
وقالوا«، مشريا إىل ان »حجم 
كان  الذي  والوحشية  احلقد 
خالل  من  وبلري  بوش  فيه  يفكر 
اعرتافاتهما خصوصا جلهة قوهلما 
بتدمري الدولة السورية. فما حصل 
النظام،  تغيري  ليس  العراق  يف 
ان  واليوم،  تدمريه.  كان  وامنا 
املسؤولني يف العراق امام حاجة 
روحية  كانت  بنائه.  إلعادة  ملحة 
والعراق  سوريا  تدمري  بوش 
وافغانستان كرمى ملصلحة محاية 

اسرائيل«.
املقاومة،  استهداف  وعن فصول 
يف  الكبري  انتصارها  بعد  قال: 
املسمار  دق  الذي   2000 العام 

االخري يف نعش اسرائيل الكربى، 
وقفت امريكا لتواجه هذا االنتصار 

فكان القرار 1559.
ملسؤولني  بـ»أقوال  واستشهد 
يريدون  إنهم  قالوا  اسرائيليني 
وضع »حزب اهلل« يف مواجهة 
شرياك  فالتقى  الدولي،  اجملتمع 
للقرار  التحضري  عند  وبوش 
1559، أي انه كان صناعة بوشية 
- شرياكية. وكانت اولوية شرياك 
إخراج سوريا من لبنان، يف حني 
كانت اولوية بوش مشروع الشرق 
وكان  اسرائيل،  حلماية  االوسط 
زال  وما   1559 القرار  هدف 

استهداف املقاومة«.
قاله  »ما  إىل  االنتباه  ولفت 
سيلفان شالوم من ان القرار الظين 
 .»1559 للقرار  تطبيقا  سيكون 
وقال: أخطأوا يف التقديرات جلهة 
وسوريا  اهلل«  »حزب  وضع 
ما  الدولي،  اجملتمع  مواجهة  يف 
الفصل  وكان  فشلهم.  اىل  ادى 
املقاومة  استهداف  من  الثاني 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري يف 
العام 2005، وهو الفصل املوجه 
االغراء  عنوان  املقاومة حتت  ضد 

بالسلطة.
واكد نصر اهلل صحة ما جرى بينه 
وبني السفري الفرنسي يومها من 
اليت  الفرصة  وقال:  حمادثات، 
يف  واصدقائه  لشرياك  منحت 
لبنان كانت ملدة سنة، الن الشرق 
األوسط اجلديد كان جيب ان يولد. 
اهلل«  علينا يف »حزب  عرضت 
فإن  ميكن،  ما  بأقصى  السلطة 
بها  يتهم  اليت  املثالثة  موضوع 
على  و»امل«  اهلل«  »حزب 
ومسيحيني،  وشيعة  اساس سنة 
ال ادري أين يصبح الدروز، كان 
يف  الفرنسيون  طرحه  من  أول 
بها  نفكر  مل  ادارة شرياك. حنن 
يوما، واحتدى كل العامل ان يأتي 
بأي تصريح ملسؤول شيعي حول 

هذه الفكرة.
الفرنسيني  »أن  تأكيده  وجدد 
يف طهران طرحوا على املسؤولني 
باتفاق  النظر  اعادة  االيرانيني 
الن  واملثالثة  لبنان  يف  الطائف 
هذه  تغريت.  لبنان  يف  االوضاع 
اخلارجية  يف  موجودة  الوثائق 
بـ»سؤال  مطالبا  االيرانية«، 
حتدث  وما  ذلك  حول  الفرنسيني 
العربية  الدول  عن  كوشنري  عنه 
اليت ترغب يف تعديل الطائف«.

الغيارى  اين  اهلل:  نصر  وسأل 
خيافون  الشهامة؟ ممن  واصحاب 
عما  وحتدث  الطائف؟  اتفاق  على 
عن  آذار   14 نواب  أحد  »قاله 
إىل  أقرب  جديد  سياسي  نظام 
ملاذا  متسائال:  الفيدرالية«، 
أحدا من  أن  فلو  ألسنتهم؟  بلعوا 
هذه  طرح  املسيحية  املعارضة 
األفكار فماذا كان سيحصل؟ ملاذا 
قاربوا وطرحوا فكرة املثالثة؟«. 
وقال: إنها الغراء الشيعة، والثمن 
يف املقابل هو اخلروج من الصراع 
العربي - االسرائيلي، اي اخلروج 

من املقاومة.
على  »املراهنني  وخاطب 
فتحنا  لو  بالقول:  االمريكيني« 
الباب يف حارة حريك لالمريكيني 
لكانوا امتنعوا عن الذهاب اىل غري 
عن  التخلي  اىل  وإضافة  مكان. 

املقاومة لكانوا يريدون االنفصال 
عن سوريا وايران، يف مقابل ان 
يركب االمريكي معنا مشاريع النه 
براغماتي وال يريد سوى مصلحته. 
حنن  الننا  خطأ  فهمتمونا  لقد 
نبيع  ال  وحنن  سلطة  طالب  لسنا 
مقاومتنا ليس بثلث السلطة وامنا 
ملن  نأسف  وإننا  السلطة.  بكل 

يسخر من قولنا بالواجب االهلي.
هي  احمللية  القوى  إن  وأضاف: 
اليت عرضت علينا السلطة، وقالوا 
كانوا  لكنهم  وغزال،  شعرا  فينا 
بالسلطة  االغراء  فصل  ينفذون 
ليذحبك«.  »ميدحك  النه 
الثالث  الفصل  إىل  وبالنسبة 
حرب  كانت  املقاومة  الستهداف 
املطلوب  كان  حيث   ،2006 متوز 
ان يولد الشرق االوسط اجلديد يف 
العام 2006 وكان خيارهم احلرب، 
برأيهم  احلقيقية  املشكلة  الن 
لبنان،  هي املقاومة املسلحة يف 
ال  اسرائيل  مصلحة  يريدون  هم 
وسوريا  ولبنان  فلسطني  مصلحة 

والعراق وايران وباكستان.
ونقل عن »صحيفة »النهار« 
يف العام 1976 رسالة جوابية من 
االسبق  االمريكية  اخلارجية  وزير 
هنري كيسنجر اىل النائب الراحل 
رميون اده، الذي نشهد له جرأته 
يتهمه  كيسنجر،  اىل  رسالة  يف 
لبنان، فما كان من  بتدمري  فيها 
رد كيسنجر عليه اال للتأكيد على 
سياسة امريكا بتدمري لبنان خللق 
ملا  تبعا  اسرائيل  ختدم  كيانات 

ورد يف رسالة كيسنجر«.
كيسنجر  رسالة  »أن  واعترب 
امريكا  سياسة  أساس  املذكورة 
يف خدمة اسرائيل ال غري، وهذه 
يف  تدرس  ان  جيب  الرسالة 
كل  يقرأها  وأن  العربي  الوطن 
امريكا  وقال:  وعربي«،  لبناني 
تستغل العرب ملصلحتها ومصلحة 
اسرائيل. وكان قرار احلرب علينا 
لو  حتى  ستحصل  واحلرب  متخذا 
األسريين يف  اجلنديني  مل خنطف 

متوز 2006.
ولفت نصر اهلل االنتباه إىل »ما 
االخري«،  بوش  كتاب  يف  ورد 
وقال: اخلطة كانت تدمريية، لكن 
بوش يف كتابه يعرب عن اسفه 
لعدم حتقيق حلمه بتدمري املقاومة 
كان  وأوملرت   ،2006 العام  يف 
يريد ايقاف احلرب بعد أسبوع على 
بدايتها، لكن بوش رفض واعطاه 

فرتة اطول.
ـ  املقاومة  »ان  تأكيده  وجدد 
اوقفت  اليت  ـ هي  اخلونة  وليس 
االسبوع  ففي  لبنان.  على  احلرب 
الرابع للحرب وقعت خسائر كربى 
يف صفوف االسرائيليني. لذلك، 
كان اخليار اللجوء اىل جملس االمن 
النقاذ اسرائيل«، متسائال: هل 
يرضى قادة 14 آذار قول سيدهم 
النخبة  قوات  وذكر »ان  بوش؟ 
 48 البقاء  االسرائيلية مل تستطع 
ساعة، وكانوا يصرخون ويشتمون 
قادتهم، ولو طالت احلرب لوقعت 

عليهم هزمية اكرب«.
يوقف  مل  بوش  اهلل:  نصر  وقال 
لبنان وشعبه وال  اجل  احلرب من 
وقعت،  اليت  اجملازر  أجل  من 
اجل  ومن  اسرائيل  اجل  من  بل 
ومن  العزلة  من  أمريكا  انقاذ 

السنيورة.  حكومة  انقاذ  اجل 
هو  كذاب.  ابن  كذاب،  بوش 
فؤاد  حكومة  انقاذ  يريد  يكن  مل 
فقط  الدميوقراطية،  السنيورة 

تهمه اسرائيل.
من  شهيدا   1140 باسم  وتوقف 
هناك  هل  متسائال:  متوز  حرب 
طلبت  لبنانية  سياسية  قيادات 
هل  لبنان؟  على  احلرب  تشن  ان 
لبنانية  سياسية  قيادات  هناك 
فرتة  متديد  احلرب  اثناء  طلبت 
املقاومة؟  على  للقضاء  احلرب 
سياسية  قيادات  هناك  هل 
على  القضاء  على  راهنت  لبنانية 
يتحمل  من  هناك  هل  املقاومة؟ 
االسابيع  يف  املماطلة  مسؤولية 
االخرية لتطول احلرب للقضاء على 

املقاومة؟ نعم هناك.
فرنسي  »مسؤول  عن  ونقل 
مل  يومها  اللبنانية  احلكومة  أن 
يف  احلرب  بإيقاف  لتقبل  تكن 
والفرنسيني  االمريكيني  أن  حني 
ذلك«،  على  موافقني  كانوا 
واعدا بـ»فتح هذا امللف وكشف 
نافيا  به«،  املتعلقة  احلقائق 
»أنه يريد وضع ملف يف مقابل 

آخر«.
اآلخرون  خيطئ  اهلل:  نصر  وقال 
يف تقدير قوتنا وتوكلنا على اهلل 
وقدرتنا على الصمود وحتمل اآلالم 
واخلذالن والطعن يف الظهور، ومل 
الذي  بنصرنا  طعنكم  سوى  يبق 

اعرتف به العامل.
من  الرابع  الفصل  إن  أضاف: 
استهداف املقاومة كان يف 5 أيار 
من خالل إحداث فتنة مذهبية بني 
السنة والشيعة، وحصل ما حصل 
يف 7 أيار وسقط مشروع الفتنة، 

فاآلخرون خيطئون يف فهمنا.
من  االخري  الفصل  اما  وتابع: 
القرار  فهو  املقاومة  استهداف 
لقد  عنه.  يتحدثون  الذي  الظين 
استنفد اتهام سوريا، وجاء الدور 
باغتيال  شيعة  شباب  التهام 
األبرز. ليس مهما  السين  الزعيم 
عند االمريكي واالسرائيلي ورعاة 
احملكمة الدولية مصلحة لبنان وال 
الرئيس  وال  آذار   8 وال  آذار   14
امنا  احلريري،  رفيق  الشهيد 
وإخضاعها  املقاومة  عزل  هدفهم 
وارادتها  مبعنوياتها  واملساس 
او  للضرب  جاهزة  لتصبح 
االستسالم«، رافضا احلديث عن 

»شهود الزور واالتصاالت«.
وقال: هناك سوء تقدير من قبل 
سالح  على  يتآمر  ممن  البعض 
تقبل  أن  ميكن  ال  اليت  املقاومة، 

بأي اتهام لعناصرها.
احلريصة  بـ»املبادرة  وأشاد 
عبد  بن  اهلل  عبد  للملك  والطيبة 
العزيز وزيارته دمشق، ثم زيارته 
حيث  لبنان،  االسد  الرئيس  مع 

كانت القمة الثالثية«.
البلد  دام  »ما  انه  واعترب 
أن  يريد  من  فهناك  مستهدفا، 
مذكرا  توتر«،  حال  يف  يبقيه 
بأن املسعى السوري - السعودي 
معقودة  آمال  وهناك  جدا،  جدي 
على هذا املسعى، ومن املفرتض 
ان تظهر آثاره يف القريب، واي 
مسعى يقبل به اجلميع ستقبل به 

ايران.
بعض  شعرت  عندما  انه  وذكر 

اللبنانية  السياسية  القيادات 
قامت  السعودي  املسعى  جبدية 
باالمريكيني،  واستغاثت  قيامتها 
الفتا االنتباه اىل »ان االمريكي 
وبأفغانستان  باالنتخابات  مشغول 
هذه  »ان  وكشف  والعراق«. 
القيادات السياسية اللبنانية طلبت 
جندة بعض احلكام العرب وفرنسا 
ايضا ألن جناح هذا املسعى يؤدي 
من  اخلامس  الفصل  سقوط  اىل 

استهداف املقاومة«.
ووصف نصر اهلل من حيلم بصدام 
واملقاومة  اللبناني  اجليش  بني 
بأنه اضغاث احالم وكذلك امكانية 

حصول فتنة شيعية سنية.
واشار نصر اهلل اىل طلب لبناني 
على  امريكي  ضغط  مبمارسة 
ميشال  الرئيس  وعلى  السعودية 
وليد  النائب  وعلى  سليمان 
وقال:  ككل.  واملعارضة  جنبالط 
هم من اتى باالمريكي كي يعطل 

املسعى السعودي السوري.
املواقف  من  عددا  واكد 
من  خيطئ  وقال:  »احلامسة«، 
ان  ميكن  املقاومة  ان  يتصور 
تقبل او تسلم بأي اتهام ألي من 
التهديدات.  تكن  ايا  جماهديها، 
سنسمح  اننا  يتصور  من  وخيطئ 
من  احد  اعتقال  او  بتوقيف 
اليهم  ستمتد  يد  وأي  جماهدينا، 
ان  يتصور  من  وخيطئ  ستقطع. 
املقاومة امام اي اتهام لن تدافع 
تراها  اليت  بالطريقة  كرامتها  عن 
مناسبة وبالتنسيق مع حلفائها يف 
املعارضة. وخيطئ من يتصور ان 
إسرائيلية  حبرب  علينا  التهويل 
حرب  ألي  جاهزون  حنن  خييفنا. 
لنصنع  لبنان  على  إسرائيلية 
انتصارنا العظيم والكبري. وخيطئ 
من يراهن جمددا على األمريكيني، 
ألن األمريكي يرتاجع وتائه، فماذا 

ميكنه أن يقدم لكم؟
»هناك  بأن  اهلل  نصر  وذكر 
فرصة حملاكمة شهود الزور ومن 
صنعهم ومن فربكهم، لكن عوضا 
محايتهم.  على  عملتم  ذلك  عن 
فلماذا مل يتحرك القضاء العادي 
بعد حديث الرئيس سعد احلريري 
واضاف:  الزور؟«.  شهود  عن 
شهود  ملف  أن  األقوى  احلقيقة 
رؤوس  اىل  سيوصل  الزور 
فضيحة  أكرب  وستكون  كبرية، 
سياسية يف تاريخ املنطقة. هناك 
بعض السياسيني يف لبنان ممن 
يتحدثون بكل شيء عندما وصفوا 
على  بأنها  انصارية  عملية  قرائن 
موقع »غوغل«، يف حني انهم 
تأكيدات  أمام  لسانهم  بلعوا 
حول  قلناه  ما  صحة  إسرائيل 

العملية.
فرصة  اللبنانيني  أمام  ان  ورأى 
اىل  مشريا  املأزق،  من  للخروج 
السوري  السعودي  »املسعى 
اىل  للوصول  معه  التعاون  واىل 
تسوية  ليست  هي  اليت  املعاجلة 
على أساس أننا متهمون. فالذي 

يتهمنا هو من قتل«.
وهذا  احملكمة  هذه  هل  وسأل: 
اىل  يوصلنا  من  هما  التحقيق 
سوف  اننا  بـ»  واعدا  احلقيقة؟ 
نتجاوز هذه املرحلة وهذا الفصل 
يف  كما  الرأس  شاخمي  اخلامس 

الفصول السابقة«. 
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Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

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

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

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

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

لالتصال بـ نزيه:

2010 الثاني  تشرين   13 Saturday 13 November 2010السبت 

»اللقاء  رئيس  لفت 
وليد  النائب  الدميوقراطي« 
العام  األمني  ان  اىل  جنبالط 
السيد حسن  اهلل«  لـ »حزب 
»اهمية  على  اكد  نصراهلل 
السعودي  ـ  السوري  احلوار 
االثار  نزيل  خالله  من  والذي 

السلبية للمحكمة الدولية«.
تلفزيون  عرب  مداخلة  يف  ورأى 
االول،  امس  مساء  »املنار« 
ـ  السورية  القمة  »منذ  انه 
السعودية هناك يف لبنان فريق 
معني واىل جانب الرسل االجانب 
التواصل  تعطيل  يريدون 
السعودي ـ السوري ولكن علينا 
التواصل  هذا  ونتابع  نصرب  ان 
رفض  نستطيع  خالله  من  النه 

نتائج القرار الظين«.
وزيرة  ملساعد  قال  انه  واعلن 
لشؤون  االمريكية  اخلارجية 
فيلتمان  جيفري  االدنى  الشرق 
»ان  االخري  لقائهما  خالل 
االستقرار ثم العدالة ألن ال قيمة 
للعدالة دون استقرار«، مشددا 
على ان »ال قيمة للعدالة اذا 

ما ادت اىل الالاستقرار«.
وعما ميكن ان حيصل اذا صدر 
ان  اعلن  فجأة،  الظين  القرار 
واحد  موقف  هنا  »املطلوب 
ألن  اللبنانيني،  مجيع  من 
صفا  ونقف  مسيسة  احملكمة 
واحدا مبواجهة القرار«، معتربا 
من  آذار   14 يف  »هناك  ان 
ويظن  املاضي  من  يتعلم  مل 
االمريكي  الدعم  خالل  من  انه 

يستطيعون  االسرائيلي  ـ 
سابقا  ولكنهم  ما  شيء  حتقيق 
ورأى  ورموهم«.  استخدموهم 
خالل  من  فشلنا  ما  »اذا  انه 
السعودي  ـ  السوري  التواصل 
الظين  القرار  مفاعيل  بردع 
الستخدام  الغرب  سيعود 

اسرائيل لضرب املقاومة«.
من جهة ثانية، أبرق جنبالط، اىل 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
معزيا  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
السعودي  اإلعالم  وزير  بوفاة 

السابق حممد عبده مياني.
اليت  الربقية  نص  يف  وجاء 
احلرمني:  خادم  اىل  وجهها 
»تلقيت بأسف نبأ وفاة وزير 
عبده  حممد  السابق  اإلعالم 
املناسبة  يف  وأتقدم  مياني، 
الفقيد  عائلة  ومن  جاللتكم  من 
الشقيق  السعودي  والشعب 
بواجب التعزية واملواساة، سائال 
املوىل أن يتغمد الفقيد بالرمحة، 
ولكم طول العمر ومجيل الصرب 

والسلوان«.

 أبرق اىل خادم احلرمني معزياً بيماني
جنبالط: املطلوب مواجهة القرار الظين

أّكد وزير الدولة وائل أبو فاعور، 
الدميوقراطي«  »اللقاء  أن 
ميشال  الرئيس  مع  بالتعاون 
عدم  اىل  »يسعى  سليمان 
انقسام  أو  شرخ  اىل  الوصول 
الوزراء،  جملس  داخل  كبري 
تزال  ال  العربية  املبادرات  ألن 
من  متسائاًل: »هل  قائمة«، 
هناك  يكون  أال  أحد  مصلحة 

حكومة؟«.
قناة  إىل  حديث  يف  وأكد 

أبو فاعور: بإمكاننا الوصول إىل خمارج
»اجلديد« أمس االول، »ال 
بإمكانية  قناعة  لدينا  يزال 
معتربا  خمارج«،  اىل  الوصول 
يتقاطع  للتوافق  »السعي  أن 
مع املوقف السوري والسعودي 
كل  ومع  لبنان  مصلحة  ومع 
وقال:  السياسية«.  القوى 
عالقة  سوريا  وبني  بيننا  »ما 
ألجل  تعمل  وهي  اسرتاتيجية، 
وحنن  لبنان  يف  االستقرار 

كذلك«.

اجلميل  امني  الرئيس  اعترب 
مفرتق  على  لبنان  »ان 
طرق ويواجه يوميًا العواصف 
سبيل  من  وما  والتهديدات، 
على  احلفاظ  سوى  للخالص 
النظام واملؤسسات الدستورية 

والسياسية«.
عاليه  اقليم  اجلميل  زار 
وعقد  الكحالة،  يف  الكتائيب 
االقسام  رؤساء  مع  لقاء 
واللجان  احلزبية  والكوادر 
النائب  حضور  يف  التنفيذية 
من  وعدد  اهلرب  فادي 
املسؤولني احلزبني، يف اطار 
املاسي  لليوبيل  التحضري 
للحزب. واستهل اللقاء بكلمة 
عاليه  اقليم  لرئيس  ترحيبية 
عرض  الذي  الشرتوني  جهاد 
نشاط احلزب يف منطقة عاليه 
واوضح  حميطه،  مع  وتفاعله 
الكتائبية  االقسام  عدد  ان 

ارتفع من 15 اىل 22 قسمًا.
املواضيع  اجلميل  وتناول 
السياسية معتربًا »ان لبنان 
ويواجه  طرق  مفرتق  على 
والتهديدات  العواصف  يوميًا 
من  وما  واالستحقاقات، 
احلفاظ  سوى  للخالص  سبيل 
واملؤسسات  النظام  على 
والسياسية  الدستورية 
اليت  والقضائية  واالمنية 
لبنان  لسيادة  ضمان  هي 
شعبه«.  وكرامة  ودميومته 
واوضح »ان اخطر ما نواجهه 
على  الزاحف  االنقالب  هو 
تعطيل  منذ  البلد  مؤسسات 
اجلمهورية  رئيس  انتخابات 
النواب  جملس  وتعطيل 
واحلكومة واحلملة على القضاء 
وتأخري  االمنية،  واملؤسسات 
املوازنة واهلاء جملس الوزراء 
مبواضيع خمتلفة، منها قضية 

شهود الزور«.
وسأل: »كيف ميكن تعطيل 
شهود  شعار  حتت  الدولة 
من  نعرف  ال  وحنن  الزور، 
هو الشاهد وما هي الشهادة 
اليت اداها، ان كانت شهادة 
واضاف:  باطل؟«.  او  حق 
يف  سوى  نفكر  ال  »حنن 
لبنان  سيادة  على  احملافظة 
املواطن  وكرامة  واستقالله 
نضالنا  معنى  وهذا  فيه، 
االنقالب  وسنواجه  اليومي، 
بأن  نسمح  ولن  الزاحف 
ما  التعطيل  خالل  من  حيققوا 
مل حيققوه بقوة السالح يف 7 

ايار«.

الكتائب  بـ«نضال  وذّكر 
لبنان  على  احلفاظ  اجل  من 
وحضارته ودوره ورسالته«، 
من  هي  »مسريتنا  وقال: 
طريق  على  لبنان  وضع  اجل 
وتأمني  واحلداثة  التطّور 
لشبابنا  االفضل  املستقبل 
العامل  لشباب  قدوة  ليكونوا 
العودة  اآلخرون  يريد  بينما 
والعصور  التقوقع  اىل  بهم 

الوسطى«.
الكتائب  دعم  على  وشّدد 
سليمان  ميشال  الرئيس 
لتعزيز  برنامج  لديه  »الذي 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
وسنكون معه يف هذا املسعى 

لدى طرحه«.
مصاحلة  عبارة  »ان  واعترب 
ليست  مسيحية   – مسيحية 
خيارات  فهناك  مكانها،  يف 
االفرقاء  بعض  لدى  سياسية 
مع  تتناقض  املسيحيني 
امنا  اآلخر،  الفريق  طروحات 
للتوصل  منصبة  اجلهود  كل 
نلتقي  مشرتكة  قواسم  اىل 
حتقيقها  اىل  ونسعى  حوهلا 
لدينا  املمكنة،  القضايا  يف 
هموم مشرتكة مع املسيحيني، 
والقيام خبطوات حمددة جيعلنا 
وحيّضرنا  مهمًا  شوطًا  جنتاز 
القضايا  معاجلة  ملرحلة 
اي  بذلك  ومننع  الكبرية، 
املسيحية  املناطق  عن  صراع 
مشاكل  اىل  يؤدي  ان  ميكن 

حنن يف غنى عنها«.

 اجلميل زار إقليم عاليه الكتائيب:
 ندعم أفكار رئيس اجلمهورية

املاروني  البطريرك  إستقبل 
الكاردينال مار نصراهلل بطرس 
صفري يف بكركي أمس االول، 
السفري اإليطالي اجلديد جيوسييب 
مورابيتو يف زيارة بروتوكولية، 
الثنائية  للعالقات  عرض  وكان 

بني البلدين.
بلدية سن   ثم استقبل رئيس 
رأس  على  كحالة  نبيل  الفيل 
وفد من اعضاء اجمللس البلدي 
واملخاتري حنا عساكر وطانيوس 
ونبيل  خليل  ابو  والفرد  رزق 
وامني  كحاله  وخنله  اجلبيلي 

عازار.
البطريرك  الوفد  أطلع  وقد   
الصادر  املرسوم  على  صفري 
االمالك  يف  الطاقة  وزارة  عن 
بلدة  مدخل  على  البلدية  العامة 
من  فيه  واملطعون  الفيل  سن 
شورى  جملس  لدى  البلدية 
الدولة »ألنه خمالف لالصول، 
وقد مت البناء على هذه املساحة 
البلدية،  من  ترخيص  دون  من 
االحد  سوق  وجود  إىل  إضافة 
وسوق اخلضر يف البقعة نفسها 
مما يشكل تشويها كبريا ملدخل 

املتكررة  احملاوالت  رغم  البلدة 
لنقل هذه االسواق اىل مكان آخر 

ال يضر وال يشوه البيئة«.
»املرسوم  أن  كحالة  ورأى 
البلدية  من  ترخيص  اىل  حيتاج 
لكن  املرعية،  القوانني  ضمن 
ترخيص  دون  من  جيري  العمل 
وقف  حاولنا  اننا  العلم  مع 
باليد  ليس  ولكن  مرارا  العمل 

حيلة«.
سياسية  جهة  من  هل  وسئل   
وراء هذا املوضوع؟ أجاب:«ال 
أن  أعرفه  وما  لدي،  معلومات 
كالم  كسر  على  قادر  الرجل 
منطقة بكاملها، بأهلها وبلديتها 
لذلك  وأعضائها.  وخماتريها 
أطلقنا هذه الصرخة ألنه أصبح 
امسها  منطقة  هناك  أن  واضحا 
شخص  مقابل  يف  الفيل  سن 

استحصل على مرسوم«.
 ومن الزوار على التوالي: عضو 
 14 لـ«قوى  العامة  االمانة 
اذار« يوسف الدويهي، واالب 
جورج كريوز ثم وفد من مجعية 
»عطاؤنا« برئاسة عبد الرزاق 

امساعيل.

 صفري عرض العالقات والسفري اإليطالي 
ووفد من سن الفيل شكا خمالفات

 أقرت جلنة املال واملوازنة أمس 
االول مشروع قانون املوازنة من 
جلسة  خالل  حساب،  قطع  غري 
النائب  برئاسة  امس  عقدتها 

ابرهيم كنعان.
ملناقشة  اجللسة  وخصصت 
موازنة وزارة االشغال واقرتها، 
البنود  بعض  تناقش  أن  على 
يف  اخرى  وزارات  من  العالقة 

جلسة مقبلة.
»بقي  انه  كنعان  واوضح 
ال  وهو  احلساب  قطع  موضوع 
بلجنة  وال  باجمللس  له  عالقة 
حاولنا  حنن  واملوازنة.  املال 

حلول  اجياد  يف  نساهم  ان 
احلكومة،  لدى  موجودة  ملشكلة 
املوازنة  ينهي  ان  يريد  ومن 
اهليئة  يف  القرارها  فليتفضل 
ذلك  بعد  تنشر  ان  على  العامة 
ويتوجه  الرمسية،  اجلريدة  يف 
ألن  واحلكومة  املال  وزارة  اىل 
موضوع قطع احلساب هو يف يد 

احلكومة«.
مشروع  لنا  »حيال  ان  ومتنى 
موازنة الـ 2011 بالفرتة املمتدة 
الدورة  وانتهاء  اليوم  بني 

العادية الثانية للمجلس«.
اقرت  اللجنة  ان  اىل  واشار   
يف  اجلويني  للمراقبني  مكافأة 
على  بناًء  الدولي  بريوت  مطار 
األشغال  جلنة  رئيس  من  طلب 
النائب حممد قباني. وتبلغ هذه 

املكافأة 150 مليون لرية.
ختصيص  أيضًا  اللجنة  وأقّرت 
و600  مليارًا  مقداره25  مبلغ 
مليون لرية العتمادات النواب، 
كل  حيصل  أن  على  ووافقت 
مليون  مئيت  مبلغ  على  نائب 
اليت  املاضية  االعوام  عن  لرية 
اعتمادات  خالهلا  ختصص  مل 

بسبب عدم وجود موازنات.

املال أقّرت موازنة وزارة األشغال وكافأت 
املراقبني اجلويني يف املطار

حلود: تأجيل ملف 
شهود الزور يؤكد موت 

احلكومة سريريًا
اعترب النائب السابق اميل حلود 
ان »اإلخراج الذي انتهت اليه 
باالمس  الوزراء  جملس  جلسة 
على  اضافيا  دليال  يشكل 
معناها  من  أفرغت  الدولة  ان 
مرحلة  يف  وأدخلت  احلقيقي، 
أشبه  باتت  حيث  الرمادية 
بفعل  السريري  املوت  حبالة 
وعدم  التأجيل  سيناريوهات 
القوانني  وفق  االمور  مواجهة 

ومصلحة البالد«.
وقال: »لقد تعرضنا التهامات 
من جراء الشهود الزور وألصقت 
بنا تهم القتل أو محاية القاتل 
على  البعض  يصر  ذلك  ومع 
الشهود  هؤالء  وجود  نفي 
حافــة  اىل  البلد  أوصلوا  الذين 
االنهيار وأثروا على مسار احلياة 
السياسية يف لبنان وعلى تركيبة 
السلطة حتى جلس البعض على 

كراسيهم بفضلهم«.

*النائب وليد جنبالط*
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موقع ممتاز 

قريب من حمطة قطار بانشبول
املدخول يزيد عن 6 االف دوالر  يف االسبوع

 االجيار معقول
البيع السباب صحية

لالتصال بـ حسان : 0433054170

2010 الثاني  تشرين   13 Saturday 13 November 2010السبت 

تتقدم 
نائبة كوغرا

  شريي بورتون
 بأحر التهاني
 من اجلالية 

العربية واالسالمية 
مبناسبة

 عيد
 األضحى املبارك 

النائبة  شريي بورتون تهنئ بعيد األضحى املبارك 

اعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات
وتعلن بهذه املناسبة ان مكتبها مفتوح 

لكل طالب استفسار أو مساعدة

Cherie Burton MP
Member for Kogarah

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
سعد احلريري يف السرايا احلكومية 
العماد  اجليش  قائد  االول،  أمس 
جان قهوجي وعرض معه لألوضاع 
الوضع  ومعاجلة  البالد  األمنية يف 
وادي  أحداث  جراء  من  نشأ  الذي 

خالد.
جنار  ابراهيم  العدل  وزير  والتقى 
»وجهت  اللقاء:  بعد  قال  الذي 
دعوة  احلريري  الرئيس  إىل 
السنة  افتتاح  يف  للمشاركة 
القضائية يف السادس من كانون 
العدل،  قصر  يف  املقبل  األول 
اجلمهورية  رئيس  حضور  يف 
جملس  رئيس  سليمان،  ميشال 
القضاة  وكبار  بري  نبيه  النواب 
املرفق  ميثل  ومن  واحملامني، 
الدستوري  اجمللس  يف  القضائي 
وجملس القضاء األعلى. وستكون 
مناسبة جيدة لكي نعطي فكرة عما 
يقوم به القضاء الذي ُيتهم أحيانا 
تبدو  أحيانا  الكثري، ولكن  بالكثري 

الشجرة وكأنها ختفي الغابة«.
كما استقبل وزير املالية الكوييت 
حضور  يف  احلميضي  بدر  السابق 
زيارة  فواز، يف  فادي  املستشار 
شكر على تعزيته بوفاة عمه خالد 

أمحد حممد صاحل احلميضي.
الرئيس  التقى  الظهر،  وبعد 
وادي  أهالي  من  وفدا  احلريري 
الشيخ  عكار  مفيت  برئاسة  خالد 
النائبني  وحضور  الرفاعي  أسامة 
ومجال  حييى  حممد  السابقني 

عرض مع قهوجي األوضاع األمنية والتقى جنار وهيئة االتصاالت وطالب »ايليزيه«

احلريري يعد أهالي وادي خالد باإلشراف على حتقيق جدي وسريع
الذين  الضحايا  وأهالي  إمساعيل 
يف  األخري  احلادث  يف  سقطوا 

وادي خالد.
بعد االجتماع قال املفيت الرفاعي: 
»كان اللقاء مع الرئيس احلريري 
خالد  وادي  من  أهالي  وجود  يف 
بفقد  املصيبة  تلك  بهم  أملت 
بعضهم،  جبرح  او  هلم  أوالد 
الصريح  والنقاش  التداول  وبعد 
دولة  تبنى  والبناء  والواضح 
قضيتهم  مشكورا  الرئيس 
هذه  ألن  أولوياته،  من  واعتربها 
املنطقة على حرمانها سابقا ال تزال 
ما  جديدا وخصوصا  حرمانا  تشهد 
أربعة  أيام من سقوط  حصل قبل 
األهل  من  اجلرحى  وبعض  شهداء 
دولته  مّثن  وقد  خالد.  وادي  يف 
املؤسسة  على  االهل  غرية  كثريا 
وعلى  محايتها،  وعلى  العسكرية 
ما أظهروه من التجاوب الكامل مع 
املسؤولني، وانهم حيرصون على 
املؤسسة العسكرية كما حيرصون 
كلها  الدولة  مؤسسات  على 
واخوانهم  ابناءهم  حتتضن  ألنها 
هدم  معول  يكونوا  لن  وبالتالي 
هلذه املؤسسات. كما وعد دولته 
استصدار  اىل  جاهدا  يسعى  بأن 
هؤالء  باعتبار  املتعلقة  املراسيم 
والوطن  الواجب  شهداء  الشهداء 
وإنصافهم وتطبيب اجلرحى منهم، 
اعاقة  هناك  كانت  اذا  وكفايتهم 
دائمة. كذلك وعد دولته مشكورا 
سيستدعي  قريبة  جلسة  يف  بأنه 

الوزارات  يف  الوزراء  من  عددا 
اخلدماتية لبحث معاناة تلك املنطقة 
ووضع تصور كامل ميكن ان حيقق، 
عند تطبيقه نشاطا لالهالي ورفعا 
هلم  وكفاية  املعيشي،  للمستوى 
حتى يستغين الفقري وحتى يشكر 

الغين«.
اىل  ينظر  »دولته  أضاف: 
اهالي وادي خالد على انه ميثلهم 
على  واحلريص  ضمريهم  وانه 
ابدا  يرضى  ال  وانه  مصاحلهم، 
للظلم،  منهم  احد  يتعرض  ان 
على  بنفسه  سيشرف  ولذلك 
اجراء حتقيق جاد وشفاف وسريع 
من اجل معرفة مالبسات احلادث، 
والوقوف على احلقيقة. وحنن مع 
عكار  يف  خالد  وادي  يف  اهلنا 
الدولة  نناشد  اخلريين  كل  ومع 
هؤالء  وإنصاف  العدالة  حتقيق 
الوطن  ارض  على  سقطوا  الذين 
من غري مربر، كذلك النظر اىل ما 
حرمان  من  املنطقة  هذه  تعيشه 
العادة النظر بعمل القوة املشرتكة 
من  وامنا  عليها،  التهجم  وليس 
اجل تنظيم عملها كما ينص عليه 
القوانني  تقتضيه  وكما  القانون 
ليس  وبالتالي  االجراء.  املرعية 
اهلل  مسح  ال  عداء  او  فرق  هناك 
وبني  خالد  وادي  يف  االهل  بني 
مؤسساتهم العسكرية سواء كانت 
قوة مشرتكة او جيشا او قوى امن 

داخلي او ما شابهها«.
واوضح »حنن بدورنا مع اخواننا 

هذا  الرئيس  لدولة  شكرنا 
االستقبال وهذه العاطفة والرعاية 
معه  وسنتابع  واالبوية  االخوية 
ايضا  وهو  بساعة،  ساعة  االمر 
ان يكون ذلك قريبا  وعد وعسى 
بزيارتها.  ورمبا  املنطقة  بانصاف 
ونقلنا اليه حتيات اجلميع وسنبقى 
محاية  اجل  من  واحدة  يدا  مجيعا 
بأمنه  التالعب  ومنع  الوطن 

واستقراره«.
احلريري  استقبل  الظهر،  وبعد 
اهليئة املنظمة لالتصاالت برئاسة 
عماد  باإلنابة  اهليئة  رئيس 
املستشار  حضور  يف  اهلل  حب 
ألوضاع  عرض  وجرى  حنا،  مازن 
تطويره  وسبل  االتصاالت  قطاع 

وحتسينه.
عيد  حلول  قرب  مناسبة  ويف 
االستقالل، استقبل احلريري وفدا 
من طالب مدرسة »إيليزيه« يف 
احلازمية مع عدد من أفراد اهليئة 
برئاسة  املدرسة،  يف  التعليمية 
غرازيال  العامة  العالقات  مسؤولة 

شدياق إقبال هنأه بالعيد.
احلريري  الرئيس  أن صافح  وبعد 
التعليمية،  اهليئة  وأفراد  الطالب 
يرفعون  وهم  حوله  الطالب  حتلق 
األعالم اللبنانية، وأنشدوا النشيد 
له  قدموا  ثم  اللبناني،  الوطين 
درعا  إقبال  قدمت  فيما  ورودا، 
إىل الرئيس احلريري باسم رئيس 
املدرسة إيلي مسلم عربون تقدير 

ووفاء.

ميقاتي  الرئيس جنيب  استقبل 
أمس  طرابلس  يف  دارته  يف 
أونان  تركيا  سفري  االول، 
أمحد  مصر  وسفري  أوزلديز 
البديوي، وعرض معهما االوضاع 
وإمكانات  واملنطقة،  لبنان  يف 
صعيد  على  سيما  وال  التعاون 

تنمية مدينة طرابلس.
وكان السفري الرتكي قد زار قبل 
مراكز »مجعية  من  عددا  ذلك 
االجتماعية«  والسعادة  العزم 
الرتبوي«  العزم  و»جممع 
ألحباث  العزم  و»مركز 
طرابلس«.  البيوتكنولوجيا يف 
من  وفدا  أوزليدز  والتقى 
»منتديات العزم« ضم أطباء 
ومديري  وحمامني  ومهندسني 
وناقش  طرابلس،  من  مصارف 
وإمكانات  املدينة  أوضاع  معهم 
التعاون الرتكي مع لبنان عموما 

وطرابلس خصوصا.
نقابة  ميقاتي  مقر  زار  كما 
وقدم  طرابلس  يف  احملامني 
اجلديد  النقيب  اىل  التهاني 
جملس  وعضو  الداية  بسام 
القوال،  تريز  ماري  النقابة 
جانب  اىل  استقباله  يف  وكان 
السابقني:  والنقباء  الداية 
خلدون جنا، جورج طوق، فادي 
دبليز،  الرزاق  عبد  غنطوس، 
موراني  وجورج  درباس  رشيد 

وأعضاء جملس النقابة.
وشدد ميقاتي على مبدأ العدالة 
ومحاية القضاء ودعمه، ألن يف 
عدالة  فال  للبنان،  محاية  ذلك 
وال  حقيقيا  أمن  وال  اجتماعية 

استقطاب لالستثمارات من دون 
سليمة،  ومقاضاة  قوي  قضاء 
أن  نرى  أننا  »كما  مضيفًا: 
احملاماة هي اجلناح اآلخر للقضاء 
حتقيق  يف  وتساعده  والعدالة، 

األداء األسلم واألنسب«.
الداية  النقيب  شكر  بدوره 
الفتا  زيارته،  ميقاتي  للرئيس 
اىل أنه حرص على وجود النقباء 
املناسبة  هذه  يف  السابقني 
»الستقبال جامع لرجل جامع«، 
منوهًا بكالم ميقاتي بشأن ثنائية 
واحملاماة  القضاء  بني  الدور 
لتحقيق العدالة، مشددا على أن 
أسس  ثالثة  لبنان  يف  للعدالة 
االمنية  واالجهزة  القضاء  هي 
ومؤكدا  واحملاماة،  والعسكرية 
دور  تعزيز  يف  قدمًا  املضي 
الثالوث وحضوره، والعمل  هذا 
بالتالي على بناء عالقة متقدمة 
واملؤسسات  القضاء  مع  جدا 

االمنية كافة.

ميقاتي: محاية القضاء محاية للبنان

*جنيب ميقاتي*
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العماد  الّرئيس  دولة  إعترب 
إحالة  تأجيل  أّن  عون  ميشال 
إىل  الزور  شهود  موضوع 
اجمللس العدلي يشري إىل تواطؤ 
الذين رفضوا بّت هذا املوضوع 
على  مشّددًا  عليه،  والتصويت 
ساقطة  اللبنانّية  احلكومة  أّن 
تأتي  بل  القرار  متلك  ال  كونها 

قراراتها من اخلارج.
كذلك كشف العماد عون أرقام 
وأظهر  واملوازنة  املال  وزارة 
الفوارق الفاضحة بني املداخيل 
واملصاريف متسائاًل عن األموال 
مال  بوزير  ومطالبًا  الضائعة، 
اخلّط  خارج  من  جديد  وموازنة 
هذه  استلم  الذي  السياسي 
العشرين  حواىل  منذ  الوزارة 

عام.
كالم العماد عون جاء خالل مقابلة 
أجرتها معه اإلعالمّية ماغي فرح 
يقال«  »احلّق  برنامج  ضمن 
 ،»OTV»الـ شاشة  على 
ُيفاجأ  مل  أّنه  فيها  أعلن  واليت 
على  التصويت  جلسة  بتأجيل 
الزور  شهود  إحالة  موضوع 
أّن  معتربًا  العدلي  اجمللس  إىل 
إىل  ومشريًا  مشلولة  احلكومة 
أّن من يقرأ اجلرائد اليوم يفهم 
جلسة  يف  سيحصل  كان  ما 
عون  العماد  شّدد  كما  اليوم. 
املنتظر  اإلستحقاق  أّن  على 
قرار، مشريًا  من دون  سيكون 
يتدّخلون  األمريكيني  اّن  إىل 
بالشؤون اللبنانّية وينتظرون أن 
خلدمة  لبنان  يف  سوريا  تتدخل 

مصاحلهم.
احلمالت  عن  سؤال  على  ورّدًا 
العماد  أجاب  ضّده  تقام  اليت 

احلكومة اّليت ال تتجّرأ أن ترسل شاهد زور إىل احملكمة جيب أن تستقيل فورًا

العماد عون لربنامج احلّق ُيقال: هناك فرق بني املدخول واملصروف يف سلفات اخلزينة يصل حلّد 3460 مليون دوالر

بقلم رامي القروش    اجملهر

ال تبكوا يف لبنان احلجر ... بل انعوا من فيه من بشر!؟
هي ليست كلمات حقد او تشاؤم، كما هي ليست عبارات 
كراهية ضد الوطن الذي ولدت، نشأت وترعرعت فيه. الوطن 
هذه  سطح  على  ارض  بقعة  امجل  يعترب  وصدق  حبق  الذي 
املعمورة، لكنها كلمات صدق مفعمة بنقل الواقع االليم الذي 
حل وطغى على هذا الوطن حموال اياه من ارض طاهرة للنعيم 

اىل يابسة يتآكلها من كل جوانبها اجلحيم.
حينما  املاضي  القرن  من  الثمانينات  مطلع  ويف  انين  اذكر 
اشتدت املآسي وعظمت من جراء احلرب االهلية اليت طالت كل 
شرب يف لبنان، اذكر انين ومبعية لفيف من االخوة يف وطن 
واجملازر  االحداث  انباء  ونتناقل  نتحاور  كنا  اسرتاليا،  املهجر 
اليت تعرض هلا اخوتنا ابناء الشعب اللبناني. ففي الوقت الذي 
والبنى  املادية  االضرار  على  تركز  املتحاورين  غالبية  كانت 
الرمسية  واملنشآت  والقرى  باملدن  تلحق  كانت  اليت  التحتية 
او اخلاصة يف كل بقعة من بقاع لبنان، كنت انا كالذي يغرد 
خارج سربه، اذ كنت اعترب منذ اللحظات االوىل بان البشر اهم 

من احلجر مهما غال مثنه وارتفعت قيمته.
كنت اشعر ومازلت، بان دمار لبنان ببشره واخالقه وتقاليده 
وحضارته االنسانية اليت منت بني ابنائه ومواطنيه، ايا كانت 
مرجعياتهم الدينية واملذهبية واالجتماعية، هذا الدمار سيكون 
الكرة  دوالرات  مليارات  صرفت  لو  انه  لدرجة  للغاية  مكلفا 
ببنية بشره  الذهيب  لبنان عصره  االرضية فهي لن تعيد اىل 
احلرب  تلك  قبل  سادت  اليت  وحضارته  وتقاليده  واخالقه 

املشؤومة.
نعم، لقد اكرمين اهلل بزيارة لبنان عام 1992 فور انتهاء احداث 
احلرب، وقدر ىل آنذاك القيام مبقابالت صحافية مع العديد من 
القادة السياسيني الرمسيني يف تلك االونة، اال انين، مثلما 
سبق لي ونقلت واصفا تلك اللقاءات والزيارات، مل اكن مرتاحا 
او  القادة  مرتاح الداء واقوال وتصاريح هؤالء  ازل غري  ومل 
الرمسيني الذين بغالبيتهم يرون مصلحة الوطن وشعبه »بربع 

كفة« ومصاحلهم وزعاماتهم الفارغة مبليون كفة وكفة.
انتخاب  مرحلة  من  االنتهاء  بعد  وبالتحديد  القريب،  باالمس 
شبه  اقامة  وتأسيس  لبنان  زيارة  قررت  اجلمهورية،  رئيس 
 .2008 حزيران  شهر  بنهاية  ذلك  وكان  ربوعه،  بني  دائمة 
ومنذ عودتي وحتى هذه اللحظات تعمدت مراقبة كل صغرية 
وكبرية من احداث عاشها الوطن وخاصة االنتخابات النيابية ثم 
انتخابات اجملالس البلدية واملخاتري اليت تلتها... ويا للمهزلة، 
تكاليف  مثال  قدرت  فلقد  العميق:  لالسف  ويا  للسخرية  يا 
دوالر،  مليون   1250 حبوالي  لبنان  يف  الربملانية  االنتخابات 
اي ما يعادل اربعة او مخسة اضعاف التكاليف للمثيالت من 
املعارك االنتخابية يف اي بلد اوروبي او امريكي او اسيوي 
لبنان  واقع  هو  ما  باضعاف  سكانه  وتعداد  مساحته  تقدر 

اجلغرايف والبشري.
الزمن،  من  ونيفا  اشهر  تطلب ستة  حينذاك  احلكومة  تشكيل 
واالستقرار  واالزدهار  بالرخاء  الكاذبة  فالوعود  وكالعادة 
والتضليل  اخلداع  من  منمقة  اصطالحات  حملها  لتحل  تالشت 
ابرزها »طاولة احلوار« و »املصلحة الوطنية« و »سيادة 
الدولة« و..و..و.  وعادت »حليمة اىل عادتها القدمية«، 
واملذهبية  الطائفية  عادت  واالستفزازات،  التحديات  عادت 
وغري  مبطن  بشكل  كان  )وان  والسياسية  احلزبية  والعداوات 
علين( عادت اىل منصبها الريادي الذي تعوده اللبنانيون طيلة 
ان  االمر  يف  الغريب  تلتها.  اليت  او  االهلية  احلرب  سنوات 
باالدعاء  نفسه  على  وحتى  على »الكل«  يكذب  »الكل« 
ان السلم االهلي هو سيد املوقف يف كل بقعة ارض لبنانية، 
يف حني عظمة غليان الربكان السياسي تنذر بانفجار قد تكون 
انفجارات وتفجريات ودمار اعوام احلرب االهلية السابقة  معه 
»مليون رمحة ورمحة« عما قد تؤول اليه نتائج اية مواجهات 
مسلحة، ان فعال كتب هلا مصري اهليمنة على لبنان املستضعف 

املتحضر.
بشعارات  واملليء  باالستفزازات  املشحون  الراهن  الوضع  ان 
السياسية واملذهبية واالقليمية والدولية ينذر حاليا  الكراهية 
بفقدان تام للعقالنية االخالقية واالنسانية وحتى الوطنية لدى 
مجيع االوساط واالفرقاء، ويهدد فعال بالقضاء ليس فقط على 
كل ما اعيد بناؤه منذ اعوام التسعينات املنصرمة، بل يف ابادة 

ما تبقى من هيكل هش لوطن مستضعف كان يسمى لبنان.
والطالع املغرتب اللبناني بالذات عن حقيقة ما آلت اليه احوال 
وطنه بكل صدق وجرأة وجترد وحتت عنوان هذا التحليل املؤمل 
لالحداث اللبنانية: »ال تبكوا يف لبنان احلجر... بل انعوا من 
فيه من بشر«، سأسعى ان شاء اهلل للقاء مع القراء يف زاوية 
احلياة يف  معامل  من  وكبرية  كل صغرية  على  تطل  اسبوعية 
لبنان، آمال بان تكون هذه االطالالت نواة مسلسل حقيقي لواقع 

مؤمل ومشؤوم يرتبص ببلدنا وحييط به من كل جانب.

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

نتقدم بالتهنئة 
من اجلالية

 اللبنانية والعربية 
مبناسبة 

عيد األضحى املبارك

عون: »أنا معتاد على احلمالت 
ُتقام ضدي، فأنا معارض  اّليت 
أتعّرض  ولذلك  القائم،  للّنظام 
للكثري من احلمالت«. وأضاف: 
على  تقوم  احلمالت  »هذه 
الكيان،  على  اخلطر  أساس 
وهذا اخلطر على الكيان هو مّمن 
يتدخل بشؤون لبنان وليس مّنا 
تتدّخل  من  هي  وأمريكا  حنن، 
ملصلح  خدمة  لبنان  شؤون  يف 

إسرائيل«.
وتابع قائاًل: »كل هذا التدخل 
عن  الّزور  شهود  إلبعاد  هو 
شهود  بأّن  وقوهلم  احملكمة، 
هو  موجودين  غري  الّزور 

وقاحة«.
بأّن  عون  العماد  اعترب  كذلك 
القضاء متورط يف قضية شهود 
حيركها،  ال  هو  لذلك  الزور 
مستنتجًا أن عدم قبوهلم بإحالة 
شهود الّزور إىل اجمللس العدلي 
يدّل على أّنهم يريدون حماكمة 
أنهم  أّي  جمرم،  وليس  بريء 
طربوش  أن »يلبسوا  يريدون 
ذلك  وكّل  لربيء«،  اجلرمية 

ألّنهم متوّرطني.
وشّدد العماد عون على إرسال 
احملاكمة،  إىل  الّزور  شهود 
الفتًا إىل أّنه املعيب القول إّن 
العدلي  اجمللس  إىل  إحالَتهم 
لبنان.  يف  إنقسام  إىل  تؤّدي 
وقال: »ما حيصل اآلن ُيظهر 
أّن لديهم نوايا بكسب الوقت. 
ال جيوز الّتسويف بهذا املوضوع، 
من  الكثري  عليه  سيرتّتب  كما 

رّدات الفعل«.
وأضاف العماد عون: »احلكومة 
اّليت ال تتجّرأ أن ترسل شاهد زور 

تستقيل  أن  جيب  احملكمة  إىل 
فورًا. نريد أن نعلم مَل تتهرب 

من إحالتهم إىل احملكمة«.
أّنه ضّد  عون  العماد  أعلن  كما 
هذا  ملتابعة  نيابية  جلنة  قيام 
املوضوع معتربًا أّن الّلجان مقربُة 

املشاريع.
أن  »جيب  قائاًل:  واستطرد 
مسؤولياتهم  الوزراء  يتحمل 
من  يستقيلوا  أن  فيجب  وإاّل 
أّن  إىل  ولفت  احلكومة«. 
القرار،  ميلك  ال  احلاكم  الّطقم 
شّتى  بلدان  إىل  يذهب  أّنه  إذ 
من  موقَفه  ليعطي  ويعود 

موضوع يتعلق بلبنان.
أّن  إىل  عون  العماد  وأشار 
حول  قرارات  ستأخذ  املعارضة 
هذا املوضوع، وستجتمع إلعطاء 
الّسلطة  موقف  على  بناًء  رأيها 
املسؤولّيات  من  اهلروب  وهو 
ذلك من خالل جلسة  وقد ظهر 

اليوم.
اّليت  هي  الّسلطة  قائاًل:  وتابع 
وكذلك  الّزور،  شهود  حتمي 
احملكمة فعلت عندما أعَلَنت عدم 
املوضوع.  بهذا  البت  أهليتها 
وِفكر  العدالة  حيتقرون  إّنهم 
اإلنسان والّرأي العام والّشعب 

الّلبناني«.
ورّدًا على سؤال عن وثائق تكّلم 
عنها الّنائب عقاب صقر قادرة 
العماد عون وحزب  إيقاف  على 
اهلل عن الّتهويل مبوضوع شهود 
عون:«  العماد  قال  الّزور، 
َولُيعِط  الوثائق  هذه  َفلُيَقّدم 

أقسى ما لديه.«
لبنان  أّن  عون  العماد  واعترب 
بسبب  نظام  أزمة  إىل  سيصل 

يف  يظهر  اّلذي  احلّكام  سلوك 
الّتأجيل واهلروب من املواضيع 
اخلارج.  من  القرارات  وانتظار 
لبنان  يف  »السلطة  وقال: 
إحالة  تستطيع  ال  ألّنها  ساقطة 
البلد  احملكمة.  إىل  زور  شهود 
تأخذ  ال  واحلكومة  مشلول، 
يف  جمّمد  شيء  وكل  القرارات 

لبنان«.
ّنه  أّنه  الّرئيس  دولة  واعترب 
أن  املفروض  من  يُكن  ملأّنلم 
يصل امللف إىل جملس الوزراء، 
عليه  يعمل  أن  جيب  كان  بل 

القضاء فور نشوئه.
أّن  إىل  عون  العماد  ولفت 
إسرائيل غري قادرة على القيام 
ما  وكل  لبنان،  ضد  حبرب 
باب  يأتي من  إعالمها  نراه يف 
لبنان.  على  والّضغط  الّتهويل 
يعمل  اجليش  أّن  على  وشّدد 
على ضبط األمن يف لبنان وكّل 
سيعمل  يتحرك،  أن  حياول  من 
كان،  أّيًا  إيقاِفه  على  اجليش 
مشريًا إىل اّن كل ما نسمعه عن 
وهو  جديًا،  ليس  داخلّية  فنت 

جمّرد كالم.
وضع  عن  سؤال  على  ورّدًا 
املسيحيني يف لبنان قال العماد 
على  خائفًا  لسُت  »أنا  عون: 
وذلك  لبنان،  يف  املسيحيني 
واإلسرائيليني  األمريكيني  ألّن 
حيصل  ما  كل  عّنا.  بعيدين 
ظّل  يف  حيصل  املسيحيني  مع 
حتمي  اّليت  األمريكية  الّسياسة 
مرورًا  فلسطني،  من  إسرائيل 
مبا حصل يف لبنان ووصواًل إىل 
العراق. األمريكيون هم من يوِقد 
نار الِفنَت يف الّشرق األوسط. 
سأدافع عن نفسي مهما كانوا 
أقوياء. حاوَل األمريكيون ضرَب 
لبنان من خالل »محلة فل«، 
خالل  من  متوز،  حرب  خالل  من 
الكثري من األمور اّليت حصلت، 
ورقة  يستعملون  نراهم  واآلن 
احملكمة الّدولية. كيف يتكّلمون 
وهم  الدولية  العدالة  عن 
حكامنا  الّزور؟  شهود  حيمون 
طالب  وليسوا  ثأريون  أناس 

عدالة«.
ولفت العماد عون إىل أّنه قّرر 
احلوار  بطاولة  املشاركة  عدم 
ولغاية   2006 العام  منذ  ألّنه 
وبالّنسبة  شيئًا،  تنتج  مل  اآلن 
إذ  احلوار،  جلسات  انتهت  له 
تناوَل  أعوام،  أربعة  مدى  على 
وهو  واحدًا  موضوعًا  احلوار 
االسرتاتيجية الّدفاعية، وحتّوَلت 
مضيعة  إىل  اإلجتماعات  هذه 
للوقت والّشعب سئم منها ألّنها 

مل توِصل ألّي نتائج.
كما شّكك العماد عون بصدقية 
احملكمة الدولية ألّنها أعَلَنت عدم 
الّزور،  شهود  عن  مسؤوليتها 
مع  الّتحقيق  بأّن  ثقته  مؤّكدًا 
شهود الّزور سيؤّدي إىل معرفة 
من خّطط جلرمية اغتيال الّرئيس 
احلريري. وقال: »جيب أن يتّم 
شهود  مّول  من  على  القبض 
الّزور ودفَعهم إىل حتوير مسار 
عن  بعيد  مكان  إىل  القضاء 
واضح  املوضوع  هذا  احلقيقة. 
هذا  إحالة  يعارض  من  وكل 
املوضوع هو متواطئ يف اجلرمية. 
حنن اآلن يف مرحلة جديدة ألّننا 
نتعامل مع متواطئني وليس مع 
ساعني إىل العدالة. والقرارات 
للمنطق،  ختضع  ال  لبنان  يف 
بشهود  يبت  أن  جيب  القضاء 
بتكوين ملفهم من  ويبدأ  الّزور 

خالل القيام بالّتحقيقات.
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قال النائب حكمت ديب ردا 
على النائب عقاب صقر: ان 
اخللسة  النائب  زود  الفساد 
سياسي«  »فجور  بشحنة 

يسمح له مبقارعة الكبار
صدر عن الّنائب حكمت ديب 

البيان الّتالي:
على  الرد  وارد  يف  نكن  مل 
صقر  عقاب  اخللسة  النائب 
الندوة  لريى  يكن  مل  الذي 
الفساد  حال  لوال  الربملانية 
استغالل  وموجة  واالفساد 
رفيق  الشهيد  الرئيس  دم 
احلريري يف االنتخابات النيابية 
الذي وفرته  االخرية، والدعم 
خمابرات  ألجهزة  عمالته  له 
حملية وخارجية، وهو ما زوده 
سياسي«  »فجور  بشحنة 
وغرور محله على االعتقاد بأنه 
بات يف موقع يسمح له مبقارعة 
الكبار واالحرار والتطاول على 
السيادة  معارك  خاضوا  من 
يوم  واالستقالل  واحلرية 
كان، هو وزمالء له يف ثقافة 
االسرتهان والعمالة املدفوعة 
االعتاب  على  يزحفون  الثمن 
االسياد  السرتضاء  والدروب 
لكن  والداخليني.  اخلارجيني 
احلصانة النيابية اليت توافرت 
تتيح  ال  اخللسة  النائب  هلذا 
مصاف  يف  نفسه  وضع  له 
الذين  احلقيقيني  النواب 
واحلصانة  الثقة  محلتهم 
الشعب  هلم  أعطاهما  اللتان 
تارخيهم  على  بناء  اللبناني 

النائبان ابي رميا وديب رداً على النائب عقاب صقر
النضالي املشّرف، مقابل من 
ال تاريخ له خارج سجل الزوار 
مراكز  أبواب  على  الزاحفني 
أصحاب  وأعتاب  املخابرات 
املراكز  وماحني  الثروات 
االصوات  اسرتهان  مقابل 
وتغيري  والكرامات  واملواقف 
والقناعات  واخلطابات  اجللود 

...
فمن كان بيته من زجاج، بل 
األوامر  أوراق  قصاصات  من 
صغار  عليه  ميليها  اليت 
ال  املخابرات،  أجهزة  عناصر 
أن يطال قادة ووزراء  ميكنه 
ونوابًا، مهما راكم من حجارة 
املقابر، وإن تكن من أضرحة 
يبقى  الصغري  ألن  الشهداء، 
على  تطاول  لو  حتى  صغريًا 
يبقى  والعميل  الكبار،  الكبار 
إتهم  لو  حتى  وصغريًا  عمياًل 

سواه بالعمالة.

النائب أبي رميا
سيمون  النائب  رد  بدوره 
بالبيان  صقر  على  رميا  أبي 

التالي:
إنه لـ »من نكد الدنيا على 
احلّر أن يرى         صغريًا 

يطاوله ومن أصله عبُد ....
وعذرًا من املتنيب الذي عرف 
ما يعنيه تطاول العبيد الصغار 
لكن   ... األحرار  الكبار  على 
أننا بتنا يف زمن يصّح  يبدو 

فيه القول:
قائمها          قام  ملا  العقبان  إن 

صارت  أنها  توهمت 
شواهينا،

بقايا  من  تقتات  هي  فيما 
تعيش  وال  املتحّللة  اجلثث 
وعلى  املقابر  ظالل  يف  إال 
السفارات  نفايات  فضالت 
االجنبية. هذه هي حالنا مع من 
أصاب ذووه بتسميته عقابًا، 
نسبته  يف  أخطأوا  أنهم  إال 
اىل الصقر، ألن يف العقبان 
رفعة،  الصقور  ويف  ضعة 
عرفاء  أقدام  ومن يعش بني 
واخلارجية  الداخلية  املخابرات 
ال ميكنه االرتقاء اىل مستوى 
الكبار  اجلنراالت  حتّرر  فهم 
ويف مقدمتهم العماد ميشال 

عون.
بطرق  يعرف  من  »أخرب  أما 
التعليمات االسرائيلية« فهم 
للعدو  عمالته  عن  كشف  من 
حربه  شّن  يوم  االسرائيلي 
اليت  الوطنية  املقاومة  على 
وكرامة  لبنان  شرف  انقذت 
يف  فشلت  أنها  إال  العرب، 
والكرامة  الشرف  حّس  إعادة 
بالزحف  استبدلوهما  من  اىل 
على االعتاب مثنًا ملقعد نيابي 
أعطي هلم يف غفلة من الزمن، 
الشعب  إرادة  من  وتهريبًا 
يكن  مل  الذي  األبي  البقاعي 
قد مسع بعقاب صقر أو عرف 
الشأن  مسرح  على  له  وجهًا 
العام، خارج دهاليز املخابرات 
ودرك  والكبرية  الصغرية 

العمالة املكشوفة للجميع

يتقدم صاحب الصالة السيد دباغ ومجيع العاملني يف قصر النجوم 
بأحر التهاني من ابناء اجلالية مبناسبة عيد االضحى املبارك

Stars Palace
قصر النجوم 
جنمة القصور

صالتان فخمتان بديكور رائع جاهزتان الستقبال مجيع حفالتكم ومناسباتكم
الصالة الكربى تتسع لـ600 شخص والصغرى لـ250 شخصًا

اشهر اصناف املأكوالت حسب الطلب  باسعار مهاودة
ادارة ساهرة على راحة الزبائن ، ضيافة مميزة وخدمة ممتازة

للحجز واالتصال: مجال دباغ : موبايل: 0414632295
هاتف: 97276777 - فاكس: 97286777

15 Railway Pde, Fairfield NSW, 2165

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

أكد عضو تكتل »لبنان اواًل« 
»أننا  صقر  عقاب  النائب 
سنستمر يف إدارة دفة الدولة 
الشلل، وسنعمل  منع  أجل  من 
على كشف كل من يريد الشلل 
من  وذلك  الدولة،  إلدارات 
سنعرضها  اليت  الوقائع  خالل 
على الرأي العام، الذي نتمنى 
عليه أن حيكم«، داعيا الوزير 
يوجه  »أن  اىل  حناس  شربل 
القيادي  زميله  اىل  السؤال 
احلر«  الوطين  »التيار  يف 
فايز كرم عن سبل العمالة مع 
يستعلم  أن  واىل  إسرائيل، 
»التغيري  تكتل  )رئيس  من 
ميشال  النائب(  واإلصالح« 
عون عن فحوى اجللسة الشهرية 
اليت عقدت بينه وبني كرم يف 
نستنتج  رمبا  وعندها  الرابية، 
كيف كان حيصل فعال االتصال 
مع إسرائيل، وكيف كانت تتم 
على  منها  األوامر  تلقي  عملية 
أعلى املستويات السياسية«.

اىل »أخبار  حديث  وأسف يف 
االول،  أمس  املستقبل« 
اخلطاب  مستوى  »الحندار 
إىل  البعض  لدى  السياسي 
أمس  شهدناه  الذي  الدرك 
وزير  من  خصوصا  )األول(، 
يتهمون  كامل  وفريق سياسي 
رئيس حكومة بأنه يتلقى أوامر 
من إسرائيل«، مشريا اىل أن 
هذا  تاريخ  أن  املعروف  »من 
يسعفانه  ال  وحاضره  الفريق 

 دعا حناس اىل سؤال عون عن فحوى جلسته الشهرية مع كرم 

صقر: لن نسكت وسنعرض حقائق فسادهم وفجورهم
يف توجيه مثل هذه االتهامات، 
يريد  البعض  أن  يبدو  ولكن 
حبقه  اإلدانات  أو  التهم  رفع 
جلهة التعاطي مع إسرائيل، من 
وإسقاطها  ردها  حماولة  خالل 

على الطرف اآلخر«.
وقال: »سكتنا كثريا عن هذا 
التخوين  هلجة  عن  كما  األمر، 
املعتمدة من فريق 8 آذار، اليت 
دخلها »التيار الوطين احلر« 
بعد  ولكننا  ووقح،  فج  بشكل 
االتهامات  هذه  سنواجه  اليوم 
على  اليوم  وسنرد  بالوقائع، 
بدأنا  موثقة  حبقائق  األكاذيب 
ان  يبدو  ولكن  فرتة،  منذ  بها 
كل ما قدمناه من حقائق موثقة 
يف  اآلخر  الفريق  تورط  عن 
فيزداد  تشنجا،  يزيده  الفساد 
خطابه احندارا اىل الدرك الذي 
االتصاالت  وزير  إليه  وصل 

باألمس«.
اجلمهورية  رئيس  على  ومتنى 
وعلى  املسؤولني،  كل  وعلى 
رئيس احلكومة »عدم الصمت 
عن هذا اخلطاب بعد اليوم«، 
ال  الكالم  »هذا  أن  موضحًا 
يوجه إىل رئيس احلكومة وال إىل 
اليوم  بعد  وسنعرض  فريقنا، 
للرأي العام كل احلقائق، ألننا 
التهور  من  العملية  هذه  أمام 
والفجور السياسي واالتهامات 
نسمح  لن  عقاهلا  من  املنفلتة 
باستمرار تضليل الرأي العام، 
من فريق ال يستطيع إال الكالم 

له  كشفنا  بعدما  الفساد  على 
ال  حال  أي  على  وهو  ملفاته، 
التعامل  عن  احلديث  يستطيع 
من  شكل  بأي  إسرائيل  مع 

األشكال«.
اخلطاب  هذا  »ان  أضاف: 
مل  وإذا  يتوقف،  أن  جيب 
هناك  تكون  أن  جيب  يتوقف 
ألصحابه،  قضائية  مالحقة 
القضائية جيب  املالحقة  وهذه 
جيب  بل  شكلية،  تكون  أال 
املتابعة  روحية  على  تقوم  أن 
أن  اىل  واشار  املسؤولة«. 
باألمس  قال  عون  »النائب 
وثائق  قدمت  إنين  )االربعاء( 
وأنا  يقاضيين،  أن  ويريد 
كل  يتخلى  أن  وأحتداه  أدعوه 
منا عن حصانته، ونذهب سويا 
أقدم  وهناك  القضاء،  اىل 
وأطلب  حبوزتي،  اليت  الوثائق 
من »التيار الوطين احلر« أن 
يقدم ما يدعيه من أقوال غري 
موثقة، ونضعها أمام القضاء، 
وحنتكم فيها بكل ما يوجهونه 
من تهم إلينا باالرتباط باخلارج 
ملفات  اىل  وصوال  وغريها، 
وذلك  الزور،  الفساد وشهود 
األحكام  تنفيذ  نريد  ال  ألننا 
فقط،  إصدارها  نريد  ولكن 
من أجل أن يعرف الرأي العام 
وقائع  عن  يتحدث  الذي  من 
ومن  عليها،  الدالئل  ويقدم 
هذه  خالل  العام  الرأي  يضلل 

الفرتة«.
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مجيع أنواع اخلضار والفواكه
اجبان البان، كبيس، معلبات، بهارات، 

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

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

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

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

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول

تتقدم حمالت محزة بأحر التهاني 
من اجلالية االسالمية والعربية 

مبناسبة عيد االضحى املبارك
 أعاده اهلل على اجلميع باخلري.

حممود  االيراني  الرئيس  اتهم 
اخلمس  الدول  جناد  امحدي 
جملس  يف  العضوية  الدائمة 
تريد  ال  بأنها  وأملانيا  األمن 
امللف  ألزمة  حل  اىل  التوصل 
مدد  بينما  االيراني،  النووي 
أوباما  باراك  األمريكي  نظريه 
وهو  اإليرانية،  الودائع  جتميد 
عام  منذ  به  معمول  اجراء 

.1979
وقال امحدي جناد: "خالل أيام 
قليلة، ستجرى احملادثات )مع 
الدول الست(، إال ان التجربة 
يريدون  ال  انهم  لنا  اثبتت 
بالنسبة  اما  حل.  اىل  التوصل 
املشكلة،  ُحلت  فقد  إلينا، 
النووية  نشاطاتنا  وسنواصل 
السلمية. ليس أمامهم اي خيار 
األمة  مع  التعاون  سوى  آخر 
ألحد  تسمح  لن  اليت  اإليرانية 
باغتصاب حقوقها" يف اجملال 

النووي.
ترفض  ايران  ان  جمددًا  وأكد 
اإلضايف  الربوتوكول  تطبيق 
االسلحة   انتشار  منع  ملعاهدة 
باجراء  يسمح  الذي  النووية 
عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع 
ذلك  ألن  البالد،  يف  النووية 
"يعين وضع النشاطات النووية 
مراقبة  حتت  إليران  السلمية 
الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة 
هذه  املتحدة  الواليات  وتزويد 

املعلومات".
عن  ُأعلن  ما  نقيض  وعلى 
مع  اجتماع  إىل  طهران  دعوة 

أوباما مدَّد قرار جتميد الودائع اإليرانية الساري منذ 1979
أمحدي جناد: الدول الست ال تريد حالً 

صرح  االثنني،  الست  الدول 
لألمن  األعلى  اجمللس  أمني 
جليلي  سعيد  اإليراني  القومي 
اقرتحت موعدي 23  بالده  بأن 
او اخلامس من  الثاني  تشرين 

كانون األول هلذا االجتماع.
عام  وافقت  طهران  وكانت 
الربوتوكول  تطبيق  على   2004
عن  تراجعت  لكنها  االضايف، 
موافقتها عام 2006 بعد احالة 
جملس  على  النووي  ملفها 

االمن.
وزارة  يف  مصدر  نفى  كذلك 
يكون  أن  اإليرانية  اخلارجية 
حدد  متكي  منوشهر  الوزير 
ملعاودة  موعدًا  االثنني 
األخري  ان  وأوضح  احملادثات. 
ختام  يف  الثلثاء  صرح  كان 
تعاون  حلوار  التاسع  االجتماع 
الثاني  تشرين   15 بأن  آسيا، 
الذي  املوعد  هو  اجلاري 
معربًا  الست،  الدول  اقرتحته 
قدر  املطلوب  أن  اعتقاده  عن 

من املرونة لتحديد املوعد.
الرتكي  الوزراء  رئيس  وكان 
صرح  اردوغان  طيب  رجب 
ستوافق  بالده  بأن  االربعاء 
اذا  احملادثات  استضافة  على 
وإن  ذلك،  منها  طلب  إذا  ما 
يكن مكان اجرائها  ال يزال غري 

مؤكد.
وسائل  أوردت  املقابل،  ويف 
الدول  ان  الرتكية  اإلعالم 
الست ستقرتح مكانًا آخر الجراء 
عن  تتحفظ  وأنها  احملاثات، 

استضافة أنقرة اياها.
جتميد الودائع

اليت  الرمسية  املذكرة  ويف 
نشرها البيت األبيض عن جتميد 
أوباما  أشار  اإليرانية،  الودائع 
البلدين  بني  العالقات  أن  إىل 
مل تعد بعد إىل طبيعتها، وهو 

ما يربر متديد جتميد الودائع.
وكان كارتر أمر بتجميد ودائع 
احلكومة اإليرانية يف 14 تشرين 
أيام  الثاني 1979، بعد عشرة 
السفارة  مقر  اقتحام  من 

األمريكية يف طهران. 
ايرانيون  طالب  احتجز  وقد 
50 شخصًا من طاقم السفارة 
وقطعت  يومًا،   444 طوال 
العالقات بني الواليات املتحدة 

وايران يف نيسان 1980.
رسالة البابا

ونشر الفاتيكان مضمون رسالة 
إىل  الـ16  بينديكتوس  البابا 
امحدي جناد املؤرخة 3 تشرين 
الثاني واليت جاء فيها: "عندما 

االنسان  كرامة  تعزيز  يكون 
للنشاط  الرئيسي  الباعث  هو 
فإن  واالجتماعي،  السياسي 
ذلك يوجد أسسًا قوية ودائمة 
بني  واالنسجام  السالم  لبناء 
هو،  السالم   ... الشعوب".  
اهلل  من  نعمة  شيء،  كل  قبل 
خالل  من  حتقيقها  إىل  نسعى 
الصالة، لكنه كذلك يأتي نتيجة 
النيات  ذوي  االشخاص  جهود 
املنطلق،  هذا  ومن  احلسنة. 
كل  من  املؤمنني  على  فإن 

ديانة مسؤولية خاصة".
حمادثات  اجراء  إىل  ودعا 
الكنيسة  وضع  شأن  يف 
الكاثوليكية يف ايران،  قائاًل: 
جلنة  تأليف  بأن  مقتنع  "أنا 
ثنائية سيفيد بشكل خاص يف 
االهتمام  ذات  املسائل  معاجلة 
املشرتك، مبا يف ذلك الوضع 
الكاثوليكية  للكنيسة  القانوني 

يف بالدكم". 
اليت  الضغوط  اىل  وتطرق 
تتعرض هلا األقليات املسيحية 
االوسط،  الشرق  منطقة  يف 
الفتًا إىل انه "يف بعض الدول 
تعيش هذه الطوائف يف ظروف 
للتفرقة،  فيها  تتعرض  صعبة 
تفتقر  كما  العنف،  وحتى 
وممارسة  للعيش  احلرية  اىل 

عقيدتها علنًا".
رئيس  الثلثاء  الرسالة  وسلم 
بني  للحوار  البابوي  اجمللس 
لوي  االديان الكاردينال جان – 

توران.

*الرئيس االيراني حممود امحدي جناد*

"هآرتس"  صحيفة  اوردت 
اجليش  ان  االول  أمس 
االمريكي سيزيد حبلول نهاية 
االسلحة  من  خمزونه   2012
واليت  اسرائيل  يف  املودعة 
تستخدم يف احلاالت الطارئة.

وقالت ان مثن الزيادة املرتقبة 
دوالر  مليون   400 حنو  يبلغ 
املخزون  اىل  تضاف  وهي 
احلالي الذي تقدر قيمته بنحو 

800 مليون دوالر.
ومل يتسن االتصال على الفور 
االسرائيلية  الدفاع  بوزارة 

للتعليق على االمر.
االمريكي  اجليش  وحيتفظ 
بعض  يف  اسلحة  مبخزون 
اسرائيل  بينها  احلليفة  الدول 
وكوريا اجلنوبية ودول اخلليج 
يف حال احلاجة اليها يف اطار 

عملياته.
ميكن  خاص،  اتفاق  ومبوجب 
هذه  استخدام  اسرائيل 
الواليات  من  باذن  املعدات 
املتحدة يف حال الطوارئ كما 
حصل خالل احلرب اليت شنتها 
اسرائيل على "حزب اهلل" يف 

لبنان صيف 2006.
ان  "هآرتس"  ونشرت   
يف  معا  حددا  الطرفني 
االسرتاتيجي  حوارهما  مناسبة 
ان  يتوقع  اليت  املعدات  نوع 
يودعها االمريكيون يف قواعد 

خاصة للجيش االسرائيلي.
وهذه املعدات، اسلحة وآليات 

اجليش األمريكي يزيد خمزونه من 
األسلحة املودعة يف إسرائيل 

مدرعة وقطع مدفعية وذخائر، 
من  كبرية  كمية  ايضا  تشمل 

القنابل الذكية.
وقد عززت اسرائيل والواليات 
املتحدة تعاونهما اىل حد كبري 
وقام  االمين.  اجملال  يف 
البلدان أخريا مبجموعة مناورات 
عسكرية مشرتكة، فيما طلبت 
اسرائيل 20 طائرة مقاتلة من 

نوع "ف 35" الفائق التطور.
وقع   ،2007 العام  ويف 
البلدان بروتوكول اتفاق حيدد 
املساعدة العسكرية االمريكية 
مليار  بثالثني  العربية  للدولة 
سنني،  عشر  على  دوالر 
اخلاصة  القروض  تشمل  ال 
لتطوير  خصوصا  متنح  اليت 
مضادة  دفاع  انظمة  اسرائيل 

للصواريخ.
واشار مسؤول اسرائيلي اىل 
بنيامني  الوزراء  رئيس  ان 
احلاجات  سيعرض  نتانياهو 
يف  لقاء  خالل  لبالده  االمنية 
اخلارجية  ووزيرة  نيويورك 

االمريكية هيالري كلينتون.
"يديعوت  صحيفة  وتوقعت 
اتفاق  يتيح  ان  احرونوت" 
التعاون العسكري مع الواليات 
املتحدة خصوصا تنبيه بطاريات 
الصواريخ االسرائيلية املضادة 
االقمار  بواسطة  للصواريخ 
االصطناعية االمريكية يف حال 
على  حمتمل  هجوم  اي  شن 

اسرائيل.
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US Initial Jobless Claims W/E 435k 450k 
 International Trade Sep -$44.0b -$45.5b 

 

 

 

 

- The major risk events will come thick and fast today with Australian labour force data 
due out at 11.30am whilst China will release inflation, PPI, industrial output, retail sales 
and new lending figures today at 1pm. These will be major market moving events, 
particularly the employment data and the Chinese inflation reading. 

- After selling off for the past two sessions, local stocks look set to recoup some losses 
today with SPI futures pointing to a gain of 30pts on the open. Whilst we may open up, 
the Chinese data will likely determine the local market fortunes.    

- After having everything thrown at it overnight, the AUD actually finds itself higher this 
morning with the currency currently buying USD1.0056. Given what we have seen, it is 
hard to bet against the Aussie at present with the “buy on dips” mentality clearly still in 
vogue. Support at USD.9980 and resistance above USD1.0075.  

   Tentative rebound to be tested today 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0048 0.0019 0.19% 
AUDEUR 0.7289 0.001 0.14% 
AUDGBP 0.6234 -0.0038 -0.61% 
AUDJPY 82.72 0.76 0.93% 
AUDNZD 1.2829 -0.0075 -0.58% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 11357.04 10.29 0.09% 
S&P500 1218.71 5.31 0.44% 
Nasdaq 2578.78 15.8 0.62% 
FTSE 5816.94 -58.25 -0.99% 
DAX 6719.84 -67.97 -1.00% 
Nikkei 9830.52 136.03 1.40% 
ASX200 4699.81 -40.91 -0.86% 
Shanghai 3115.3559 -19.6436 -0.63% 
Hang Seng 24500.61 -209.99 -0.85% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1403.05 11.54 0.83% 
Oil 88.03 2.17 2.53% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 5.090% -0.01% - 
10 Year 5.352% -0.03% - 
 

This report is published solely for informational purposes and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy any securities or related financial instruments.  This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by 
applicable law.  This report has been prepared without taking account of the objectives, financial situation or needs of any specific person who may receive this report.  Any such person should, before acting on the information in this report, consider the 
appropriateness of the information, having regard to the specific person’s objectives, financial situation and needs and, if necessary, seek appropriate professional or financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or 
investment strategies discussed in this report.  The Bank believes that the information in this report is correct and any opinions, conclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the information available at the time of its 
compilation, but no representation or warranty, either expressed or implied, is made or provided as to accuracy, reliability or completeness of any statement made in this report.  The analysis contained in this research report is based on numerous 
assumptions; different assumptions could result in materially different results.  The Bank is under no obligation to update or keep current the information contained in this report.  The Bank, its directors, employees or agents do not accept any liability for 
any loss or damage arising out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.  

- Australian consumer confidence fell away in November with the Westpac-MI consumer 
confidence index falling to 110.7. The result was 5.3pct lower than what had been seen 
in October and left the year-on-year decline at 6.4pct. From an economic perspective, 
respondents indicated that conditions were likely to deteriorate with the outlook out 12 
months and five years falling 9.8pct and 6.4pct respectively. On their family situation, 
consumers indicated that they were in a worse position now than a year ago although 
some improvement was expected with future finances increasing 0.5pct. In a good sign 
for retail spending in the months ahead, the ‘good time to buy a major household item’ 
component fell just 1.9pct, a sign that suggests the rate hike had only a small impact 
on future spending plans. While Westpac described the result as “surprisingly resilient”, 
it largely was due to speculation over QE2 with strength in stocks and the AUD helping 
to offset weakness generated from the rate hike. Without this speculation, the result 
would have been far worse than what the headline figure suggests.  

- Australian mortgage commitments inched higher in September with the ABS reporting 
a rise of 1.3pct. The result was above the 1.0pct increase that had been eyed by the 
markets although the annual decline steepened to 24.6pct. From a value perspective, 
finance for both owner-occupiers and investors increased with gains of 0.6pct and 
1.7pct respectively. Whilst an ok result, we expect the numbers to soften in the months 
ahead as higher borrowing costs and elevated property values continue to dampen 
buying demand. 

- A rare miss for the Chinese economy on Wednesday with both exports and imports 
missing to the downside. In annualised terms, exports rose by 22.9pct whilst imports 
increased by 25.3pct. With imports falling faster than exports, the trade surplus swelled 
to a massive $27.1bn, a result that exceeded the $25bn surplus eyed by the markets 
and the $16.9bn figure recorded in September.  

- After initially opening lower, US markets rallied throughout the afternoon to eventually 
close flat as renewed concerns over European periphery sovereign debt and efforts by 
Chinese officials to cool their economy were offset by strong economic data along with 
robust results from US retailers. The DJIA closed up 0.08pct whilst the broader S&P 
500 recorded a gain of 0.44pct. Currencies endured a wild session with initial Dollar 
strength quickly replaced by weakness as traders looked to squeeze shorts initiated in 
European trade. Debt markets, the centre of attention yesterday, were under pressure 
from the outset as strong data and a poorly received 30-year debt auction sent yields 
higher across the curve. Whilst it did not have the same impact as on Tuesday, should 
yields continue to surge, it is likely that we will see risk assets come under pressure in 
the weeks ahead.  

ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials 
1 Month: 4.75% 5 Month: 5.35% 
2 Month: 4.90% 6 Month: 5.50% 
3 Month: 5.10% 9 Month: 5.60% 
4 Month:  5.25% 12 Month: 5.75% 
 

     Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected) 
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وصول معالي وزير املياه والكهرباء 
السعودي اىل اسرتاليا

املياه  وزير  معالي  وصل  
عبداهلل  املهندس  والكهرباء 
احلصني  إىل  عبدالرمحن  بن 
رمسية  زيارة  يف   اسرتاليا 

تستمر عدة  أيام.
 وكان يف استقبال معاليه يف 
سفري  سعادة  سيدني  مطار 
خادم احلرمني الشريفني لدى 
 اسرتاليا ونيوزيلندا حسن بن 
السفري  ونائب  ناظر  طلعت 

املستشار رضا النزهة .
واوضح معالي الوزير احلصني 
االنباء  لوكالة  تصريح  يف 
تاتي  زيارته  ان  السعودية 
وزير  من  رمسية  لدعوة  تلبية 
والطاقة  الطبيعة  املوارد 
االسرتالي يف والية كوينزالند 

*معالي الوزير احلصني وسعادة السفري ناظر وسعادة املستشار رضا النزهة*

االسرتالية ستيفن روبرتسن، 
الزيارة  برنامج  ان  واضاف 
املشاريع  على  االطالع  يشمل 
املياه  الدارة  االسرتالية 
اجلوفية والسدود ، ومناقشة 
استهالك  ترشيد  اساليب 
املياه وطرق االستغالل االمثل 
للمياه انتاجا وتوزيعا مبا فيها 
واالساليب  التحلية  حمطات 
املياه  لتدوير   املتعددة 

واستعماهلا .
الوفد  أن  إىل  االشارة  جتدر 
من  ملعاليه  يتكون  املرافق 
لشؤون  التنقيذي  الرئيس 
املسلم  لؤي  االستاذ  املياه 
املوظفني  كبار  من  وعدد 
ورؤساء االقسام يف الوزارة. 

عاد املهندس هشام عالم من 
لبنان بعد زيارة استمرت حوالي 
الشهرين، التقى خالهلا هيئات 

سياسية واجتماعية.
كما التقى املسؤولني القيمني 
حلفظ  اللبناني  املركز  على 
املوارد  وزارة  يف  الطاقة 
مت  حيث  والكهربائية،  املائية 
البحث يف سبل التعاون وتبادل 
اخلربات يف جمال الطاقة البديلة 
وطاقة  مشسية  جممعات  من 

الرياح.

عودة املهندس هشام عالم

بريد سريعشحن جوي

الشيخ  السمو  صاحب  التقى 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه اهلل بقصر الروضة 
امس  ظهر  العني  مدينة  يف 
االول أخاه جاللة امللك محد بن 
مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى 
يقوم  الذي  الشقيقة  البحرين 
وذلك  للدولة،  خاصة  بزيارة 
حبضور الفريق أول مسو الشيخ 
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  حممد 
عهد أبوظيب نائب القائد األعلى 
الشيخ  ومسو  املسلحة  للقوات 
محدان بن زايد آل نهيان ممثل 

احلاكم يف املنطقة الغربية.

خالل استقباله يف قصر الروضة بالعني

خليفة يبحث العالقات األخوية 
والقضايا املشرتكة مع ملك البحرين

رئيس  السمو  صاحب  ورحب 
الدولة بأخيه جاللة ملك البحرين 
مسوه  متمنيًا  املرافق،  والوفد 
له طيب اإلقامة يف بلده الثاني 

دولة االمارات.
استعراض  اللقاء  خالل  جرى 
تربط  اليت  األخوية  العالقات 
الشقيقني  والشعبني  البلدين 
باإلضافة  اجملاالت  خمتلف  يف 
اىل حبث عدد من القضايا ذات 

االهتمام املشرتك.
وقد أقام صاحب السمو رئيس 
الدولة مأدبة غداء تكرميًا جلاللة 

ملك البحرين والوفد املرافق.
مسو  واملأدبة،  اللقاء  حضر 
آل  حممد  بن  طحنون  الشيخ 
نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الشيخ  مسو  والفريق  الشرقية 
سيف بن زايد آل نهيان نائب 
وزير  الوزراء  جملس  رئيس 
نهيان  الشيخ  ومسو  الداخلية 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
بن  زايد  مؤسسة  أمناء  جملس 
لألعمال  نهيان  آل  سلطان 
اخلريية واإلنسانية ومسو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب 
وزير  الوزراء  جملس  رئيس 
الشيخ  ومسو  الرئاسة  شؤون 
حامد بن زايد آل نهيان رئيس 
ديوان ولي عهد أبوظيب ومسو 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
خليفة آل نهيان عضو اجمللس 

التنفيذي.
الشيخ  مسو  اللقاء  حضر  كما 
نهيان  آل  خليفة  بن  حممد 
ومعالي  املالية  دائرة  رئيس 
آل  محدان  بن  سلطان  الشيخ 
السمو  نهيان مستشار صاحب 
رئيس الدولة والشيخ الدكتور 
نهيان  آل  حممد  بن  سعيد 
بن  نهيان  الشيخ  ومعالي 
التعليم  آل نهيان وزير  مبارك 
العالي والبحث العلمي ومعالي 
آل  طحنون  بن  سلطان  الشيخ 
أبوظيب  هيئة  رئيس  نهيان 
بن  هزاع  والشيخ  للسياحة 
طحنون آل نهيان وكيل ديوان 
ممثل احلاكم باملنطقة الشرقية 
الزعـابي  مجعة  أمحد  ومعالي 
الرئاسة  شؤون  وزير  نائب 
وكبار  الشيوخ  من  وعدد 
محد  بن  حممد  و  املسؤولني 
مملكة  سفري  املعاودة  صقر 
وأعضاء  الدولة  لدى  البحرين 

الوفد املرافق مللك البحرين.

يتقدم د. مصطفى علم الدين
 وزوجته د. بارعة علم الدين  

بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية 
مبناسبة عيد األضحى املبارك 

اعاده اهلل على اجلميع  باخلري واليمن والربكات

الدكتور والدكتورة علم الدين يهنئان

*رئيس الدولة خالل استقباله ملك البحرين*

البابا ينّدد باستخدام العنف باسم اهلل
الـ16  بينيديكتوس  البابا  ندد 
العنف  باستخدام  االول  أمس 
"باسم اهلل"، مؤكدًا أن "الدين 
عدم  اطالقًا  يربر  ان  ميكن  ال 
وأن  احلروب"،  او  التسامح 
كل  حرية  ضمان  الدول  على 
دينه  شعائر  ممارسة  يف  فرد 
االعتداءات  عقب  وذلك  علنًا، 
الدامية االخرية على املسيحيني 

يف العراق.
رسولي"  "ارشاد  يف  وقال 
عن  السينودس  عرب  يستخلص 

كل  "على  إن  الرب"  "كلمة 
االديان ان حتض على استخدام 
صائب للعقل، وتعمل على نشر 
القيم االخالقية اليت تبين اسس 

التعايش املدني".
بعض  ان  اىل  لفت  وبعدما 
نزاع  مظهر  "يتخذ  الصراعات 
حرصه  أبدى  االديان"،  بني 
"على التأكيد أن الدين ال ميكن 
التسامح  عدم  يربر  أن  اطالقًا 
ميكن  "ال  وأنه  احلروب"،  او 

استخدام العنف باسم اهلل".
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تلقى حزب العمال يف نيو ساوث 
ويلز تربعا مببلغ 250 الف دوالر 
من شركة على صلة برجل متهم 

بقتل مايكل ماكغريك.
املعارضة  دعت  وقت  ويف 
قال  التربعات  هذه  لتجميد 
العمال  حلزب  العام  السكرتري 
االموال  ان  داستياري  سام 
خريية  ملؤسسات  تعطى  سوف 
ميديتش  رون  وجد  حال  يف 

مذنبا.
ان  بعد  التنازل  هذا  جاء  وقد 
»الدايلي  الزميلة  اتصلت 
تلغراف« مبكتب رئيسة الوالية 
كريستينا كينيلي للسؤال حول 
زعيم  وطالب  التربعات.  هذه 
ستونر  اندرو  الوطين  احلزب 
بتجميد هذه التربعات ومل يعلق 
وقت  يف  داستياري  السيد 
سابق على التجميد غري انه قال 
وجد  حال  يف   « الحق  وقت 
كل  فان  مذنبا  ميديتش  رون 
دوالر يتم التربع به من شركة 
اعطاؤه  سيتم  به  صلة  على 

ملؤسسات خريية.
وكانت جمموعة ميديتش العقارية 
اليت ميلكها رون وشقيقه روي 
العام  منذ  تربعت  قد  ميدتيش 
دوالر حلزب   260600 بـ   2003
دوالر   113200 وب  العمال 
االنتخابات  منذ  العمال  حلزب 

االخرية.
الذي  املبلغ  حول  ولدى سؤاله 

جتميد تربعات حلزب العمال مببلغ 
250 الف دوالر من رجل متهم بالقتل

وجد  حال  يف  اعادته  ستتم 
قال  مذنبا  ميديتش  السيد 

»كل املبلغ«.
وقال السيد ستونر »اذا كانت 
يف  صادقة  كينيلي  كريستينا 
عدم  فعليها  السياسة  تنظيف 
يف  للفوز  اموال  اي  انفاق 
من  بها  التربع  يتم  االنتخابات 

شخص متهم بالقتل«.
»انه  ستونر  السيد  واضاف 
كينيلي  كريستتينا  عليه  شيء 
ان  عليها  ولكن  عليه  املوافقة 
املبلغ  هذا  انفاق  عدم  تضمن 
الدوالرات  االف  مئات  البالغ 
فان  واال  اذار  انتخابات  عشية 

وعدها سيكون بال قيمة«.
املضاد  اهلجوم  هذا  ويأتي 
وافق  ان  بعد  التربعات  على 
حزبا العمال واخلضر على مترير 
شكلت  اليت  التربعات  قوانني 
باري  املعارضة  لزعيم  ضربة 

اوفارول.
وضع  على  االحزاب  ووافقت 
االف   5 ب  للتربعات  سقف 
دوالر يف السنة وسقف لالنفاق 
مقعد  لكل  دوالر  الف   100 ب 
قد  املبلغ  هذا  ولكن  انتخابي 
يزيد عليه 20 الف دوالر نفقات 

من النقابات.
ومسحت القوانني الطراف ثالثة 
 1,05 النفاق  النقابات  مثل 
خالل  منها  لكل  دوالر  مليون 

احلمالت االنتخابية.

الطاشنان  حزب  من  بدعوة 
احلزب  نائب  عقد  سيدني  يف 
عضو  اللبناني  الربملان  يف 
اغوب  واالصالح  التغيري  تكتل 
صحافيا  مؤمترا  بقرادونيان 
مساء االحد يف 2010/11/07 يف 
املركز الثقايف االرمين- مقر حزب 

الطاشنان يف وولوبي.
السيد  الضيف  النائب  قدم  وقد 
برساخ جاكماجيان بكلمة خمتصرة 
حتدث فيها عن النائب بقرادونيان 
والسياسية  احلزبية  ومسريته 
الدور  وعن  الناصعة  والوطنية 
التوفيقي الذي يلعبه خدمة للبنان 

يف مؤمتر صحايف نظمه حزب الطاشناق 
النائب بقرادونيان لالعالم العربي: احملكمة جيب ان تكون 

اداة للوصول اىل احلقيقة وخلدمة االستقرار ال ضربه

واستقراره.
عن  ممثلون  املؤمتر  حضر  وقد 
سيدني،  يف  احلر  الوطين  التيار 
وتيار املردة وحركة امل واحلزب 
السوري القومي االجتماعي واحلزب 
االسالمي  واالحتاد  الشيوعي 
الوطين  اجمللس  الفيدرالي 
اللبناني االسرتالي واحتاد شباب 
اخلريية  مرياطة  ومجعية  اجلنوب 
وصحف  للثقافة  املنية  ومجعية 

اهلريالد والنهار واالنوار.
استهل النائب اغوب بقرادونيان 
اسرتاليا  ازور  قائال  املؤمتر 
لتأسيس   120 ال  العيد  مبناسبة 
ارمينيا.  يف  الطاشناق  حزب 
فتأسس  لبنان  يف  احلزب  اما 
السياسة  يف  ومازلنا   1904 عام 
ومقارنة  اليوم.  حتى  اللبنانية 
اقدم  حنن  االحزاب  بقية  مع 
حزب سياسي حيث تأسس خالل 

االحتالل العثماني للبنان.
واضاف وصلت اىل اسرتاليا يوم 
االول  تشرين   28 يف  اخلميس 
املاضي واغادرها االثنني )االثنني 
املاضي( والتقيت نوابا من اصل 
لبناني يف برملان نيو ساوث ويلز 
للخزانة  الظل  بوزير  التقيت  كما 
اصل  من  هو  الذي  هوكي  جو 

ارمين. كل اللقاءات كانت مهمة 
حيث تناولت بشكل خاص الوضع 
التقيتهم  وطلبت ممن  لبنان  يف 

املساعدة قدر املستطاع.
اذا  كلبنانيني  حنن  ولكن  وقال 
االبواب  نغلق  كيف  نعرف  مل 
اخلارج فلن نعرف  بوجه  والنوافذ 
الراحة واالستقرار جيب ان نتعامل 
وامنه  وطننا  مبا خيدم  اخلارج  مع 
سيساعدنا  فاخلارج  واستقراره، 
حسب  وليس  سياسته  حسب 

طموحنا.
واضاف يقول: كلكم تعلمون ان 
ومقلق،  دقيق  لبنان  يف  الوضع 
ولالسف الشديد حنن كسياسيني 
لتخفيف  املكان،  قدر  نساعد،  ال 
اخلطاب  يف  والتشنج  االحتقان 
نستطيع  حتى  العام.  السياسي 
لدينا  يكون  ان  جيب  نتحاور  ان 

خطاب سياسي معتدل.
ومحل النائب بقرادونيان االعالم 
جزءا من املسؤولية حيث قال ان 
االعالم يضخم االخبار دون توخي 
على  سلبا  ينعكس  وهذا  الدقة 

الوضع الداخلي.
يف  الطاشناق  حزب  حنن  وقال 
نفكر  واالصالح مل  التغيري  تكتل 
النها  احلل  هي  الفتنة  ان  مرة 

اهلاوية،  شفري  اىل  بنا  تصل 
يشارك يف  مل  الطاشناق  وحزب 
ومل  يسرق  ومل  يقتل  مل  احلرب 
االهلية  احلرب  خلقوا  خيطف. 
فلم  لبنان  يقسموا  ان  وجربوا 
افرزت  لقد  ولالسف  يتمكنوا. 
احلرب اتفاقية الطائف اليت غذت 

الطائفية يف لبنان بشكل كبري.
ملوضوع  بالنسبة  يقول:  واضاف 
شائك  املوضوع  الدولية  احملكمة 
بني  مقارنة  جنري  عندما  وخاصة 
يف  قلنا  واالستقرار.  احملكمة 
 30 الذكرى  يف   2005 نيسان 
احملكمة  مع  اننا  اللبنانية  للحرب 
اداة  تكون  اال  شرط  الدولية 
السيادة  لضرب  او  للتسييس 
طرف  هناك  اليوم  اللبنانية. 
لبناني مهم يقول ان احملكمة قد 
سيست وهناك شهود زور وانهم 
اضروا بالعالقة بني لبنان وسوريا 
هناك  ان  واضحا  اصبح  لقد   ..

تسييسا يف املوضوع.
وقال النائب بقرادونيان: احملكمة 
اداة  تكون  ان  جيب  الدولية 
للوصول اىل احلقيقة الذي جيب 
ان نصل اليها برضى وقناعة كل 

اللبنانني.
عن  بقرادونيان  النائب  وكشف 

انهى النائب جو تريبودي حياته 
وهو  االول  امس  السياسية 
اثارة  السابقني  الوزراء  اكثر 

للجدل يف نيو ساوث ويلز.
سوف  الناس  بان  ومعرتفا 
قربه"  على  "للرقص  تصطف 
اليميين  اجلناح  رئيس  كشف 
الكفاية  فيه  ما  قضى  انه 
وقت  حان  وقد  السياسة  يف 

الذهاب.
"انا  ترييودي  السيد  وقال 
البحث  ثم  ومن  للراحة  ذاهب 
عن عمل .. لقد اخرتت الذهاب 
ادعم  وانا  بذلك  سعيد  وانا 
للتجديد  الوالية  رئيسة  دعوة 
مضى  لقد   .. االجيال  وتغيري 
علي يف الربملان 16 عاما وهو 

وقت طويل".
يرتفع  تريبودي  استقالة  ومن 
العمال  ضرب  نواب  عدد 
اىل  استقالوا  او  اقيلوا  الذين 
16 نائبا، اي تقريبا ثلث عدد 
نواب احلزب، ومن املتوقع ان 
قبيل  اخرى  استقاالت  نشهد 
توجه حزب العمال اىل انتخابات 
كثريون  له  يتوقع  حيث  اذار 

اخلسارة.
غري ان تريبودي اصر على انه 
قبل  من  لالستقاله  ُيدفع  مل 
املكتب الرئيسي للحزب او من 
كريستينا  الوالية  رئيسة  قبل 
مغادرة  قرر  وانه  كينيلي 
اجل  من  االبد  اىل  السياسة 

عائلته ومستقبله اخلاص.
"كل  ترييودي  النائب  وقال 
يف  فيها  اتدخل  كنت  مرة 
كنت  القيادة  قرار  صناعة 

تريبودي يعتزل السياسة 

احلزب  ملصلحة  بذلك  اقوم 
ويلز  ساوث  نيو  ومواطين 
ان  مين  يتطلب  كان  ما  وهذا 
جرأة  عدم  وسط  صارما  اكون 
ان عنصر   .. االخرين  وشجاعة 
هو  سياسي  كل  لدى  االنانية 
باكملها  العائلة  قرار  تتخذ  ان 
العمل  لصعوبات  وُتضعهم 
مشاركني يف  ليسوا  حني  يف 
القرار حيث انك تشعر بالذنب 
بسبب  املرتتبة  العواقب  جراء 

ذلك على عائلتك".
للنائب  مؤيدون  وادعى 
املستقيل انه مع خسارة السيد 
السابق  االقتصادي  تريبودي، 
يعد  مل  املركزي،  البنك  يف 
هناك دماغ اقتصادي للحكومة 

الجراء اي اصالح.
وراء  تريبودي  السيد  وكان 
من  رئيسية  اصالحية  اجنازات 
تصدير  عقود  متديد  ضمنها 
واعادة  نيوكاسل  من  الفحم 
احياء سياسة خصخصة الكهرباء 
االسكان  اصالح  وايضا 

الشعيب.

*النائب جو تريبودي*

*النائب بقرادونيان مع التيار الوطين احلر**النائب بقرادونيان*

*النائب بقرادونيان مع الزميلني بو رزق واملغّوش* *النائب بقرادونيان مع حركة امل وحافظ قاسم*

*جانب من احلضور* *.. مع مسؤول العالقات العامة يف مجعية مرياطة امحد ديب وحممد عجاج*

احملكمة  تستخدم  دوال  هناك  ان 
وليس  اهدافها  لتحقيق  الدولية 
من املسموح ان ندع احدا يلعب 
مآربه  لتنفيذ  ويستغلنا  بنا 

واهدافه.
احملكمة جيب ان تدم االستقرار 

ال ان تضربه.
وقال حنن مل نشارك يف احلرب 
هو  الوحيد  السبيل  ان  وقلنا 
احلوار ولسنا على استعداد للقتل 
والنهب والسرقة، النه يف لبنان 

ال احد يستطيع الغاء االخر.
التغيري  تكتل  نائب  ودعا 
واالصالح االغرتاب ليكون خمتلفا 
عن الوطن .. يف لبنان جيب ان 
عليه  الذي  االغرتاب  من  نتعلم 
من  للخروج  علينا  يضغط  ان 
والعمل  والتوترات  التشجنات 

خلدمة الوطن.
اليت  االسئلة  باب  فتح  وجرى 
الزور  وشهود  احملكمة  تناولت 
وغري  باالنتخاب  املغرتبني  وحق 
النائب  عليها  اجاب  حيث  ذلك 
وشفافية  صراحة  بكل  الضيف 

ومسؤولية.
بانتظار  كان  املؤمتر  نهاية  ويف 
اعده  مميز  كوكتيل  حفل  اجلميع 

حزب الطاشناق للحضور.
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طرأت تغيريات جذرية على هذا 
النوع من التأشريات باإلضافة 
منها  اإلقليمية   الفئة  اىل 
أصبح  حبيث  تقدميها،  ومكان 
مراكز  ثالثة  اهلجرة  لدائرة 
املتعلقة  املعامالت  لتقديم 
جغرايف  تقسيم  وهناك  بها. 
املسؤوليات  توزيع  على  بين 
و  اجلديدة.  الطلبات  ملعاجلة 
مبكان  تتعلق  األمور  هذه  كل 

إقامة رب العمل.

أين توجد هذه املراكز؟

يف  موجود  األول  املركز   -1
املركز  هذا  يتقبل   . باراماتا 
كل طلبات التأشريات  وطلبات 
العمل  الرتشيح  املقدمة لرب 
ووالية  كامربا   من  واملرسلة 
نيو ساوث ويلز  وكوينزيالند 

.

يف  موجود  الثاني  املركز   -2
املركز  هذا  يتقبل   . ملبورن 
كل طلبات التأشريات وطلبات 
العمل  لرب  املقدمة  الرتشيح 
جنوب  و  الشمالية  الوالية  يف 
أسرتاليا  و تازمانيا  وباإلضافة 

إىل فيكتوريا .

يف  موجود  الثالث  املركز   -3
هذا  يتقبل   . بارث  مدينة 
التأشريات  طلبات  كل  املركز 
وطلبات الرتشيح املقدمة لرب 

العمل من غرب أسرتاليا .

ما هي فئة التأشريات؟

1. The leader of a territory 
government is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

2. What is the earliest age to join 
the Australian Defence Force?
1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years

3. Early free settlers came from
1) Great Britain and Scotland
2) Great Britain and Ireland
3) Great Britain and Germany
4) Great Britain and New Zealand
4. Which state is the second 

ما هي التغيريات اليت طرأت على تأشرية مشروع رب العمل للرتشيح للمناصب ؟

1- تأشرية مشروع رب العمل 
فئة  من  للمناصب   للرتشيح 

121 و856.
اإلقليمي  املشروع  تأشرية   -2
رب العمل للرتشيح للمناصب  

من فئة 119 و857 .
3- االتفاقيات العمالية من فئة 

120 و 855.
كيف ميكن تقديم الطلبات؟

اجلالية  أبناء  إىل  بنداء  أتوجه 
التأشريات  طلبات  ليقدموا 
من  مباشرة  الرتشيح  وطلبات 
املراكز املذكورة أعاله.واجلدير 
اهلجرة  دائرة  أن  بالذكر 
ولو  حتى  الطلبات  ستتسلم 
أرسلت من مراكز غري احملددة 
سابقًا،  ذكرت  ما  حسب  هلا 
سرتسل  الدوائر  تلك  ألن 
املركز  إىل  الطلبات  بدورها 
إرسال  أن  هلا.  املخصص 
غري  املراكز  إىل  الطلبات 

فيها.  البّت  سيؤخر  املختصة 
التحقق،  الضروري  من  لذلك 
قبل إرسال الطلب، من عنوان 

املركز املطلوب إرساله إليه.

ما هي عنوانني هذه املراكز؟
1)Parramatta Centre of 
Excellence 
Permanent Sponsored Entry
GPO BOX 9964
SYDNEY NSW 2001

2)Melbourne Centre of 
Excellence 
Permanent Sponsored Entry
GPO BOX 241
MELBOUNRE VIC 3001

3) Perth Centre of Excellence 
Permanent Sponsored Entry
Locked Bag Number 7
NORTHBRIDGE WA 6865

على  احلصول  ميكن  هل 

largest?
1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia
4) New South Wales

5. Who are the indigenous people 
of Australia
1) European Settlers
2) the Aboriginal people
3) Torres Strait Islander people
4) the Aboriginal and Torres Strain 
Islander people

Correct answers to:
I Question 1 : 2
II Question 2 : 4
III Question 3 : 2
IV Question 4 : 1
V Question 5 : 4

تقديم  قبل  الالزمة  املعلومات 
الطلب؟

أجل إذا كان الطلب مقدمًا يف 
أسرتاليا ميكن االتصال بدائرة 
عن  منها  واالستفسار  اهلجرة 
ورقم  معلومات.  من  تبغي  ما 

اهلاتف هو 881 131
 وإذا كان مقدم الطلب خارج 
املستحسن  فمن  اسرتاليا 
سفارة  بأقرب  يتصل  أن 
على  واحلصول  قنصلية  أو 

املعلومات الضرورية.

على  احلصول  ميكن  هل 
تقديم  بعد  الالزمة  املعلومات 

الطلب؟

واإلطالع  الطلب  استالم  بعد 
املسؤول  لك  سريسل  عليه 
اهلجرة  دائرة  يف  طلبك  عن 
كان  إذا  فيها  يعلمك  رسالة 
الطلب كاماًل أو انه حيتاج اىل 

معلومات إضافية.
أما املعلومات عن دائرة اهلجرة 

فهي:
http: / /www. immi. gov.
au/ contacts/ centres- of-
excellence/
By Facsimile: 61 2 8861 44 31 
(Parramatta)
61 3 8235 32 06 (Melbourne)
61 8 9415 97 77 (Perth)
General Enquiry Line:
131 881

*احملامية بهية ابو محد*

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

فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، 

هدايا  نغلّف الهدايا مجاناً
تظهير صور، وأشياء أخرى كثيرة 

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

يوم االحد من 9 صباحاً حتى 8 ليالً

مقابل مركز البريد

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

(BLACKMORES)

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

<Ìœe^ä⁄<ª<ã ^flj◊÷<ºâÊ˜]<—Üé÷]<·]Ç◊e<‡⁄<l]Ê^flä£]
@bÓ€a6éa@¿@¡éÎ¸a@÷ãì€a@fibª@Úÿ‹fl

<l^“Ö^éπ]<ÌÈœeÊ<∞jÀÈëÁ÷]Ê<Ì”◊€◊÷<Ì€ �ÈŒ<^Ë]Ç‚
<VŸ^íi˜]

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
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مبيع باجلملة ألصحاب احملاّلت التجارّية....      قهوة وبزورات حمّمصة يوميًا
الوكيل احلصري  ملنتجات شركة الدّرة املشهورة اليت تنتج كافة أنواع املخلالت والكبيس 

والطرشي ومعلبات احلّمص والفول والبابا غّنوج والباجيال ورّب البندورة )معجون الطماطم( 
واليت توّزع يف مجيع أحناء اسرتاليا والعامل العربي والغربي

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331

شركة هشام 
للمواد الغذائية والتموين العائلي

كما تعلن عن وصول شحنة جديدة من فول الدّرة املشهورة 
انتاج وتعبئة شركة كاليفورنيا غاردن يف دبي 

اضافة اىل احلمص بالطحينة املمتاز 
اطلبوا هذه املنتجات من حمالت السمانة العربية
 يف نيو ساوث ويلز وسائر الواليات االسرتالية

تعلن شركة هشام للمواد الغذائية 
والتموين العائلي عن وصول شحنة

 من اليانسون الشامي االصلي
 كما تعلن عن وصول شحنة من زيت الزيتون الصايف من 

انتاج شركة الدرة العاملية املشهورة
 باحجام 500 ملل و750 ملل و 1.60 ليرت و3 ليرت 

مستحضرات العطار  الطبية االوىل يف الوطن العربي
خلطات طبية وتنحيفية وزهورات شامية على اختالف انواعها.. 

خلطات لضغط الدم وشاي شلش الزلوع 
ومستحضرات اخرى طبيعية متعددة 

تتقدم شركة هشام للمواد الغذائية 
بأحر التهاني من اجلالية االسالمية والعربية 

مبناسبة عيد االضحى املبارك أعاده اهلل على اجلميع باخلري السالم..
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مقاالت

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
األطراف يف لبنان يف إطار »مساندة فرنسا للدولة اللبنانية بكل 
مكوناتها والوقوف اىل جانبها مهما حصل.. ما من مجاعة معّينة 
سيتضمنه  ما  أعرف  ال  مستهدفون..  أشخاص  هناك  مستهدفة 
القرار الظّن.. احملكمة الدولّية تقّررت يف العام 2007 بناء على 
طلب لبنان، ووافق عليها اجملتمع الدولي يف العام 2008.. أن 
التأثري  ألحد  ميكن  وال  تتقّدم  دائمًا  هكذا  هي  الدولية  العدالة 

عليها«. 
ومحلت الرسالة األمريكية اليت أطلقها من لبنان السيناتور جون 
كريي عدة اشارات منها أن »ال احلريري وال لبنان ميكنهما التأثري 
ستخرج  اليت  النتائج  يعلم  أحد  ال  الدولية...  احملكمة  عمل  يف 
بها احملكمة«.. النتائج لن تكون موجهة ضد جمموعة حمددة من 
الناس وال ضد طائفة معينة، بل ستحدد أشخاصًا معينني.. ندعم 
لبنان السيد احلر املستقل واملستقر ومؤسساته واحملكمة الدولية 
واستقالليتها لوقف االغتيال.. احملكمة الدولية جاءت نتيجة طلب 

اللبنانيني«.
مبا ان الرسالة اليت محلها كل من هذين املبعوثني هي واحدة تقريبا 
يف مضامينها، أمل يكن من االفضل ان تتفق كل من واشنطن 
وباريس على ارسال مبعوث واحد حيمل رسالتهما للبنان وموقفهما 

من احملكمة الدولية والقرار الطن و »العدالة الدولية«؟
اللبنانية بكل مكوناتها وتقف اىل  الدولة  ففرنسا مثال »تساند 
جانبها مهما حصل« وكذلك فان الواليات املتحدة االمريكية تدعم 

» لبنان السيد احلر املستقل واملستقر ومؤسساته«.
باريس تؤكد على ان »العدالة الدولية هي هكذا دائمًا تتقّدم 
وال ميكن ألحد التأثري عليها« ومثلها واشنطن اليت تشدد على 
احملكمة  عمل  يف  التأثري  ميكنهما  لبنان  وال  احلريري  »ال  ان 

الدولية«.
طلب  على  »بناء  جاءت  الدولية  احملكمة  ان  قال  كوشنري 
لبنان« وكريي أوضح ان »احملكمة الدولية جاءت نتيجة طلب 

اللبنانيني«.
من  رمبا  الدولتني  موقف  يف  التماثل  أوجه  من  ذكرناه  ما  كل 
واملستقل  احلر  السيد  لبنان  دعم  لناحية  وخاصة  البديهيات 
ومساندة مؤسساته وبأنه ال ميكن أحدا التأثري على سري العدالة 

الدولية وان احملكمة الدولية جاءت نتيجة طلب اللبنانيني.
ورمبا نستطيع ان »نهضم« القوق بان احملكمة الدولية جاءت 
بناء على طلب اللبنانيني مع ان هذا الطلب مل يتوسله اللبنانيون 
بل لبنانيون استأثروا بالسلطة يف ظل فوضى دستورية وقانونية 
وتلقوا  والعباد  البالد  على  ان تقضي  عارمة كادت  ومؤسساتية 
دعم الواليات املتحدة خاصة ودول الغرب عامة فـ»اخدو النري 
ويرفضون  ويطلبون  ويلغون  يشّرعون  وشرعوا  كتافن«  براس 
على هواهم.. ويف ظل هذا الوضع الشاذ والفوضوي ُولدت هذه 

احملكمة الدولية اليت تهدف للقضاء على الدولة اللبنانية.
غري ان ما نستغربه - مع انه نتيجة للوضع السائد دوليا بالنسبة 
الدولي  الظن واملخطط  والقرار   الدولية واهلدف منها  للمحكمة 
للبنان يصبح كل شيء ممكنا - هو التماثل اىل حد التطابق بالنسبة 
حلديثهما عن القرار الظن وملن سيوّجه.. فكوشنري قال ما معناه 
مستهدفون«  أشخاص  هناك  مستهدفة  معّينة  مجاعة  من  »ما 
جمموعة  ضد  موجهة  تكون  لن  »النتائج  ليقول  كريي  وتبعه 
أشخاصًا  ستحدد  بل  معينة،  طائفة  ضد  وال  الناس  من  حمددة 

معينني«.
وهنا نسأل: اذا مل يكونوا هم وراء القرار الدولي فكيف عرفوا انه 

سيتهم أشخاصا وليس جمموعة معينة؟
اننا نرى ان السيدين كوشنري وكريي قد تأخرا كثريا يف شروحاتهما 
وتفسرياتهما ومالحظاتهما و »اتهاماتهما« عن بعض املسؤولني 
االسرائيليني والصحف املتصهينة حيث قد سبقهما يف ذلك بأشهر 
رئيس أركان اجليش االسرائيلي اشكينازي الذي اكد انه ستكون 
للقرار الظن تداعياته على األمن اللبناني مشريا اىل تورط حزب 
اهلل يف االغتيال. فأي مصداقية سيبقى للقرار الذي سيصدر بعد 

حتديد اسرائيل ملضمونه وتوقيت صدوره.
اي  ومن  املعلومات؟  هذه  على  هؤالء  حصل  كيف  نسأل:  وهنا 

»قناة« وصلت اليهم؟
احملكمة  نشر  بعد  توترا  لبنان سيشهد  ان  اشكينازي  علم  كيف 

الدولية تقريرها يف اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق؟
هل سّرب له أحد القضاة يف احملكمة هذه املعلومات؟

أصبح  هل  »االسرار«؟  هذه  على  اشكينازي  حصل  اين  فمن 
رئيس أركان اجليش االسرائيلي متخصصا بـ »علم« التنجيم؟ 

ام ان هناك حسابات أخرى سياسية طبعا؟
هلا  تقرير  زعمت يف  االملانية »ديرشبيغل«  الصحيفة  وكانت 
يف 23  أيار 2010 أن احملكمة الدولية توصلت إىل دالئل جديدة 
 14 االغتيال يف  عملية  اهلل يف  حزب  تورط  إىل  تشري  ومفاجئة 

شباط 2005.
ونقلت اجمللة عرب موقعها اإللكرتوني عن مصادر وصفتها بأنها 

قريبة من احملكمة القول إن التحقيق يف جرمية االغتيال املستمر 
منذ نهاية عام 2005، سيتخذ منحى مثريًا، إذ أظهرت التحقيقات 
السوريني يف  وليس  اهلل  حزب  من  خاصة  قوات  تورط  املكثفة 

التخطيط والتنفيذ للهجوم.
باعتباره  علوش  اجمليد  عبد  اهلل  حزب  عضو  اجمللة  تقرير  وحدد 
استخدمت  اليت  النقالة  اهلواتف  شراء  توىل  الذي  »الشخص 
وفقا  فهو  للعملية  املدبر  العقل  أما  االغتيال«،  جرمية  لتنسيق 
للتقرير ذاته قائد اجلناح العسكري حلزب اهلل يف جنوب بريوت 

احلاج سامل .
وانتهى تقرير اجمللة إىل القول : »بدأت الصورة تتكامل، حيث 
الذي حصل على سيارة  اهلل  اآلن عضو حزب  اكتشف احملققون 
امليتسوبيشي املستخدمة يف اهلجوم، كما أصبحوا قادرين على 

تتبع مصدر املتفجرات اليت جتاوزت كميتها األلف كيلوغرام«.
اكثر من ذلك مل يكتف »القاضي« اشكينازي باتهام عناصر من 
حزب اهلل بالتورط باغتيال الرئيس احلريري بل سبق له ان جزم 
ان هؤالء العناصر ال ميكن ان يفعلوا شيئا دون علم القيادة.. 
وانه سيتم التحقيق مع قيادة حزب اهلل يف حال مت اتهام عناصر 

منه باغتيال احلريري.
كما سبق واتهم نائب رئيس احلكومة اإلسرائيلية، الوزير سيلفان 
شالوم حزب اهلل حيث قال »ال شك ان على حزب اهلل أن يقلق 
أوال وآخرا, فمعروف للجميع انه متورط حتى رأسه بقتل احلريري، 
وحنن نأمل بالتأكيد ان تكون هذه هي النتيجة وان جيري اإلعالن 
عنها«، اذا فـ »احملقق« االسرائيلي االخر شالوم مل يقل ان 
عناصر من احلزب متورطة باالغتيال بل قال ان احلزب »متورط 
أليس  اهلل..  حزب  لقيادة  مباشر  اتهام  هذا  رأسه« ويف  حتى 

الرأس هو القمة اي القيادة.
النه  وذلك  واضحا  أصبح  الظن  القرار  حمتوى  ان  نرى  وحنن 
اذ لو كان كذلك لكان ينبغي ان  قرار سياسي وليس قضائيا 
يبقى طي الكتمان حتى صدوره واالعالن عنه، ولكن مبا انه قرار 
سياسي فقد اصبح يعرفه القاصي والداني وانتشر بسرعة النار 
يف اهلشيم، ويف هذا االطار قال الوزير احلاج حسن يف جلسة 
جملس الوزراء االخرية اليت انعقدت يوم االربعاء يف 2010-11-10 
القرار  إال وأصبح يعرف  خارجية  او وزير  يبق موفد دولي  »مل 

الظن« وحنن نقول انه مل يبَق شخص يف العامل اال ويعرفه.
 وأضاف الوزير احلاج حسن: إذا مل حُيقق مع شهود الزور ومل 
تتم حماسبتهم ما الذي مينع التحقيق الدولي من ان يكرر التجربة 

ويعتمد على شهود زور جدد.
وتساءل: ملاذا ال جيري التحقيق مع أكرم شكيب مراد املوقوف 
شاهد  والطبيعة،  الفيزياء  لقواعد  خارق  شاهد  وهو  السجن  يف 
وهو  الصديق  زهري  حممد  جُيلب  ال  وملاذا  »امليتسوبيشي«، 
خارق لكل قواعد االمن يف املطارات برغم انه مطلوب قضائيا، 

ومن هي الدول الصديقة اليت ترعى شهود الزور.
املبعوثني  من  وغريهما  وكريي  كوشنري  زيارات  ان  نرى  اننا 
الدوليني اىل بريوت تأتي يف سياق »شّد ِركاب« من تبقى 
من جتمع 14 آذار لئال »تصك« بعض هذه الِركاب وتنهار امام 
خطورة الوضع مما يؤدي الر عرقلة، او على االقل، احلد من زخم 

املؤامرة الدولية على لبنان ومنه على املنطقة.
كلنا نعرف املثل القائل »ما بيجي شي من الغرب بيسّر القلب«.. 
املّن  واللبنانيني  للبنان  اليوم سوف حيمل  الغرب  هذا  ان  فهل 
والسلوى والفرج وسوف يكشف هلم قتلة الرئيس الشهيد رفيق 
وجزاء  عقابه  كل جمرم  لينال  آخرين  قتلة شهداء  ورمبا  احلريري 

فعلته؟
وأخشى ما خنشاه ان يكون قسم كبري من اللبنانيني قد »اكلوا 
الطعم« وبلعوه ليصبح بذلك االيقاع بهم و»سحبهم« يف غاية 

السهولة.
حسنا فعل كل من رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان والنائب 
وليد جنبالط بتأجيل التصويت على احالة شهود الزور اىل اجمللس 
االضحى  بعيد  االحتفال  بعد  ما  اىل  امللف  هذا  وترحيل  العدلي 
تنزل  التضحية  معنى  حيمل  الذي  العيد  هذا  روحية  عّل  املبارك 
الشيء  بعض  فيضحوا  اللبنانيني  القادة  على  وحتل  السماء  من 
بأنانياتهم ومصاحلهم اخلاصة من اجل بلدهم وشعبهم كما  كان 
ابونا ابراهيم مستعدا للتضحية بولده يف سبيل اهلل.. بعض من 

التضحية مطلوب النقاذ الوطن.
اىل  اللبنانيني  طمأنة  يريدون  الدوليني  املبعوثني  ان  نرى  اننا 
انه سيتم اتهام اشخاص وليس جمموعات ولكن بعد بدء التحقيق 
قياداتهم..  اىل  للوصول   االشخاص  على هؤالء  الضغط  سيتم 
انها »لعبة« دولية ذكية ولكنها لن تنطلي على اللبنانيني النها 

معروفة االهداف واالغراض.
امثال  من  العشرات  يزورنا  رمبا  وغدا  وكريي  كوشنري  باالمس 
واحدة..  رسالة  حيملون  سوف  اجلميع  ان  اال  وكريي   كوشنري 
لبنان وأمنه واستقراره  بالطبع ملصلحة  الرسالة لن تكون  وهذه 

ووحدته. 

مبعوثان دوليان... ورسالة واحدة!

أنطونيوس بو رزق
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لبنان البوم والغربان..
بقلم بطرس عنداري

عبثًا غّرد لنا وديع الصايف قصيدة الشاعر اسعد سابا: 
»يا رّب ال تهجر مسا لبنان - وترتكو للبوم والغربان« 
من  هربًا  بعيد  زمن  منذ  السماء  تلك  هجر  الرّب  ألن 
األوثان والزعامات اليت ال تعرف الشفقة والتواضع وال 

تصغي اىل هتاف الضمري حيث ال ضمري هلؤالء.
هل يعقل ان ال يكون على سفوح تلك اجلبال اخلضراء 
ومياهها الرقراقة غري طيور البوم وغربان الشؤم اليت ال 
حتمل سوى الرعب والرتهيب وتنذر باالنفجارات القريبة 

والعودة اىل االقتتال وتسييل سواقي الدماء؟
فبعد تهديدات واستفزازات مجيل السيد صاحب احلق 
الذي كاد ان يفقده بسبب التطاول على مجيع من ال 
يقف امامه او يف صّفه اطّل ميشال مساحه مبعلومات ال 
ميلكها حتى الذين يوظفون عشرات األلوف من املخربين 
خلدمتهم والذين ميلكون أدّق اسرار التجّسس والتآمر 

يف العامل.
السفري  علينا  اطل  البوم  طيور  رّف  يكتمل  وحتى 
على  يطل  مكان  من  عبدو  جوني  السابق  واملخابراتي 
 MTV فضائية  وعرب  باريس  وسط  النصر يف  قوس 
وليقول  دولة  و  وشعبًا  وطنًا  لبنان  لينعي  اللبنانية 
للمقيمني ان اقتتال 1975 - 1990 كان نزهة قياسًا مبا 

سيحصل قريبًا وقريبًا جدًا ويف هذا العام حتديدًا.
حتدث جوني عبدو بصوت مرتفع وبلغة الواثق من آرائه 
اخلطط  وضع  على  واشرف  شارك  وكأنه  ومعلوماته 

القادمة او انه اطلع عليها يف اسوأ االحتماالت.
عن  لبنان  ستزيل  اليت  واالندثار  الدمار  خّطة  اما 
سطح الكرة تتلّخص باآلتي كما جاهر بها جوني عبدو 

صراخًا:
1- تشهد طرابلس جمزرة رهيبة بني السّنة والعلويني 
تؤدي اىل دخول اجليش السوري باعداد كبرية.. مع 
تلميحات اىل ان النظام السوري هو الراغب او الدافع 

اىل حدوث تلك اجملزرة.
2- بعد سيطرة اجليش السوري على طرابلس وعكار 
يسيطر حزب اهلل وحلفاؤه على البقاع واجلنوب وبريوت.. 
وحزب اهلل هذه املرة لن يستعمل حلفاءه مثل القوميني 

السوريني وغريهم بل سيدفع جبحافله اىل املعركة.
3- امام كل هذا يضطر مسري جعجع اىل السيطرة على 
املناطق املسيحية يف الشمال وجبل لبنان مستعماًل ما 

له من »خّزان بشرّي« يف تلك املناطق.
اي  اخلارج،  دور  يأتي  السريعة  املراحل  هذه  بعد   -4
عبدو ألن  يتلعثم جوني  اسرائيل وامريكا. وهنا  دور 
يف  تبقيه  خطرية  فضيحة  يثري  يتمناه  مبا  التصريح 
العاصمة الفرنسية اىل األبد... ولكن االشارة اىل ان 
اسرائيل لن تقبل بسيطرة حزب اهلل واجليش السوري 

على ثالثة ارباع لبنان تكفي لكشف التمنيات.
هذا خمتصر قصري جدًا عن احلديث الطويل الذي تكّبد 
االعالمي وليد عبود مشقة االنتقال اىل باريس لينقله 

على اهلواء اىل اللبنانيني يف لبنان وحول العامل.
اضافة اىل هؤالء نسمع من سياسيني يف الداخل اللبناني 
ان االنقالب قريب واسبابه ليست احملكمة الدولية وال 

شهود الزور بل تغيري هوية لبنان وازالته.
فيحذر  الداخل  بوم  اىل  لتنضّم  اخلارج  غربان  وتأتي 
الوضع  زعزعة  من  وحلفاءه  السوري  احلكم  فيلتمن 
اللبناني وجياهر كوشنري بأن القرار الظن ال يتضمن 
اتهامًا حلزب اهلل ورمبا هناك افراد مقّربني من احلزب مما 

يؤكد ان جهات معّينة تعرف حمتويات القرار املنتظر.
رؤوس  على  ترتاكم  واملرارات  العذاب  هذا  كل 
املواطنني الذين يدفعون 30 الف لرية مثن كيلو اللحم 
ان  شك  وال  الفًا.   20 العادي  العامل  يكسب  فيما 
املواطنني  وترهيب  اخافة  حياولون  املسؤولني  بعض 
بهدف  وشيكة  باتت  وجودهم  تهّدد  اليت  احلرب  بأن 

اهلائهم عن هموم املعيشة.
والغربان  البوم  كابوس  من  اللبنانيون  سريتاح  كيف 
املتكاثرين يف الداخل واهلامجني من اخلارج؟.. ان هذه 
الطيور اليت ال تبشر سوى باخلراب والدمار ال يقضي 
عليها سوى استمرار املواطن بالصمود وبعدم تصديق 
ما يقوله السياسيون، وقد اعتاد اللبنانيون على انعدام 

ضمائر سياسييهم.
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الدليل التجاري

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

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

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

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

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

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

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
يف مجيع حاجاتكم الضريبية

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au
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مناسبات
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عبد الكريم عبوشي صاحب ستديو عبوشي يف ملبورن يعود من رحلة استجمام

االسبوع قبل املاضي عاد اىل ملبورن املصور الشهري عبد 
الكريم عبوشي من رحلة استجمام اىل دبي وفرنسا واحملطة 
االخرية لبنان دامت شهرا كامال تفقد خالهلا املعامل االثرية 

يف البلدان اليت زارها.
وكان موضع حفاوة واكرام من قبل االقارب واالصدقاء.

*عبد الكريم عبوشي يف دبي*

*...يف تركيا*

 *يف بريوت امام متثال صانع االستقالل**يف باريس امام برج ايفل*

ويعود السيد عبوشي اىل مزاولة أعماله واستقبال زبائنه 
الكرام يف ملبورن.

اهال وسهال بالسيد عبد الكريم عبوشي املصور املعروف 
سالمة  على  هلل  وحمبينه.واحلمد  واقاربه  اهله  بني 

الوصول.

اىل  انضمت  الكنيسة  زهور  من  جديدة  زهرة 
عائلة املسيح بتناوهلا القربانة االوىل مع كوكبة 

من الزهرات املالئكة.
فقد تناولت الطفلة املالك جيسينتا شلهوب كرمية 
 John Pharmacy الصديق جورج شلهوب صاحب
القربانة  شلهوب  ناتالي  وعقيلته  غيلفورد  يف 
املارونية  شربل  مار  كنيسة  يف  وذلك  االوىل 
يف بانشبول بتاريخ 12 ايلول 2010 حيث ترأس 
الذبيحة االهلية ومراسم القربانة االوىل سيادة 
املطران عاد ابي كرم يعاونه قدس االب جوزيف 

سليمان واالب شليطا بستاني.
وناتالي  جورج  الطفلة  والدي  فرحة  وكانت 
شلهوب وشقيقتيها برناديت وساره وشقيقها 
شلهوب  وايالن  جون  لوالدها  وجديها  مايكل 
وجديها لوالدتها عبدو ونايله جباني كبرية وال 

توصف بهذه املناسبة السعيدة واملباركة.
الروحي  االحتفال  مراسم  من  االنتهاء  وبعد 
اىل  العائلة  توجهت  االوىل  القربانة  بتناول 
الدنيوي  لالحتفال  بلفيلد  يف  كفرزينا  صالة 
حيث امضى اجلميع يوما وال امجل امتزجت فيه 
السعادة الروحية بالسعادة الدنــيوية حيث أعد 
والداها جورج وناتالي طاوالت غنية مبا لذ وطاب 
من املأكوالت لينتهي ذلك اليوم بالتمين للطفلة 
مسيحية  حياة  شلهوب  جورج  جيسينتا  املالك 

مليئة بالفرح والسرور.
"اهلريالد" تهنئ الصديق جورج شلهوب والعائلة 

متمنية للطفلة جيسينتا حياة سعيدة.

زهرة جديدة تنضم اىل عائلة املسيح
جيسينتا جورج شهلوب تتناول القربانة االوىل يف كنيسة مار شربل يف سيدني

*الطفلة املالك جيسينتا زهرة بني املدعوين يف صالة كفرزينا**الطفلة املالك جيسينتا شلهوب*

*الطفلة جيسينتا مع جديها جون وايالن شلهوب*
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*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. Bonus is by redemption from the
supplier. Various postage and handling fees may be applicable in order to receive the bonus and are dependent on the supplier’s offer. In the case of a refund of the purchased item and the bonus item is unable to be returned
in its original condition, the value of bonus item must be deducted from the refunded amount. Terms and conditions apply, see in store for full details.

www.harveynorman.com.au
Product offers end 14/11/10.

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

Entrance to carpark off Station Rd. (Computers/Electrical only)

195217_AUB

Interest Free*1

• NO DEPOSIT • NO INTEREST • NO REPAYMENTS until SEPTEMBER 2012
23

months

COME SEE OKAN GENEL AT HARVEY NORMAN®

@ DOMAYNE® AUBURN FOR A GREAT DEAL ON
YOUR NEXT ELECTRICAL PURCHASE.

HARVEYHARVEYHAR NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

$1299
LG (42”) 106cm Full High Definition LED LCD Television. 42LE4500

*2
(42”)

*2

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN NOW OPEN

*2
(47”)

*2

(47”)

Full t&c’s at LG.com.au/springpromos
*SRP based on individual cost of items.

$39 postage & handling on
bonus item via redemption

(55”)*2

Full t&c’s at LG.com.au/springpromos
*SRP based on individual cost of items.

$39 postage & handling on
bonus item via redemption

items.Full t&c’s at LG.com.au/springpromos
*SRP based on individual cost of items.

$39 postage & handling on
bonus item via redemption

$1988
LG (47”) 119cm Full High Definition LED LCD Television.Television.T 47LE5310

$2856
LG (55”) 139cm Full High Definition LED LCD Television.Television.T 55LE5310

$2999
LG (47”) 119cm 3D Ready Full High Definition LED LCD Television.Television.T 47LX9500

*2
(42”)

(42”)

BONUS BONANZAUUSS BBOONN
Sale

$988
LG (42”) 106cm Full High Definition LCD Television. 42LD460

$1244
LG (42”) 106cm Full High Definition LCD Television. 42LD560
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Councillor Judy Feeney
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0434 600 053
E jfeeney@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Joe Awada
Labor 
PO Box A343 
Arncliffe NSW 2205 
T/F 9567 9737 
M 0438 223 600 
E jawada@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Liz Barlow
Independent 
40 Grantham Street 
Carlton NSW 2218 
T 9553 9681  F 9553 9689 
M 0417 490 882 
E lbarlow@rockdale.nsw.gov.au

First Ward

Second Ward

Third  Ward

Fourth  Ward

Fifth  Ward

Councillor Peter Poulos
Liberal
PO Box 136 Bexley NSW 2207 
T/F 9599 4743 
M 0416 101 663 
E ppoulos@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Jan Brennan 
Liberal 
PO Box 6 Arncliffe NSW 2205 
T/F 9597 7185 
M 0412 388 563
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Yvonne Bellamy JP
Independent 
95 Canonbury Grove 
Bexley North NSW 2207 
T 9554 3974 
F 9554 9541
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Angelo Anestis
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9597 4641 
M 0422 227 882
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Michael Nagi
Independent 
17/13-15 Wollongong Road 
Arncliffe NSW 2205 
M 0403 222 666
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Lesa de Leau
Greens
PO Box 410 
Brighton Le Sands NSW 2216 
F 9262 1777 
M 0413 581 603 
E ldeleau@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John La Mela
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 996 
E jlamela@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Bill Saravinovski
Labor
Mayor 
PO Box 139 Banksia NSW 2216 
F 9567 8632 
M 0412 139 068 
E bsaravinovski@rockdale.nsw.gov.au

Councillor James Macdonald
Independent
Deputy Mayor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 530
E jmacdonald@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Shane O’Brien
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0418 227 977
E sobrien@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John Flowers
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9556 3106 
E j�owers@rockdale.nsw.gov.au

Customer Service Centre

9562 1666
www.rockdale.nsw.gov.au

The Hon. Shaoquett Moselmane MLC 
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0411 337 525 
E smoselma@bigpond.com

2 Bryant Street Rockdale NSW 2216 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216

Tel 02 9562 1666  Fax 02 9562 1777
Email rcc@rockdale.nsw.gov.au 

DX 25308 Rockdale

Council’s Customer Service Centre is 
open on Saturdays from 9am to 1pm

رسالة عيد االضحى مبارك

Councillor Judy Feeney
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0434 600 053
E jfeeney@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Joe Awada
Labor 
PO Box A343 
Arncliffe NSW 2205 
T/F 9567 9737 
M 0438 223 600 
E jawada@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Liz Barlow
Independent 
40 Grantham Street 
Carlton NSW 2218 
T 9553 9681  F 9553 9689 
M 0417 490 882 
E lbarlow@rockdale.nsw.gov.au

First Ward

Second Ward

Third  Ward

Fourth  Ward

Fifth  Ward

Councillor Peter Poulos
Liberal
PO Box 136 Bexley NSW 2207 
T/F 9599 4743 
M 0416 101 663 
E ppoulos@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Jan Brennan 
Liberal 
PO Box 6 Arncliffe NSW 2205 
T/F 9597 7185 
M 0412 388 563
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Yvonne Bellamy JP
Independent 
95 Canonbury Grove 
Bexley North NSW 2207 
T 9554 3974 
F 9554 9541
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Angelo Anestis
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9597 4641 
M 0422 227 882
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Michael Nagi
Independent 
17/13-15 Wollongong Road 
Arncliffe NSW 2205 
M 0403 222 666
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Lesa de Leau
Greens
PO Box 410 
Brighton Le Sands NSW 2216 
F 9262 1777 
M 0413 581 603 
E ldeleau@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John La Mela
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 996 
E jlamela@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Bill Saravinovski
Labor
Mayor 
PO Box 139 Banksia NSW 2216 
F 9567 8632 
M 0412 139 068 
E bsaravinovski@rockdale.nsw.gov.au

Councillor James Macdonald
Independent
Deputy Mayor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 530
E jmacdonald@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Shane O’Brien
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0418 227 977
E sobrien@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John Flowers
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9556 3106 
E j�owers@rockdale.nsw.gov.au

Customer Service Centre

9562 1666
www.rockdale.nsw.gov.au

The Hon. Shaoquett Moselmane MLC 
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0411 337 525 
E smoselma@bigpond.com

2 Bryant Street Rockdale NSW 2216 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216

Tel 02 9562 1666  Fax 02 9562 1777
Email rcc@rockdale.nsw.gov.au 

DX 25308 Rockdale

Council’s Customer Service Centre is 
open on Saturdays from 9am to 1pm

Councillor Judy Feeney
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0434 600 053
E jfeeney@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Joe Awada
Labor 
PO Box A343 
Arncliffe NSW 2205 
T/F 9567 9737 
M 0438 223 600 
E jawada@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Liz Barlow
Independent 
40 Grantham Street 
Carlton NSW 2218 
T 9553 9681  F 9553 9689 
M 0417 490 882 
E lbarlow@rockdale.nsw.gov.au

First Ward

Second Ward

Third  Ward

Fourth  Ward

Fifth  Ward

Councillor Peter Poulos
Liberal
PO Box 136 Bexley NSW 2207 
T/F 9599 4743 
M 0416 101 663 
E ppoulos@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Jan Brennan 
Liberal 
PO Box 6 Arncliffe NSW 2205 
T/F 9597 7185 
M 0412 388 563
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Yvonne Bellamy JP
Independent 
95 Canonbury Grove 
Bexley North NSW 2207 
T 9554 3974 
F 9554 9541
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Angelo Anestis
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9597 4641 
M 0422 227 882
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Michael Nagi
Independent 
17/13-15 Wollongong Road 
Arncliffe NSW 2205 
M 0403 222 666
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Lesa de Leau
Greens
PO Box 410 
Brighton Le Sands NSW 2216 
F 9262 1777 
M 0413 581 603 
E ldeleau@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John La Mela
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 996 
E jlamela@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Bill Saravinovski
Labor
Mayor 
PO Box 139 Banksia NSW 2216 
F 9567 8632 
M 0412 139 068 
E bsaravinovski@rockdale.nsw.gov.au

Councillor James Macdonald
Independent
Deputy Mayor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 530
E jmacdonald@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Shane O’Brien
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0418 227 977
E sobrien@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John Flowers
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9556 3106 
E j�owers@rockdale.nsw.gov.au

Customer Service Centre

9562 1666
www.rockdale.nsw.gov.au

The Hon. Shaoquett Moselmane MLC 
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0411 337 525 
E smoselma@bigpond.com

2 Bryant Street Rockdale NSW 2216 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216

Tel 02 9562 1666  Fax 02 9562 1777
Email rcc@rockdale.nsw.gov.au 

DX 25308 Rockdale

Council’s Customer Service Centre is 
open on Saturdays from 9am to 1pm

Councillor Judy Feeney
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0434 600 053
E jfeeney@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Joe Awada
Labor 
PO Box A343 
Arncliffe NSW 2205 
T/F 9567 9737 
M 0438 223 600 
E jawada@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Liz Barlow
Independent 
40 Grantham Street 
Carlton NSW 2218 
T 9553 9681  F 9553 9689 
M 0417 490 882 
E lbarlow@rockdale.nsw.gov.au

First Ward

Second Ward

Third  Ward

Fourth  Ward

Fifth  Ward

Councillor Peter Poulos
Liberal
PO Box 136 Bexley NSW 2207 
T/F 9599 4743 
M 0416 101 663 
E ppoulos@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Jan Brennan 
Liberal 
PO Box 6 Arncliffe NSW 2205 
T/F 9597 7185 
M 0412 388 563
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Yvonne Bellamy JP
Independent 
95 Canonbury Grove 
Bexley North NSW 2207 
T 9554 3974 
F 9554 9541
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Angelo Anestis
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9597 4641 
M 0422 227 882
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Michael Nagi
Independent 
17/13-15 Wollongong Road 
Arncliffe NSW 2205 
M 0403 222 666
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Lesa de Leau
Greens
PO Box 410 
Brighton Le Sands NSW 2216 
F 9262 1777 
M 0413 581 603 
E ldeleau@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John La Mela
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 996 
E jlamela@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Bill Saravinovski
Labor
Mayor 
PO Box 139 Banksia NSW 2216 
F 9567 8632 
M 0412 139 068 
E bsaravinovski@rockdale.nsw.gov.au

Councillor James Macdonald
Independent
Deputy Mayor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 530
E jmacdonald@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Shane O’Brien
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0418 227 977
E sobrien@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John Flowers
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9556 3106 
E j�owers@rockdale.nsw.gov.au

Customer Service Centre

9562 1666
www.rockdale.nsw.gov.au

The Hon. Shaoquett Moselmane MLC 
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0411 337 525 
E smoselma@bigpond.com

2 Bryant Street Rockdale NSW 2216 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216

Tel 02 9562 1666  Fax 02 9562 1777
Email rcc@rockdale.nsw.gov.au 

DX 25308 Rockdale

Council’s Customer Service Centre is 
open on Saturdays from 9am to 1pm

Councillor Judy Feeney
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0434 600 053
E jfeeney@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Joe Awada
Labor 
PO Box A343 
Arncliffe NSW 2205 
T/F 9567 9737 
M 0438 223 600 
E jawada@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Liz Barlow
Independent 
40 Grantham Street 
Carlton NSW 2218 
T 9553 9681  F 9553 9689 
M 0417 490 882 
E lbarlow@rockdale.nsw.gov.au

First Ward

Second Ward

Third  Ward

Fourth  Ward

Fifth  Ward

Councillor Peter Poulos
Liberal
PO Box 136 Bexley NSW 2207 
T/F 9599 4743 
M 0416 101 663 
E ppoulos@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Jan Brennan 
Liberal 
PO Box 6 Arncliffe NSW 2205 
T/F 9597 7185 
M 0412 388 563
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Yvonne Bellamy JP
Independent 
95 Canonbury Grove 
Bexley North NSW 2207 
T 9554 3974 
F 9554 9541
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Angelo Anestis
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9597 4641 
M 0422 227 882
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Michael Nagi
Independent 
17/13-15 Wollongong Road 
Arncliffe NSW 2205 
M 0403 222 666
E rcc@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Lesa de Leau
Greens
PO Box 410 
Brighton Le Sands NSW 2216 
F 9262 1777 
M 0413 581 603 
E ldeleau@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John La Mela
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 996 
E jlamela@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Bill Saravinovski
Labor
Mayor 
PO Box 139 Banksia NSW 2216 
F 9567 8632 
M 0412 139 068 
E bsaravinovski@rockdale.nsw.gov.au

Councillor James Macdonald
Independent
Deputy Mayor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0434 140 530
E jmacdonald@rockdale.nsw.gov.au

Councillor Shane O’Brien
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216
M 0418 227 977
E sobrien@rockdale.nsw.gov.au

Councillor John Flowers
Liberal 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
T/F 9556 3106 
E j�owers@rockdale.nsw.gov.au

Customer Service Centre

9562 1666
www.rockdale.nsw.gov.au

The Hon. Shaoquett Moselmane MLC 
Labor 
C/o Rockdale City Council 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216 
M 0411 337 525 
E smoselma@bigpond.com

2 Bryant Street Rockdale NSW 2216 
PO Box 21 Rockdale NSW 2216

Tel 02 9562 1666  Fax 02 9562 1777
Email rcc@rockdale.nsw.gov.au 

DX 25308 Rockdale

Council’s Customer Service Centre is 
open on Saturdays from 9am to 1pm

يصادف يف هذا الشهر حلول عيد االضحى املبارك الذي حيتفل به 
املاليني من املسلمني يف مجيع احناء العامل استعدادا لتضحية النيب 
ابراهيم بأبنه امساعيل طاعة هلل كما  أمره اهلل                

        
وبهذه املناسبة اتوجه اىل الذين غادروا اىل مكة املكرمة ألداء فريضة 

احلج بأحر التهاني 
       اني فخور مبجتمعنا االسالمي ويسعدني ان احتفل معكم يف هذا 

اليوم املبارك  وكل عام وانتم خبري 

رئيس بلدية روكدايل 
  بيل سفارافنسكي

رئيس وأعضاء جملس بلدية روكدايل يهنئون اجلالية بعيد االضحى املبارك
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تغيري لون البشرة
تزيني وتصفيف الشعر

عمل الثقوب
جتميل الوجه

تدليك تايلندي
ازالة الشعر الزائد

اليزر
قص االظافر وماكياج

for further information
 Call (02) 9897 7738

Hamam 
$25....

....

ONE STOP BEAUTY
38 / 46 Wellington Road, South Granville

األســـبوع

وجــــه
اعداد أكرم املغّوش

الدكتورة انعام ججو
العلم  بني  جيمع  ان  االنسان  يف  ما  امجل 
ومجال  اخلالقة  والرتبية  والوطنية  والثقافة 
يف  جيتمع  ما  وهذا  احلسن  والشكل  الروح 
ججو  انعام  الكرمية  اخللوقة  الدكتورة  شخصية 
 Monamour عقيلة رجل االعمال وصاحب صالة
الذي  املشهور  الفنان  )Miramar(سابقا  حاليا 
وكرمية  يوحنا  اودي  لغات  بعدة  الغناء  جييد 
رجل االعمال السيد عزيز ججو والسيدة غزالة 

بطرس.
ولدت الدكتورة انعام يف مدينة بغداد عاصمة 
جامعتها  من  بتفوق  وخترجت  احلضارة  عراق 
على  وحازت  االنسان  طب  باختصاص  باجازة 
دبلوم بامتياز من عيادة استشارية وعملت يف 

حقل اختصاصها عدة سنوات يف بغداد.
وطنها  اصابت  اليت  احلروب  لظروف  ونظرا 
هاجرت اىل سيدني مع زوجها واجناهلا ديفيد 
وليندا وهما يف عمر الربيع واكملت دراستها 

العليا يف حقل اختصاصها.
بدأت ممارسة عملها كطبيبة اسنان بارعة منذ عدة 
سنوات يف عيادات معروفة وهي سعيدة جدا 
مع زوجها واجناهلا. ولكنها تفكر دائما مبسقط 
وهي  كوارث  من  به  حل  وما  العراق  رأسها 
تتذكر االرض اليت وهبت واعطت قامات كبرية 
وشعراء  وسرجون  ومحورابي  نبوخذنصر  امثال 
والزهاوي  اجلواهري  امثال  والتاريخ  اجملد 
والبياتي والرصايف والسياب ومظفر النواب، 
وسعدون  الغذالي  ناظم  امثال  كبارا  وفنانني 

جابر وفاضل عواد وكاظم الساهر وفؤاد سامل 
وحممود انور وغريهم.

على  بامل  ججو  انعام  السيدة  الطبيبة  وتتحسر 
دافعوا  الذين  واالبطال  الشهداء  من  االالف 
عن العراق وخاصة االطفال والنساء والشيوخ 
االبرياء الذين قضوا ليحيا عراق برج بابل ودجلة 

والفرات وحدائقه الغناء وخنله الشامخ.
العربية  اللغات  انعام جتيد  املثقفة  والدكتورة 
والسريانية واالنكليزية وتقرأ باستمرار الكتب 
العلمية املتعلقة باختصاصها اىل جانب مؤلفات 
باهلا  ويف  والشعر  واالدب  التاريخ  يف  هامة 
وطن معافى من االمراض الطائفية والعشائرية 

وان يعود اىل ما كان عليه وتردد:
بالدي وان جارت علي عزيزة

                  واهلي وان ضنوا علي كرام
ويالت  من  الغالي  وطنها  اصاب  ما  ورغم 
وكوارث تدعو شعبها وامتها بكل حمبة ليتفقوا 
خالفاتهم  ينقلوا  ال  وان  الوطن  انقاذ  على 
واملتعددة  الطيبة  االسرتالية  االرض  هذه  اىل 
احلضارات والثقافات  ليكونوا خري سفراء لعراق 
مزقته حروب الغدر وما علينا اال االستعانة باهلل 

والعودة اىل الضمائر.
بفكرها  حسناء  ججو  انعام  الدكتورة  احلسناء 
مثال سيدات  وهي  العلمية  وطاقتها  وشكلها 
بثقة  يعملن  اللواتي  والعربي  العراقي  اجملتمع 
مؤمنة  صاحلة  وتربية  اساس  عن  تنم  وعزمية 

باهلل الن االنسانية ال تتجزأ وكفى.
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دموع الفرح والبهجة مألت العيون دموعًا اختلطت فيها املشاعر 
على  والعزمية  النجاح  وانتصار  بفوزه  حمتفلة  القلوب  وخفقت 
األمل واملأساة. وحتول الولد الذي ولد يف لبنان وفقد أباه يف 
كبرية  أحالمًا  جعبته  أسرتاليا ويف  اىل  وهاجر  عمره  11من  الـ 
حتول من بائع مرطبات على مدخل خمّيم اىل جنم حيمل احدى 
كافة.  األسرتالي  املستوى  على  عراقة  التجارية  اجلوائز  أكثر 
املالبس  وتعديل  تصليح  ميدان  يف  عمل  الذي  الالجئ  "هذا 
استطاع أن يغرّي ويعّدل جمرى حياته وجمرى حياة الكثريين من 

احمليطني به." قال جوزف عسـّاف مؤسس هذه اجلوائز.
 وقد جرى نهار األحد املاضي حفل إعالن أمساء الفائزين جبوائز 
املصاحل اإلثنية وللمرة األوىل يف مدينة بريث - غرب أسرتاليا، 
اجلاليات  خمتلف  عن  ملمثلني  الفت  وحضور  رمسية  مبشاركة 
اإلثنية واملؤسسات العاملية الكربى. ومتيز هذا اإلحتفال الذي 
حيجب األضواء وحيبس األنفاس بأن خصص للمرة األوىل جائزة 
للسكان األصليني لالحتفال مبساهمتهم يف اإلقتصاد األسرتالي 

يف خطوة غري مسبوقة.
وحضر احلفل رئيس وزراء غرب أسرتاليا، كولن بارنيت، عمدة 
مدينة بريث ليزا سكافيدي، السيناتور اندي كيت، السكرتري 
الربملاني لشؤون اهلجرة ولرئيس الوزراء، جولي بيشوب، نائب 
زعيم املعارضة ووزير الظل للشؤون اخلارجية و التجارة وأول 
 ،  Hasluck عن  األصليني  السكان  عن  فدرالي  برملاني  نائب 
كان وايات . وقد حضر أكثر من شخصية فدرالية ومن بينها 
 Berowa الفدرالي عن  النائب   Philip Ruddock السابق  الوزير 
اهلجرة  لشؤون  الربملاني  السكرتري   Kate Lundy السيناتور   ،
، السيناتورMichaelia   Cash عضو جملس الشيوخ عن غرب 

من الجئ يف املخّيم الفلسطيين يف لبنان اىل رجل أعمال توج جناحاته بالفوز جبائزة املصاحل اإلثنية عن األعمال الكربى

 إبراهيم حاطوم يفوز جبائزة The Ethnic Business Awards لفئة املصاحل الكبرية

أسرتاليا ، وزير الظل الربملانية لشؤون اهلجرة ووضع املرأة، 
للصحة  الظل  وزير   Concetta Fierravanti-Wells السيناتور 

النفسية والشيخوخة.
سفري   ، الديبلوماسية  الرعايا  ممثلي  من  كبريًا  عددًا  وحضر 
مجهورية إندونيسيا Alui Joelianto ، سفري اجلمهورية العربية 
السورية وعميد السفراء العرب متام سليمان، السفري الفلسطيين 
 ،Efthimios Mexis عزت عبد اهلادي ،  ممثل السفري اليوناني
القنصلية  عن  مايلز  وليندا    Georgio Taborri ايطاليا  قنصل 

الربيطانية. 
فاز ابراهيم حاطوم من LookSmart Alterations  عن فئة األعمال 
السابق  الربيطاني  الصغرية  األعمال  فئة  عن  وفاز  الكبرية 
السكان  جائزة  وحصد   .Silver Trowel من   Jonathan Skerratt

. Carey Minning من Daniel Tukker  األصليني
وشارك هلذا العام أكثر من 600 مصلحة جتارية من 70 دولة. 
دوري  بينهم  ومن  فئة  من كل  النهائيات مخس  اىل  ووصل 
 ،Lovencare وطالل الشيخ من ، DKM Blue وداني قرداحي من

وهم من لبنان.
وحصل الفائزون على كأس كريستال، عشرة آالف دوالر من 
 V Australia وتذكرتني درجة رجال األعمال على شبكة NAB بنك
 SBS, The Australia وسيبث حفل توزيع اجلوائز على  قنوات

 .Network ,Aurora Community Channel
ومن املقرر أن يتم بث وقائع احلفل ملدة ساعتني على قناة 
SBS1 االحد 21 تشرين الثاني / نوفمرب يف 2:00 بعد الظهر  و 
على  SBS 2 اخلميس 25 تشرين الثاني / نوفمرب يف  9:30 

لياًل.

*االب انطوان طربيه، دايفيد ودانيال عساف**ابراهام، ميسا حاطوم، ميكل شاني، جوزيف عساف وجون بورغييت**السفري متام سليمان وجوزيف عساف*

*جوناثون سكارات، مايكل شاني، جوزيف عساف وجون بورغييت**جوزيف عساف وابراهام حاطوم**جوزيف عساف وطالل الشيخ*

*فيليب والي**جوزيف عساف، داني ودوري قرداحي**جون بورغييت، دانيال تاكر، كني وايت، مايكل شاني وجوزيف عساف*

*رقص*
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ان  نعرف  العميد  السفري  سعادة   *
اسرتاليا  يف  الدبلوماسية  مهامكم 
ونيوزلنده قد انتهت اىل مهام اخرى 
فراغا  غيابكم  وسيشكل  الوطن  يف 
الشعبية  الصعد  كافة  على  كبريا 
والسياسية  واالدبية  والدبلوماسية 

واالجتماعية فماذا تضيف؟
- صحيح انتهت مهامي كسفري 
وهي  سفارة  انشأنا  حنن  لكن 
يف  مستمرة  رمسية  مؤسسة 
احلاليني  زمالئي  مع  عملها 
عملنا  احلقيقة  املستقبل،  ويف 
مل  اذا  يكتمل  ال  السفارة  يف 
املطلوب  بدورها  اجلالية  تقم 
يف  االندماج  زيادة  وهي 
احلفاظ  مع  االسرتالي  اجملتمع 
والقوانني  العربية  هويتنا  على 
االسرتالية وان تتواصل اجلالية 
سورية  اصدقاء  جمموعة  مع 
تقديرا  السفارة  أسستها  اليت 
منها حملبة االسرتاليني لسورية 
والسياسية  الثقافية  ومكانتها 

واحلضارية.
* ما هو االنطباع الذي ستنقله عن 
والعربية  خاصة  السورية  اجلالية 

عامة؟
- منذ بداية العمل يف السفارة 
عملنا مع اجلالية السورية لتعزيز 
واجراء  املغرتبني  روابط  عمل 
بها  ليعمل  دميقراطية  انتخابات 
هناك  تكون  ان  دون  اجلميع 
وصاية الي جهة على الروابط.

فحزب البعث العربي االشرتاكي 
ان  جيب  دميقراطي  حزب  هو 
مت  وقد  املنحى..  هذا  يعزز 
مع  جديدة  روابط  تأسيس 
منذ  السورية  السفارة  انشاء 
نرفع  ان  اجل  من   2004 عام 
عربيا  سورية  ومكانة  مستوى 
السفاره  وان  وتارخييا  وعامليا 
االسرتاجتية  بالعالقة  تؤمن 
واجمللس  الروابط  وبني  بينها 
التابع  االغرتابي  االستشاري 
أسسته  الذي  املغرتبني  لوزارة 
واملستشارة  السابقة  الوزيرة 
احلالية للسيد رئيس اجلمهورية 

الدكتورة بثينه شعبان.
الدبلوماسي واالعالمي  * حضوركم 
القاره االسرتالية شكل  على مساحة 
عنوانا كبريا للسوريني والعرب فمن 
هو الدبلوماسي الذي سريفع البريق 

السفري السوري وعميد السلك الدبلوماسي العربي متام سليمان لـ »اهلريالد«:

لكل منا دور هام يف اجناح العمل الدبلوماسي ورفع اسم سورية بقيادة الرئيس االسد
ال سبيل لنا اال دعم املقاومة الوطنية الستعادة اراضينا املغتصبة

مع نهاية السنوات اليت امضاها وقضاها سفري اجلمهورية العربية السورية لدى اسرتاليا ونيوزلنده 
وعميد السلك الدبلوماسي العربي يف اسرتاليا االستاذ متام سليمان نستعيد هذه السنوات احلافلة 
بالنشاطات اليت بدأها  بتأسيسه اول سفارة سورية مقيمة يف كانبريا اىل احملاضرات والندوات 
وتأسيس روابط املغرتبني وجملس اجلالية السورية وانشاء جمسم ملدينة تدمر يف حديقة كانبريا 
واصدقاء سورية واحلضور الداعم واهلام والتمثيل الرمسي على كافة الصعد من اجل رفع راية 
سورية خفاقة يف هذه القاره االسرتالية املتعددة احلضارات والثقافات وخنال السفري سليمان 
موسوعة ومكتبة حيث انه جييد العديد من اللغات ويكتب الشعر وحيفظه ان كان موزونا او مقفى 
او الشعر العامي والزجلي الذي حيفظه لكافة الشعراء وحياضر يف اجلامعات ويتحدث اىل وسائل 

االعالم املسموعة واملرئية واملقروءة.
ال يعرف النوم وهو يتنقل بني املدن يف مجيع احناء البالد تلبية لدعوات من اجل اجلالية السورية 
خاصة والعربية العامة ومهما سألنا وكتبنا ال تفي هذه املقابلة كافة شروطها نظرا النهماك السفري 

ومشاغله الكثرية.
زرناه يف دارته يف كانبريا مع صاجب موقع العنكبوت االلكرتوني الزميل نبيل ضناوي وكان هذا 

احلوار:
*السفري سليمان يتحدث اىل الزميل أكرم املغّوش*

أجرى احلوار الزميل اكرم املغّوش

*السفري مع اعضاء السفارة**السفري سليمان يتوسط املستشار علي واالمحر والسرميين والزميل املغّوش*

ظاهرة  وانتم  عاليا  بعدكم  من 
فريدة من نوعها؟

السورية،  السفارة  يف  حنن   -
حنن البريق مجيعا معا الننا فريق 
هام  دور  منا  ولكل  واحد  عمل 
الدبلوماسي  العمل  اجناح  يف 
وبعدا  قبال  سورية  اسم  ورفع 
وارفع  حال  افضل  سيكون يف 
الدور  مع  انسجاما  مستوى 
للسيد  والدبلوماسي  الريادي 
الرئيس بشار االسد يف احملافل 
العربية والدولية وجتسيدا ايضا 
ملا متثله سورية من قيم تارخيية 
العربي  العامل  طبعت  ونضالية 

بطابعها اخلاص.
* احملبون يسألون اين سيكون موقع 

السفري متام سليمان بعد اسرتاليا؟
وزارة  يف  سيكون  موقعي   -
العمل  يف  زمالئي  مع  اخلارجية 
واحدة  الدبلوماسية  فمهمتنا 
اليت  وقضيتنا  اجتهنا  اينما 
سواء  واحدة  اجلها  من  ندافع 
او  كانبريا  او  دمشق  كنت يف 
الوزير  زميلي  وسيكون  مدريد 
رئيس  علي  جودات  املستشار 

البعثة يف كانبريا.
الشهادات  حبملة  تعج  اجلالية   *
وبعضها  صحيح  بعضها  االكادميية 
كربى  ثقة  على  وسعادتكم  مزيف 
الذي  الدكتور  تعلّمون  بانكم 
فلماذا  الدكتوراه  شهاده  سيمنحكم 
مل حتصدوا هذه الشهادة وانتم اهال 

هلا؟
- كنت قد حصلت على شهادة 
القديس  جامعة  من  املاجستري 
العلوم  يف  نيويورك  يف  بوحنا 
يف  هنا  وتسجلت  السياسية 
شهادة  لتحصيل  اسرتاليا 
ال  مرحلة  وقطعت  الدكتوراه 
بأس بها يف التحضري هلا ولكن 
املطلوب مين يف  النشاط  حجم 
السفارة فاق توقعاتي ووضعت 
اطروحة الدكتوراه جانبا وال ازال 
آمل يف انهاء الدراسة وان شاء 

اهلل سأحصل عليها.
واديب  شاعر  انت  السفري  سعادة   *
وحافظ للشعر فهل تسعى يف اصدار 

مؤلفات خاصة بكم؟
حتفظ  بيئة  يف  نشأت  لقد   -
جدي  املرحوم  من  الشعر 
واملرحوم  سليمان  درويش 

سليمان  درويش  امحد  والدي 
الذي كان حافظة متقدة وراوية 
العربي  والتاريخ  للشعر  ونابهة 
ومن  منه  تعلمت  وقد  القديم 
الدكتور  وعمي  جدي  املرحوم 
حب  سليمان  درويش  ابراهيم 
الشعر وخاصة القديم منه وانا 
احب الشعر اجلاهلي واالسالمي، 
فانا  الشعر  لقرض  وبالنسبة 
بعض  يف  منه  القليل  اكتب 
خاصة  اشعار  ولي  املناسبات 
على النمط العمودي املقفى وال 
ميثل  النه  احلديث  الشعر  احب 
حالة اسرتخاء فكري غري منضبط 
وعندما  ومعنى  وقافية  وزنا 
حيني الوقت جلمع هذه االشعار 

سرتى النور.
اهتماماتك  عن  لنا  تقول  وماذا   *
باللغويات العربية واالنكليزية ويف 
جمال الرتمجة واالهتمامات االخرى 
اليت  واحملاضرات  االمم  هيئة  يف 

اقمتها وساهمت بها؟
- باعتباري خريج ادب انكليزي 
من جامعة دمشق كان اهتمامي 
بالعمل على اصول الكلمات يف 
واالنكليزية  العربية  اللغتني 
وقد دعيت اىل جامعة اسرتاليا 
يف  حماضرة  اللقاء  الوطنية 
كانبريا بعنوان )االثر العربي يف 
اللغة االنكليزية( وهناك الكثري 
مما يقال يف هذا اجملال وكانت 
يف   1999 عام  مساهمة  لي 
سورية  قدمت  عندما  نيويورك 
مشروع قرار يف اجلمعية العامة 
االلفاظ  لتوحيد  املتحدة  لالمم 

العربية املرتمجة على االنكليزية 
وهذه االحباث وغريها قد تكون 

مشاريع لدراسات عليا.
جامعة  اعتذار  لسعادتكم  قرأنا   *
بشأن  السورية  السفارة  من  ملبورن 
جوهر  فما  االرامية  اللغة  استخدام 

هذا املوضوع؟
قد  ملبورن  جامعة  كانت   -
التاريخ  عن  مرسوما  اصدرت 
وذيلته  سورية  يف  القديم 
جبدول اللغات القدمية واوردت 
فيه احلروف العربية حتت عنوان 
»اللغة االرامية« وهذا الكالم 
االرامية  اللغة  الن  دقيق  غري 
يف  مستخدمة  حاليا  تزال  ال 
سورية  يف  الشرقية  الكنائس 
مسلمون  بها  يتحدث  واليت 
تستخدم  ال  وهي  ومسيحيون 
التاريخ  العربي. وحقيقة  احلرف 
)املرّبع(  العربي  احلرف  ان 
حمدده  فرتات  يف  استخدم 
بينما  االرامية  اللغة  تاريخ  من 
على  حاليا  السريانية  الكنائس 
سبيل املثال ال تستخدم احلرف 
املربع وامنا احلرف )االسطراجني(  
مبرسومها  ملبورن  جامعة  ولكن 
اوهمت القراء ان احلرف االرامي 
هو ذاته العربي الذي يستخدمه 
الغاصب  الصهيوني  الكيان 
حاليا، وعندما اطلعت على هذا 
املوضوع ارسلت رسالة اعرتاض 
وطلبت  ملبورن  جامعة  اىل 
تصحيح هذه املغالطة التارخيية 
سيادة  على  باالعتماد  وذلك 

الذي  ملكي  ملكي  املطران 
املعلومات  هذه  بتوثيق  تكرم 
فكانت النتيجة االعتذار املنشور 
ملبورن  جامعة  من  االعالم  يف 

للسفارة السورية.
* االحتفاالت التكرميية الوداعية 
يليق  امجاعا  تشكل  لسعادتكم 

مبقامكم  فما رأيكم؟
- يف احلقيقة اشعر بكرب الوفاء 
وللجمعيات  للدبلوماسيني 
واالحزاب واهليئات والشخصيات 
ولكن  بتكرميي  يقومون  الذين 
هذا التكريم اقدره كبري التقدير 
ودورها  لسورية  تكريم  النه 
يدل  التكريم  ذلك  وان  اهلام 
الفرتة  معهم يف  تواصلنا  على 
عائليت  ومن  مين  هلم  املاضية 

كل الشكر واحملبة.
ان  السفري  سعادة  يا  اردنا  لو   *
جمللدات  الحتجنا  وجتيب  نسأل 
والثقافية  العلمية  لقامتكم  نظرا 
حبد  موسوعة  وانتم  والسياسية 
الكالم  مسك  اخلتام  مسك  ذاتها، 
فماذا ختتتم يا سعادة السفري لقراء 
تعودون  وانتم  العربية  اهلريالد 

للوطن الغالي سورية؟
جاليتنا  داعيا  كالمي  اختم   -
الصغائر  فوق  لرتتفع  العربية 
ولتتحد يف الضمائر وان جنسد 
يف  لنا  اجلامعة  العربية  هويتنا 
حياتنا  مظاهر  من  مظهر  كل 
السياسي  باالخنراط  وذلك 
والثقايف يف اجملتمع االسرتالي 
العربي  الوطن  مع  وبالتواصل 
ارض احلضارات واالديان، وبان 

حنافظ  مل  اذا  انه  يقينا  نعلم 
حقوقنا  الستعادة  عروبتنا  على 
حمط  بالدنا  فستبقى  املغتصبة 
االطماع وان ال سبيل لنا اال بدعم 
يف  املشرفة  الوطنية  املقاومة 
ضد  ولبنان  وفلسطني  اجلوالن 
فاملقاومة  الصهيوني،  االرهاب 
هي الضمانة الستعادة حقوقنا.

استاذ  اشكرك  من  لي  بد  وال 
اكرم على كل ما قمت وفعلت 
واالهل  الوطن  اجتاه  به 
واجتماعيا  اعالميا  والسفارة 
املخلصني  كافة  ومع  ووطنيا 
حتريرها  ورئيس  اهلريالد  يف 

الصديق أنطونيوس بو رزق.
يف  شعرًا  قلته  ما  واستذكر 

احدى املناسبات يف اسرتاليا.

وكوكبة وبريوت  دمشق  لوال 
جهادهم من فتوح القدس ايام 
كلهم اسرائيل  الُعرب  لصافح 
العز صمام اعالي  من  والحننى 

ودعنا  املقابلة  نهاية  ومع 
السفري العميد واالديب الشاعر 
نستعد  وحنن  سليمان  متام 
للعودة من مقر السفارة ودارته 
البال  ويف  كانبريا  العامرة يف 
سليمان  السفري  ان  والذاكرة 
والعرب  سورية  اسم  رفع  قد 
وسيبقى  اسرتاليا  يف  عاليا 
البريق مرفوعا الن سورية مركز 
القرار العربي يف كافة احملافل 
اىل  التاريخ  فجر  منذ  الدولية 

يومنا هذا.
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نصر اهلل: َمن يتهمنا هو َمن قتل ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

لبنان، تشي بقدر كبري من اليأس من قدرة هذا الداخل على حتمل 
مسؤولياته التارخيية، خاصة بعد استقالة الدولة من مسؤوليتها، وخري 
دليل حمصلة جلسة جملس الوزراء األخرية. لكن هذا اليأس ال مينع من 
إطالق حتذيرات مفادها أن املعركة بني املقاومة من جهة واألمريكيني 
على  يراهن  أن  يريد  وملن  مفتوحة،  ثانية،  جهة  من  واإلسرائيليني 

األمريكي أن يتحمل مسؤولية رهانه.
توقف نصر اهلل عند الكتب اليت نشرت مؤخرا وخاصة كتابي رئيس 
الوزراء الربيطاني السابق طوني بلري والرئيس االمريكي السابق جورج 
بوش ملا هلما من قيمة قانونية وقضائية، وخاصة من خالل اعرتافات 
األول بالنية »بتدمري الدولة السورية« وقبلها تدمري العراق، إضافة 
دور  وتثبت  الرؤساء«  »أسرار  كتاب  تضمنها  اليت  الوثائق  اىل 
الرئيس الفرنسي السابق جاك شرياك، اىل جانب بوش يف التحضري 
للقرار 1559، الذي كان هدفه وما يزال استهداف املقاومة، باالضافة 
اىل كتاب القائد السابق لـ»اليونيفيل« يف اجلنوب اجلنرال أالن 

بيللغريين عن حرب متوز 2006.
وأشار نصر اهلل اىل أن القرار 1559 شكل الفصل االول، من ضمن 
الرئيس  اغتيال  فصل  تبعه  املقاومة،  الستهداف  مخسة  فصول 
شنته  الذي  الوحشي  بالعدوان  فتمثل  الثالث  الفصل  أما  احلريري، 
اهلل كاشفا  توقف نصر  وهنا،   .2006 العام  املقاومة  على  اسرائيل 
عن أمر بالغ اخلطورة يتمثل يف أن احلكومة اللبنانية آنذاك، والكالم 
للفرنسيني، قد طلبت االستمرار باحلرب على لبنان، وكل ذلك بهدف 
امللف وكشف  هذا  بـ»فتح  واعدا  املقاومة،  على  القضاء  هو  واحد 

احلقائق املتعلقة به«.
ويف رد غري مباشر على جتريد املقاومة من فضل االنتصار ونسبه من 
قبل البعض اىل اجلهود الدبلوماسية والسياسية، أكد نصر اهلل أن 

»املقاومة، ال اخلونة، هي اليت أوقفت احلرب على لبنان«.
اهلل«،  لـ»حزب  العام  االمني  عنه  حتدث  الذي  الرابع  الفصل  اما 
ايار 2008 بتأييد  فيتمثل »بالقرارات اليت اختذت يف اخلامس من 
وإحداث  واجليش  املقاومة  بني  إحداث صدام  اهلدف  وكان  أمريكي 
فتنة مذهبية بني السنة والشيعة... حصل ما حصل يف 7 أيار وسقط 
الفصل الرابع، وجمددا أخطأمت. أخطأمت يف حساباتكم، أخطأمت يف فهم 
خياراتنا، أخطأمت يف فهم أولوياتنا، أخطأمت يف فهم طريقة تفكرينا، 

وما زلتم ختطئون«.
االتهامي  القرار  يف  املتمثل  االخري  الفصل  اىل  اهلل  نصر  وخلص 
»حنن  وقال  حتملها«،  أحد  يستطيع  ال  اليت  الكبرية  »التهمة  ـ 
أعلّنا موقفنا وأدرك اجلميع أن املقاومة ال ميكن ان تقبل بأي اتهام 
املعارضة  وأن  يقبل  ال  ومجهورها  يقبل  ال  وشعبها  النوع  هذا  من 
الوطنية اللبنانية متحدة ومتماسكة ومتضامنة يف مواجهة هذه املؤامرة 

اجلديدة«.
بعد هذا االستعراض، حدد نصر اهلل مجلة من الثوابت اليت ال حياد 
عنها، مستبقا القرار االتهامي بالتأكيد على ان املقاومة ال ميكن هلا 
ان تقبل او تسلم بأي اتهام ألي من جماهديها، أيا تكن التهديدات 
اليت ستوجه اليها. ووجه حتذيرا إىل من سيحاول توقيف او اعتقال 
احد من اجملاهدين »أن أي يد ستمتد اليهم ستقطع«. وأعلن ان 
تراها  اليت  بالطريقة  كرامتها  عن  ستدافع  اتهام  اي  امام  املقاومة 

مناسبة وبالتنسيق مع حلفائها يف املعارضة.
العام  االمني  فشدد  إسرائيلية،  حبرب  التهويل  اىل  بالنسبة  اما 
جهوزية  مؤكدا  خييفنا«،  لن  »التهويل  أن  على  اهلل«  لـ»حزب 

املقاومة لصد أي عدوان.
دعونا  جدا.  جدي  السوري  ـ  السعودي  اهلل: »املسعى  نصر  وقال 
نفتح أمال وهناك آمال كبرية وحقيقية معقودة على هذا املسعى الذي 
ما زال مستمرا ومن املفرتض ان تظهر آثاره على ما أعتقد يف وقت 
األطراف  بها  تقبل  السوري  السعودي  للمسعى  نتائج  وأي  قريب، 
املعنية يف لبنان بالتأكيد ستحظى بدعم وتأييد اجلمهورية اإلسالمية 

يف إيران«.
ودعا نصر اهلل اىل اقتناص الفرصة والتعاون مع املسعى السعودي 
السوري، لكنه كشف عن ضغوط أمريكية، بطلب من بعض اجلهات 
العرب  احلكام  لبعض  طلبات  وعن  املساعي،  تلك  لعرقلة  اللبنانية، 
ولفرنسا »ألن جناح هذا املسعى يؤدي اىل سقوط الفصل اخلامس 

من استهداف املقاومة«.
أما بالنسبة اىل ملف شهود الزور، فقال نصر اهلل إن احلل الوحيد 
اىل من صنعهم  والتوصل  الفرصة حملاكمتهم  باستغالل  لألزمة هو 
ومن فربكهم، وسأل عن سبب محايتهم، كما عن سبب عدم حترك 
القضاء العادي بعد حديث الرئيس سعد احلريري عنهم. وأعلن ان هذا 
امللف »سيوصل اىل رؤوس كبرية، وستكون أكرب فضيحة سياسية 

يف تاريخ املنطقة«.
وفيما كانت ردود الفعل األولية من عدد من قيادات »املستقبل« 
و14 آذار سلبية إزاء خطاب نصر اهلل، إضافة اىل إعالم »املستقبل«، 
باخلطاب  جنبالط  وليد  النائب  الدميوقراطي«  رئيس »اللقاء  رحب 
 - السوري  احلوار  اهمية  على  أكد  اهلل  نصر  إن  لـ»املنار«  وقال 
»منذ  انه  ورأى  الدولية.  للمحكمة  السلبية  اآلثار  إلزالة  السعودي 
جانب  إىل  معني  فريق  لبنان  يف  هناك  -السعودية  السورية  القمة 
السوري«،   - السعودي  التواصل  تعطيل  يريدون  االجانب  الرسل 
وأعلن انه قال ملساعد وزيرة اخلارجية االمريكية جيفري فيلتمان خالل 
لقائهما األخري »ان االستقرار أوال، ثم العدالة... ألن ال قيمة للعدالة 

من دون استقرار«.
فجأة  الظين  القرار  إذا صدر  أن حيصل  عما ميكن  على سؤال  وردا 
)خاصة يف ظل ما سربته بعض وسائل االعالم التابعة لفريق 14 آذار 
الرتمجة وسيصدر قريبا  االتهامي قيد  القرار  بأن  االول،  أمس  ليل 
جدا(، أعلن جنبالط ان »املطلوب هنا موقف واحد من مجيع اللبنانيني 
ألن احملكمة مسيسة«، معتربا ان »هناك يف 14 آذار من مل يتعلم 
من املاضي ويظن أنه من خالل الدعم االمريكي االسرائيلي يستطيعون 
حتقيق شيء ما ولكنهم سابقا استخدموهم ورموهم«. ورأى جنبالط 
بردع  السعودي   - السوري  التواصل  من خالل  ما فشلنا  انه »اذا 
لضرب  اسرائيل  الستخدام  الغرب  سيعود  الظين  القرار  مفاعيل 

املقاومة«.

الطالباني رئيساً للعراق ثانية ويكلف ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

تكون املهلة الدستورية شهرًا كاماًل.
وقال رئيس الربملان اسامة النجيفي »سيكون هناك اجتماع السبت 
االتفاق  مصري  يف  للبحث  الكتل«  لرؤساء  اجتماع  يسبقه  املقبل 

املذكور.
ونال الطالباني 195 صوتًا من اصل 213 نائبًا شاركوا يف التصويت، 

واعتربت 18 ورقة اقرتاع باطلة.
امام  الدستورية  اليمني  الطالباني  ادى  فوزه،  عن  االعالن  وفور 

النواب.
الربملان قبل  وانسحبت غالبية نواب قائمة »العراقية« من جلسة 
انتخابه احتجاجًا على ما وصفوه بأنه خرق لالتفاق الذي توصلوا اليه 
بارزاني يف وقت سابق أمس  الكردي مسعود  املالكي والزعيم  مع 

االول.
ودعا الطالباني اىل »حكومة شراكة وطنية)..(«، وقال »اليوم 

هو انتصار االرادة العراقية احلرة«.
وشدد على »ضرورة مراجعة املاضي والتسامح والغفران ونسيان 
فمفهوم  بالسلطة،  التفرد  وعدم  اجلرائم)..(  نسيان  دون  املاضي 
وليس  الوطن  الشراكة يف  من  ينطلق  ان  احلكم جيب  الشراكة يف 

وفقًا آلليات اخرى«.
وكان الطالباني الذي سيكمل اليوم عامه السابع والسبعني، انتخب 
العام 2005 ابان فرتة اجلمعية االنتقالية ثم رئيسًا ألربع سنوات ربيع 

العام 2006.
وحصل النجيفي على 227 صوتًا من اصوات 295 نائبًا حضروا اجللسة 

قبل انسحاب العراقية، واعتربت 68 ورقة اقرتاع باطلة.
يذكر ان عدد نواب الربملان اجلديد يبلغ 325، وعزا مسؤولون غياب 

النواب االخرين عن اجللسة اىل تأدية فريضة احلج.
ويف عملية اقرتاع اخرى، انتخب الربملان النائب االول للرئيس قصي 
عبد الوهاب السهيل من الكتلة الصدرية بغالبية 235 صوتًا يف حني 
نال عارف طيفور عن التحالف الكردستاني 225 صوتًا واعتربت 44 

ورقة اقرتاع باطلة.
يذكر ان السهيل حيل مكان الشيخ خالد العطية بينما حيتفظ طيفور 

مبنصبه.
والقى النجيفي )54 عامًا( وهو من املوصل كلمة بعد تسلمه الرئاسة 
من معصوم تضمنت انتقادات اىل »قادة سياسيني مارسوا القمع 

والفساد«، مطالبًا بـ«مراجعة ملفات الفساد واالنتهاكات«.
وانتقد الدستور الذي »كتب على عجل ومل تطبق مواده«. وقال 
واالقليم  املركز  بني  العالقات  يف  النظر  اعادة  من  بد  »ال  انه 

واحملافظات«.
وفور تسلمه منصبه، ساد لغط شديد حول ادخال فقرة االجتثاث اىل 
االتفاق الذي توصل اليه القادة على جدول االعمال وقرر النجيفي 
التصويت على ذلك فلم ينل سوى 58 صوتًا وقرر املضي قدمًا يف 

انتخاب رئيس للجمهورية.
الربملان  قاعة  من  االنسحاب  اىل  بادروا  العراقية  نواب  غالبية  لكن 

احتجاجًا.
وما لبث ان حلق بهم النجيفي بعد ان سلم ادارة اجللسة اىل نائبه 
االول قصي السهيل قائاًل »اسجل حتفظي على االستمرار يف اجللسة 

بسبب انعدام الثقة«، لكنه عاد بعدها بقليل لرتؤس اجللسة.
واعلن السهيل خالل غيابه القصري ان عدد النواب املوجودين يبلغ 
 216( النصاب  لتحقيق  املطلوبة  الثلثني  نسبة  من  اكثر  اي   ،232

نائبًا(.
وبقي يف قاعة الربملان حنو 30 نائبا من العراقية ينتمون اىل تيار 

االعتدال بزعامة طالل الزوبعي.
من جهته، قال النائب عن العراقية حيدر املال للصحافيني »هناك 
حماوالت لاللتفاف على االتفاق السياسي والبداية لدولة القانون غري 
مطمئنة«.وقال مصدر برملاني ان »العراقية تطلب التصويت على 

االتفاق السبت املقبل« للتأكد من نوايا التحالف الوطين الشيعي.
وينص االتفاق على مطالب متعلقة مبشاركتها يف اجللسة الربملانية 
وفق  العليا  للسياسات  الوطين  اجمللس  قانون  »تشريع  وابرزها 
وطنية  جلنة  و«تشكيل  عليها«  املتفق  والصالحيات  الصيغة 
ملعاجلة ملف املعتقلني واحملتجزين«، و«االتفاق النهائي والتوقيع 
التفاوض«  تزال قيد  ما  اليت  والتغيري  ملفات االصالح  على مجيع 
وظافر  املطلك  وصاحل  العوادي  راسم  اجتثاث  قرار  واخريا »الغاء 

العاني«.

والعوادي انتخب نائبا يف العام 2005 لكنه تعرض لالجتثاث يف حني 
مت منع املطلك والعاني من خوض االنتخابات املاضية.

وكشف عدد من نواب »العراقية« عن وثيقة موقعة من قبل املالكي 
حول رفع االجتثاث عن املطلك والعاني والعوادي أمام اعضاء جملس 

النواب وخالل البث املباشر لوقائع جلسة جملس النواب.
وتسببت هذه اخلطوة حبالة ارباك كبرية لدى نواب »دولة القانون« 
املوضوع  ترك  اىل  الربملان  رئيس  دعا  الذي  شخصيًا  واملالكي 

واالستمرار يف عملية التصويت على رئاسة اجلمهورية.
ومتت قراءة الوثيقة املوقعة من املالكي وكذلك من مسعود بارزاني 

رئيس إقليم كردستان العراق واياد عالوي رئيس »العراقية«.
وأكدت »العراقية« انها »تتطلع اىل االلتزام بهذه النقاط خالل 
اذا  النظر بقرار املشاركة  اعادة  مدة شهر وتأمل ان ال تضطر اىل 

جاءت النتائج خالفًا لاللتزامات املتفق عليها«.
لكن املطلك اكد لـ«فرانس برس« انه »كان مقررًا خالل اجللسة 
انتخاب رئيس للربملان ونائبيه والتصويت على فقرة الغاء االجتثاث 

فقط« وليس االتفاق مبجمله.
وقال »قاطعنا اجللسة ألننا ابدينا حسن نية لآلخرين لكنهم غدروا 
بنا ولن نعود اىل اجللسة اال بضمانات دولية)..( كما نريد ضمانات 

من التحالف الوطين«.

عباس يف ذكرى عرفات: ال تنازل ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

مجيع  حترير  قبل  نهائي  اتفاق  أي  على  توقع  لن  أنه  على  مشددا 
األسرى من السجون اإلسرائيلية.

وقال عباس يف املهرجان الذي شارك فيه عشرات آالف الفلسطينيني 
يف رام اهلل: »موقفنا ثابت. فالدولة الفلسطينية جيب ان تكون بال 
استيطان، والقدس عاصمة لنا والعودة للوطن حق اساسي من حقوق 
شعبنا«، متحديا »أن يكون هناك أي تنازل عن أي ثابت من ثوابتنا 

منذ عام 1988«.
وشدد على أن السالم هو أساس اهلدوء باملنطقة، وقال: »قدمنا 
الشرعية  مبادرات  مع  يتفق  النهائي مبا  احلل  لكل قضايا  تصوراتنا 
الدولية«، متسائال »ملاذا مل توافق إسرائيل على مبادرة السالم 
العربية اليت تنص على اإلنسحاب من األراضي الفلسطينية وهضبة 

اجلوالن وقرية الغجر؟«.
وأكد أن »مبادرة السالم العربية فرصة مثينة وما زالت على الطاولة 
, مضيفًا:« نؤمن باملقاومة الشعبية السلمية فهي حقنا ومنارسها يف 
كل وقت ما دام هناك استيطان ومستوطنون وجدار فصل عنصري 

فمن حقنا ان نقاوم، وحنن مع املقاومة الشعبية«.
واتهم الرئيس عباس إسرائيل بأنها تضع العقبات يف وجه انطالق 
استمرار  على  يصرون  »هم  وقال:  باملنطقة،  السلمية  العملية 
وهذا  يهودية،  دولة  بإسرائيل  باإلعرتاف  ويطالبون  اإلستيطان، 
بهودية  باإلعرتاف  أهدافهم وحلمهم  أبدا، ولن حنقق هلم  لن حيدث 
الدولة«. واضاف ان »احلكومة اإلسرائيلية احلالية توصد األبواب 
بالشرعية  الفلسطينية  السلطة  التزام  مؤكدا  السالم«،  امام فرص 

الدولية ولن خترج عنها.
ويف اشارة اىل تصرحيات وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون 
اليت دعت الفلسطينني اىل عدم القيام خبطوات احادية اجلانب من 
قال  فلسطينية،  دولة  إلعالن  االمن  جملس  اىل  التوجه  نيته  خالل 

عباس: »ان من يقوم باالجراءات االحادية يوميًا هي اسرائيل«.
وشدد على ضرورة حترير األسرى الفلسطينيني من سجون االحتالل 

االسرائيلي باعتبارها » أوىل أولوياتنا يف السلطة الوطنية«.
ويف ملف املصاحلة واحلوار مع »محاس« أكد الرئيس عباس رغبة 
انهاء  اىل  بالوصول  وحركة »فتح«  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
ننتظر  الفلسطينية، وقال: »اننا  الفلسطيين، واملصاحلة  االنقسام 
ما سيتمخض عن حوارات دمشق اجلارية هذه االيام النهاء االنقسام، 
مؤكدا على ان االنقالب الذي نفذته حركة محاس يعترب وصمة عار يف 
جبني الشعب الفلسطيين برمته.. إننا يف فتح راغبون باستمرار احلوار 
والوصول اىل مصاحلة فلسطينية رغم الفيتو االمريكي وااليراني.. ان 

املصاحلة امثن كثريا من االجندات الشخصية لكل فصيل«.
كلينتون  هيالري  االمريكية  اخلارجية  وزيرة  تعهدت  نيويورك،  يف 
بإجياد طرق لدفع عملية السالم املتوقفة يف الشرق االوسط، وذلك 

يف بداية اجتماعها مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو.
لقائهما  قبل  نتانياهو  جانب  اىل  تقف  كانت  بينما  كلينتون  وقالت 
جدا حبل  ملتزمان  عباس  والرئيس  )نتانياهو(  الوزراء  ان »رئيس 
الدولتني، وسنجد طريقا للتقدم اىل االمام«. واضافت »سنتحدث 
عن كل شيء، وسأحتفظ بالكالم الذي مل اقله بعد، للمحادثات اليت 

سأجريها مع رئيس الوزراء«.
اما نتانياهو فقال انه »جاد« بشأن حتقيق تقدم يف حمادثات السالم 
انتهاء فرتة جتميد االستيطان  ايلول )سبتمرب( بعد  اليت توقفت يف 
التاريخ. وأضاف:  اعلنته اسرائيل قبل عشرة اشهر من ذلك  الذي 
»سنتحدث عن كيفية استئناف ومواصلة هذه العملية للتوصل اىل 
وتابع  الفلسطينيني«.  وبني  بيننا  واالمن  للسالم  تارخيي  اتفاق 
»كما نأمل يف توسيع ذلك ليشمل العديد من الدول العربية االخرى 

.. وحنن جادون بهذا الشأن ونريد ان نتابعه«.
وكان تقرير إسرائيلي قال إن نتانياهو اقرتح على اإلدارة األمريكية 
»معادلة« الستئناف املفاوضات مع الفلسطينيني تقضي بتوقيع 
املستوطنات  يف  البناء  جتميد  مقابل  أمريكي  إسرائيلي  أمين  اتفاق 

الواقعة خارج الكتل االستيطانية والقدس الشرقية.

2010 الثاني  تشرين   13 Saturday 13 November 2010السبت 
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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

2010 الثاني  تشرين   13 Saturday 13 November 2010السبت 

مكتوب على الشعب اللبناني، عند كل استحفاق يف 
الداخل واخلارج ان يدفع ما يتوجب عليه من ضرائب 
يسبب بعد النظرة بني السياسيني وهذه املرة كسروا 
وقتل  لوحدهم  العنب  اكل  ويريدون  املأثور  املثل 

الناطور على ايديهم.
ويشرب  يأكل  ان  مطامعه يف  له  السياسيني  بعض 
على  احد  ينازعه  ان  يقبل  ال  شقاء  وال  تعب  دون 

العيش واملاء..
باخلداع  حمشوة  ثياب  اال  هي  ما  الطيبة  ومظاهر 
واملواربة يلبسونها لوقت عابر ثم يعودون وخيلعونها 

لريتدوا غريها
معركة  ان خنوض  ومغرتبني  مقيمني  كلبنانيني  علينا 
العاهرة  وسياستهم  القادة  هؤالء  بعض  مع  حقيقية 

اليت باعت الوطن يف اسواق اهلزيلة السياسية.
الكذب اصبح من الزمن العابر وهو اعجز من ان خيدع 
والثقافة  العلم  تعاظم  حيث  احلاضر  زمننا  يف  احدا 
واالطالع الواسع عند الناس على كل املستخدمات يف 

العامل..
املطلوب من اللبنانني اليوم خاصة اجليل اجلديد قلب 
او  بالعنف  يأتي  ان  بالضرورة  املقاييس وليس  كل 
القوة، امنا هناك طرق عدة ميكن استعماهلا يف وجه 
هذه املمارسات بعد ان عفى عليها الزمن واصبحت من 
املاضي فاصفر لونها وسقط هاجس اخلوف من حواجز 

اجملرمني الذي كان قائما يف السابق.
ان اللبناني اليوم يشعر بالكرامة واحلرية واالطمئنان 
فهذا  والتجاوزات  الشوازات  بعض  هناك  كان  وان 

حيصل يف ارقى بلدان العامل.
حنن كمغرتبني عشنا احلرب اللبنانية بكل تفاصيلها 
لنا   1989 العام  حتى   1975 العامل  بدايتها يف  من 
نظرة نقوهلا بالفم املآلن ودون مةاربة نظرتنا بعني 
السخرية اىل وجوه دخلت السياسة ووصلت اىل ما 
ال جيب ان تصل يف غفلة من الزمن الذي كان حمتما 
على الوطن وخلوا احللبة من فرسانها وكلنا يتذكر 
منذ ذلك اليوم اىل يومنا هذا كم سلم اوقفوا وكم 
لون غريوا وكم من املواقف اعلنوا دون ان تعرتيهم 
رعشة حياء. وقد جعلوا املبدأ ذال واملواقف الشجاعة 
عارا وراحوا يف سباق التباري يف امتداح من حيلو 
وال  كرامة  بال  به  ال حيلمون  ما  اىل  واوصلهم  هلم 
رأي وما زالوا حياولون ان يصوروا للناس انه هذا 
هو النموذج السليم، اال ان ذلك ارتد عليهم وفضح 

قصر النظر والغباء 

امرهم بانهم منافقون وكذابون.. وهذا هو فخرهم 
واعتزازهم.

ان التصدي هلذه اآلفة واجب وطين فان مل نتداركها 
جمتمعنا  من  الباقية  البقية  على  ستأتي  فانها 

اللبناني.
به والذين  الفساد مستشربا والتمادي  اذا ظل  ثم 
بقعة  على  جيدوها  ومل  عيشهم  لقمة  عن  يفتشون 

الوطن. فمتى يا ترى ميكننا جلمه وتطويقه.
اكثر من سوال مطروح. ماذا نقول الوالدنا وكيف 
ميكن ان نعلمهم القيم واالخالق وهل يقبلون منا كل 
طول  على  مستشريا  الفساد  يشاهدون  وهم  هذا 

الوطن وعرضه.
هل يعود باستطاعتنا ان نعلم االجيال اجلديدة وما 
اكثر الكالم عن هذا اجليل اجلديد ان يكون طاهرا نقيا 
وامامه املسرحيات تتمثل كل يوم فتسقط تعاليمنا 

وارشاداتنا ويقولون لنا اننا من بقايا التفاهة.
بشجاعة  لنقف  الغد  قبل  اليوم  مدعوون  كلنا  نعم 
لتحمل  مدعو  ايضا  وجيلنا  مدعوون  حنم  وقسوة 
التبعات اجلسيمة مسؤوال كان او غري مسؤول. الن 
من رأى شرا عليه ان يرفعه بيده حتى لو ادى هذا 
الرفع اىل كسرها او برتها. هذا هو االنسان الذي 

يعد بطال .
ان جمتمعنا فيه الكثري من التمويه والذين يعتقدون 
ان املؤقت خالد فهم خمدوعون ومراهنون على قصر 

النظر والغباء.

بقلم كميل مسعود
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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

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 

2010 الثاني  تشرين   13 Saturday 13 November 2010السبت 

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

االول يف عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد
حفالت عامة وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبوشي يف خدمتكم
يف اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 

75Harding St. Coburg Vic
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مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران 
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات 

4WD املتوسطة والصغرية والـ

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

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق 

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

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

”Tune up“ ميكانيكية اخرى

فرعان يتعامالن
 بالصدق

 وحسن اخلدمة 
واالسعار املهاودة

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

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

السفري متام سليمان وأعضاء السفارة يتربعون بالدم
متام  السوري  السفري  قام 
السفارة  وأعضاء  سليمان 
بالدم  التربع  مركز  إىل  بزيارة 
للصليب  التابع  كانبريا  يف 
للقيام   ، األسرتالي  األمحر 
التربع  يف  اإلنساني  بواجبهم 

بالدم . 
إىل  سليمان  السفري  وقدم 
مديرة بنك الدم السيدة )ييت 
رسالة  بريغس(  ميتفورد 
بالسفارة  الهتمامهم  تقديرية 
املاضية  املرحلة  يف  السورية 
مناسبات  عدة  يف  ولتكرميها 
على  السفارة  اسم  ونشر 
بني  املتربعني  أوائل  الئحة 
باقي السفارات نظرًا حلصوهلا 
الفرتة  األول يف  املركز  على 

املاضية .
السيدة  شكرت  جهتها  ومن 
سليمان  السفري  بريغس 
 ، التقدير  رسالة  ملنحها 
بدور  اعتزازها  عن  وأعربت 
التربع  يف  السورية  السفارة 
هذه  تستحق  وأنها   ، بالدم 
املتقدمة بني مثيالتها  املرتبة 

من السفارات .
ومتنت السيدة بريغس للسفري 
مهامه  يف  التوفيق  سليمان 

الدبلوماسية اجلديدة.

*السفري سليمان والوزير املستشار يقدمان رسالة تقديرية ملديرة بنك الدم*

*صورة تذكارية للسفري وأعضاء السفارة مع مديرة بنك الدم*

للبيولوجيا  بالنك  ماكس  معهد  علماء  يبحث 
يف مدينة كولونيا األملانية عن سبب شيخوخة 
على جتارب جيرونها  اعتمادًا  وذلك  اإلنسان، 
تاريخ  ويعود  األسطوانية.  الديدان  على 
القرن  مثانينات  إىل  التجارب  من  النوع  هذا 
املاضي، إذ متكن العلماء آنذاك من إطالة عمر 
الدودة عشر مرات من خالل التالعب بصبغتها 

الوراثية.
الشيخوخة  أن  للعلماء  أثبتت  التجارب  هذه 
ميكن التحكم بها عن طريق الصبغة الوراثية. 
معهد  علماء  فيحاول  الراهن  الوقت  يف  أما 
ماكس بالنك إجراء املزيد من التجارب. ويقول 
املعهد،  يف  املشروع  منسق  بيرتي،  رالف 
األسطوانية:  الدودة  على  التجارب  فائدة  عن 
بعض  عزل  إمكانية  تعطينا  الدودة  هذه  "إن 
االحتماالت والرتكيز على أمور أهم، مثل ظهور 
الرعاش  الشلل  مرضى  لدى  املورثات  بعض 

)الزهامير( أو مرضى السرطان".
ويأمل العلماء، من خالل جتاربهم على الديدان 
أن  والفئران،  الفواكه،  وذبابة  األسطوانية، 
الشيخوخة  عملية  حول  معلومات  يستنبطوا 
إىل  خالهلا  من  يتوصلوا  وأن  اإلنسان،  لدى 
عالج لألمراض اليت تسببها الشيخوخة. ويقول 
بيرتي: "عندما نصبح قادرين على فهم سبب 
تقدمنا يف العمر، فسنحصل على املفتاح الذي 
سيمكننا من فك شفرة هذه األمراض، ورمبا 
نكون قادرين على إجياد وسيلة لتحسني الوضع 
احليوانات  بأن  ويشرح  للمسنني".  الصحي 
إىل  تصل  ما  نادرًا  الطبيعة  يف  تعيش  اليت 
عمر ميكن فيه مالحظة أعراض الشيخوخة عليها، 
لكن األمر خمتلف بالنسبة للبشر، وذلك بسبب 
التطور اهلائل يف اجملال الطيب وارتفاع نسبة 
إىل  يؤدي  مما  الشخصية،  بالنظافة  العناية 

الوصول إىل مراحل متقدمة من الشيخوخة.
إذ  النظرية،  هذه  السكانية  الدراسات  وتؤكد 

جتارب أثبتت أن الشيخوخة ميكن التحكم بها فمتى تطبق؟
تشري إىل أن متوسط األعمار على مدى القرن 
املاضي ازداد مبعدل سنتني ونصف كل عقد، 
يف  األرجح  على  سيستمر  التطور  هذا  وأن 
املستقبل. إال أن تقادم العمر يعين أيضًا معركة 
الشيخوخة،  ترافق  اليت  األمراض  مع  مستمرة 
أحباث  فإن  هلذا  والسرطان.  الزهامير،  مثل 
الشيخوخة يف عصرنا هذا تكتسب أهمية خاصة، 
وخصوصًا يف ظل تراجع عدد املواليد. ويتوقع 
رالف بيرتي أن العديد من الدول ستواجه هذه 
الدول  "بعض  مضيفًا:   ، السكانية  املشكلة 
وقت  املشكلة يف  هذه  الصني ستواجه  مثل 
ما، لكن حجمها سيكون أكرب بكثري مما نواجهه 
هنا يف أملانيا أو أوروبا. وإضافة إىل الصني 
ومعظم  واألرجنتني  والربازيل  اهلند  ستشهد 
دول أمريكا الالتينية هذه املشكلة، ناهيك عن 
أفريقيا. ففي نهاية األمر  بعض املناطق يف 
ستصبح مسألة الشيخوخة مشكلة تواجه مجيع 

البلدان". 
من جهتهم، جنح باحثون بريطانيون عرب زراعة 
انواع حمددة من اخلاليا اجلذعية عند الفئران، 
الذي  وحجمها  العضلية  الوظائف  خسارة  مبنع 
الباحثون  حيصل مع التقدم يف السن. وذكر 
"كولورادو"  جامعة  يف  الدراسة  اجروا  الذين 
األمريكية أن اختباراتهم أظهرت أنه عند حقن 
فأرة مصابة جبروح يف عضلة األطراف خباليا 
جذعية عضلية من فأرة أخرى صغرية، مل تصلح 
هذه اخلاليا خالل ايام اجلروح خالل عدة ايام 
وضاعفت  العضلة  بشفاء  تسببت  بل  فحسب 

حجمها.
برادلي  الدراسة  عن  املسؤول  الطبيب  وقال 
املزروعة  اجلذعية  اخلاليا  أن  "وجدنا  اولوين 
شيخوخة  من  وخففت  دائم  بشكل  تغريت 
انها  وحجمها..  قوتها  على  وحافظت  العضلة 
خطوة اوىل يف اكتشاف كيف ميكن هلذا البحث 

أن ينطبق يومًا ما على البشر.
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Melbourneملبورن

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 الثاني  تشرين   13 Saturday 13 November 2010السبت 
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مناسبات

2010 الثاني  تشرين   13 Saturday 13 November 2010السبت 

حامد رئيسا جلمعية حبنني-املنية
املركز األسرتالي العربي للخدمات األجتماعية

عقدت مجعية حبنني أجتماعها السنوي العام يوم األحد 2010/11/7 
يف مركزها                         حبضور اهليئة العامة و 
 Tax Income شركة  مدير  القانوني  حماسبها  حبضور  و  موظفيها 
Perfect و حبضورالسيد مارك الرك عضو بلدية بارامتا و املسؤول 
عن املعهد التعليمي للغة األنكليزية يف أوبرن" ACL" حيث كان 
هو املشرف على األنتخابات )Officer Return( و بعد املوافقة على 
تعيني  على  املوافقة  املالي،  والتقرير  السابق  السنوي  التقرير 
احملاسب للسنة املالية اجلديدة، املوافقة على تعديل أسم اجلمعية 
حيث كلفت جلنة ملتابعة هذا املوضوع و أعادة عرضه على اهليئة 
األدارية. وقد حل اجمللس الرئيس السابق خالد وهبة و طلب من 
أدارية  هيئة  أنتخبت  حيث  األنتخابات  على  ليشرف  مارك  السيد 

جديدة بالتزكية لسنة 2010/2011 . 

المنية-حامد رئيسا لجمعية بحنين  

ز األسترالي العربي للخدمات األجتماعيةالمرك  

 في مركزها 2010/11/7يوم األحد  عقدت جمعية بحنين أجتماعها السنوي العام            
NRUBUA,dR nrubuA  98نوني مدير االهيئة العامة و موظفيها و بحضور محاسبها الق، بحضور

السيد مارك الرك عضو بلدية بارامتا و المسؤول عن المعهد و بحضور xaT emocnI tcefreP شركة
 )reciffO nruteR(حيث كان هو المشرف على األنتخابات  "LCA" التعليمي للغة األنكليزية في أوبرن

المالية محاسب للسنة ال تعيين الموافقة على ،التقرير الماليالسابق و تقرير السنويال و بعد الموافقة على
الجديدة، الموافقة على تعديل أسم الجمعية حيث كلفت لجنة لمتابعة هذا الموضوع و أعادة عرضه على 

 اتالرئيس السابق خالد وهبة و طلب من السيد مارك ليشرف على األنتخاب المجلس وقد حل .الهيئة األدارية
  . 2011/2010لسنة  هيئة أدارية جديدة بالتزكية أنتخبتحيث 

:الشبابيةنة اللج  :الهيئة األدارية                                                     : نسائيةاللجنة ال   
نادين حامد               السيدة منى الحامي الجمعية             رئيس             مصطفى حامد     

عالء الدين قاسم               عائشة حامدالسيدة محمد سرايا               نائب الرئيس                    
محمد زريقة               السيدة نادية عكوش            أمين الصندوق                سامر وهبة      
هبة الغريب             السيدة سوسن البقاعي                  أمانة سرعماد طه                         
رنا السيد                                                          عضو       محمد غمراوي           
مها السباسي                                                            عضو خالد وهبة                       
عضومحمد حامد                        
عضو   فادي الصديق                 
عضو  وليم حامد                      
               عضو عبد الستار دندن              
عضو              جالل الصديق     

 

ومن الرئيس المنتخب السيد مصطفى حامد بالشكر من الرئيس السابق ومن موظفي المكتب تقدم  ومن ثم
.هلثقتهم به و بقدراته وجهوداللجنة النسائية والشبابية والدوائر المانحة والبلديات ووسائل األعالم   

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

ية بحنينتهاني جمع  
 

تتقدم جمعية بحنين بأحر التهاني وأطيب األماني من الشعب اللبناني بمناسبة عيد األستقالل متمنين من اهللا  -
وأن يلهم قياديه العقل و التعقل رحمة بهذا الشعب المسكين الذي ابتاله اهللا أن يحفظ هذا البلد من كل شر 

  .بهكذا زعامات وكل عام وأنتم بخير
 

حلول عيد األضحى طالبين من اهللا أن يسود مية والعالم أجمع بأحر التهاني بمناسبة نتقدم من األمة األسال -
.العالم السالم واألمان  

 
و ألف مبروك يا أخ  نتقدم من األخوة في جمعية المنية بأحر التهاني بمناسبة أنتخاب هيئة أدارية جديدة -

.سمير  
 
 دارين سعدية 

2010/11/11  

بالشكر  حامد  السيد مصطفى  املنتخب  الرئيس  تقدم  ثم    ومن 
النسائية  اللجنة  ومن  املكتب  موظفي  ومن  السابق  الرئيس  من 
والشبابية والدوائر املاحنة والبلديات ووسائل األعالم لثقتهم به 

و بقدراته وجهوده.

تهاني مجعية حبنني
الشعب  من  األماني  وأطيب  التهاني  بأحر  تتقدم مجعية حبنني   -
اللبناني مبناسبة عيد األستقالل متمنني من اهلل أن حيفظ هذا البلد 
من كل شر وأن يلهم قياديه العقل و التعقل رمحة بهذا الشعب 

املسكني الذي ابتاله اهلل بهكذا زعامات وكل عام وأنتم خبري. 
- نتقدم من األمة األسالمية والعامل أمجع بأحر التهاني مبناسبة حلول 

عيد األضحى طالبني من اهلل أن يسود العامل السالم واألمان.
- نتقدم من األخوة يف مجعية املنية بأحر التهاني مبناسبة أنتخاب 

هيئة أدارية جديدة و ألف مربوك يا أخ مسري.

*الرئيس مصطفى حامد*

*لدى تالوة امساء اللجنة اجلديدة*

*حضور*

98 Burwood Rd, AUBURN

نافذة على اجملتمع
 اعداد وتصوير اراكس لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس 

PH: 0419247261 -   96823269

*املونسنيور بشارة مرعي*

كاب  ملبورن  اسبوع  مبناسبة 
االب  اقام  اخليل.  لسباق 
وحبضور  خوري  بيار  الفاضل 
املونسنيور بشاره مرعي وكهنة 
الرعية لكنيسة سيدة لبنان يف 
هارس بارك وحضور االباء جان 
حرب، روفايل عبود، انطون بو 
انطون، طوني سركيس ورئيسة 
معهد سيدة لبنان االخت مارلني 
مع  الراهبات  واالخوات  شديد 
جلنة السيدات. حفلة غداء عامرة 
لبنان.  سيدة  كنيسة  هول  يف 
ختللها الطرب ومفاجآت الرتفيه 
ملساعدة  ريعها  يعود  اليت 

يوم ملبورن كاب حتت عنوان حننا لبعض

*هيلن مارون**االب بيار خوري*

*الطاولة الرمسية*

*ملبورن كاب* *ملبورن كاب*

*جانب من احلضور*

اطفال حننا لبعض والطفال اليتامى حيث مجعت الصالة عددا كبريا 
من ابناء الرعية ليشاركوا يف هذا النهار اجلميل ويواسي اجلميع 

احلظ السعيد.
املناسبة:  عن  فيها  حتدث  بكلمة  خوري  بيار  االب  احلفل  افتتح 
هي  االخرين  زينة  فاقت  وزينتكم  املناسبة  زينة  اليوم  حضوركم 
ويتيم.  ومعاق  متأمل  مريض  طفل  لكل  واحتضانكم  مساعدتكم 
تشجيعكم  هو  سببه  احلفل  هذا  فنجاح  السنوية.  العادات  حبسب 
ودعمكم وحمبتكم حننا لبعض وهو صلة االخوة واحملبة بني لبنان 
املقيم واملغرتب. وهذا ما يذكرنا بقول الرب يسوع كل ما فعلتموه 
الخوتي هؤالء الصغار فلي فعلتموه. فوطننا حباجة ماسة اىل حمبتنا 

ننعم  بوطن  ليس  هو  واجلسد  بالنفس  اصحاء  ابناء  بدون  فوطن 
به. الشكر للرب اننا يف كيان وطن ثاني يف اسرتاليا وال ننسى 
وطننا. وشكر مجيع احلضور والذين ساهموا باجناح احلفل والذين 

قدموا اهلدايا متمنيا هلم احلظ السعيد.
كما القت السيدة هلن مارون كلمة باالنكليزية رحبت فيها بالكهنة 
وقد  بشاره.  املونسنيور  والطعام  احلفلة  وبارك  احلضور  وجبميع 
جرى انذاك سحب متبوال على عدة جوائز قيمة وزعت على الراحبني 
وكان اجلميع يتابعن عرض سباق اخليل على اكرب شاشة تلفزيونية 
بانتظار احلظ السعيد. هكذا امض اجلميع نهارا ممتعا مع املأكوالت 

الشهية وكل عام وانتم خبري مع احلظ السعيد.

االجتماعية  للشبكات  املفرط  االستخدام  أن  أمريكية  دراسة  وجدت 
املراهقني  سلوكيات  على  سليب  مردود  له  نصية  رسائل  وكتابة 
التدخني  فيها  مبا  املقلقة  السلوكيات  من  جملموعة  يتعرضون  اذ 
واالكتئاب واضطرابات األكل وتعاطي املخدرات والكحول والغياب 

املتكرر عن املدرسة.
وربطت الدراسة اليت أجرتها "مجعية الصحة العامة األمريكية" بني 
اإلفراط يف إرسال رسائل نصية وحددته بإرسال أكثر من 120 رسالة 
اليوم، واإلفراط يف تصفح املواقع األجتماعية مثل فيسبوك،  يف 
بقضاء أكثر من ثالث ساعات أثناء أيام الدراسة، و"ضعف الصحة 

السلوكية" ،
وسائل  إن  إىل  تشري  الدراسة  "ان  فرانك:  سكوت  الباحث  وقال 
التواصل الشائعة للغاية اآلن قد يكون هلا تأثري خطري على املراهقني. 
واشار اىل أن الفتيات وأفراد األقليات واملراهقني ذوي اخللفيات 

املنخفضة الدخل أو األسر اليت تعيلها نساء هم يف خطر أكرب.
وأضاف هذه الدراسة ليست لتوعية اآلباء ملساعدة أبنائهم للبقاء 

بأمان بعدم استخدام رسائل نصية أثناء القيادة فحسب، بل دعوة اإلفراط باستخدام اإلنرتنت.. سليب النتائج على املراهقني
االجتماعية  واملواقع  اخللوي  للهاتف  املفرط  االستخدام  لتثبيط 

ككل.
وأشار إىل أن معظم كاتيب الرسائل النصية النهمني واملستخدمني 
للشبكات االجتماعية صنفوا آباءهم بأنهم أكثر تساهال. وقال "هذا 
األمر مبثابة ناقوس خطر لآلباء وطريقة تربيتهم لألطفال ألنهم حباجة 

لرصد وتولي مسؤولية اخليارات اليت يتخذها أطفاهلم.
أما الفريق "املهووس" بقضاء أوقات طويلة يف استخدام املواقع 
االجتماعية، فهم، حبسب الدراسة األكثر احتمااًل الختاذ أكثر من 4 
صديقات وان62 يف املئة منهم خاضوا جتربة التدخني، و 69 يف 
املئة منهم عرضة إلدمان الشراب و 79 يف املئة منهم جربوا تناول 

الكحوليات بينما 94 يف املائة منهم تورطوا يف مشاجرات بدنية.
وكانت دراسة أجرتها شركة "نيلسن" لألحباث اظهرت أن "هوس" 
الرسائل النصية يف ازدياد مستمر، خصوصا يف أوساط الشباب، 
ال سيما بني املراهقني من سن 13 وحتى 17 عاما، إذ إن متوسط 
ما يرسله املراهق الواحد من الرسائل القصرية يبلغ 3339 رسالة 

شهريا.
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متام  السوري  السفري  برعاية 
ماهر  السيد  أقام  سليمان 
برملان  مبنى  يف  حفاًل  دباغ 
والية نيو ساوث ويلز مبناسبة 
تعيينه قنصاًل فخريًا للجمهورية 
العربية السورية يف والية نيو 
حبضور  وذلك   ، ويلز  ساوث 
ورؤساء  أسرتاليني  نواب 
وممثلي  بلديات  وأعضاء 
االغرتابية  واجلمعيات  اهليئات 
أصدقاء  من  وعدد  العربية 
ورجال  األسرتاليني  سورية 
واملسيحي  اإلسالمي  الدين 
األطباء  وجمموعة  وأكادمييني 

برعاية السفري السوري حفل تعيني السيد ماهر دباغ قنصالً 
فخرياً لسورية يف سيدني ، يف برملان الوالية

*السفري وعائلته مع النائب الزائر آغوب بقرادونيان**السفري سليمان متحدثًا إىل احلضور*

*السفري والنائب اللبناني آغوب بقرادونيان والنواب عبيد ومسلماني *السفري سليمان والقنصل دباغ مع زوجتيهما*
والقنصل الفخري وتيار املردة وحركة أمل وآل زريقة*

*مجال دباغ وجانب من احلضور يف قاعة الربملان**السفري والقنصل الفخري وأعضاء السفارة*

السوريني وممثلي اإلعالم العربي األسرتالي ، والضيف القادم 
 . أسرتاليا  يزور  والذي  بقرادونيان  آغوب  النائب  لبنان  من 
وزينت أجواء احلفل املوسيقى املميزة للفنان اللبناني أليكس 

حدشييت . 
صور  مع  واألسرتالي  السوري  النشيدين  بعزف  احلفل  وبدأ 
السيد الرئيس بشار األسد وامللكة إليزابيث الثانية ، والَعَلَمنينْ 
السوري واألسرتالي ، ثم ألقى النائب )ادوارد عبيد( ، ممثاًل 
فيها  هنأ  كلمة   ، كينيلي  كريستينا  الوالية  حكومة  رئيسة 
 ، السورية  الفخرية  القنصلية  افتتاح  إلعادة  السورية  اجلالية 
ومتنى للقنصل الدباغ التوفيق والنجاح يف مهامه القنصلية . 
اليت أمضاها السفري سليمان  الفرتة  النائب عبيد عن  وحتدث 
يف أسرتاليا واليت متيزت بالتواصل مع احلكومة األسرتالية ومع 
على  واملبين  واهلادف  املقنع  احلوار  وبلغة   ، العربية  اجلالية 
مفاهيمهم  يصححون  الكثريين  جعل  مما   ، املتبادل  االحرتام 

املغلوطة عن سورية .
املعارضة يف  رئيس  ، ممثاًل  )جون عجاقة(  النائب  ألقى  كما 
الوالية باري أوفاريل ، كلمة هنأ فيها السيد دباغ ، وأشاد 
بهذه املناسبة بالسفري متام سليمان وبإجنازاته احلافلة وبتقاربه 
الكبري مع أبناء اجلالية اللبنانية ، متمنيًا له التوفيق والنجاح يف 

عمله الدبلوماسي اجلديد .
خالهلا  شكر  املناسبة  بهذه  كلمة  دباغ  ماهر  السيد  ألقى  كما 
للجمهورية  فخريًا  قنصاًل  تعيينه  شرف  على  السورية  القيادة 
العربية السورية يف والية نيو ساوث ويلز ، مؤكدًا أنه سيسعى 
األول سورية  خدمة وطنه  املسؤولية يف  على مستوى  ليكون 
 . والعربية  السورية  اجلالية  ألبناء  الالزمة  اخلدمات  تقديم  يف 
وقدم السيد دباغ الشكر للسفري سليمان على ما قدمه ألبناء 
اجلالية وللحضور الدبلوماسي لسورية يف األوساط األسرتالية 
على مدى األعوام السبع املاضية . ثم قدم السيد دباغ درعًا 

تكرمييًا إىل السفري سليمان بهذه املناسبة .
السورية  اجلالية  فيها  هنأ  كلمة  سليمان  متام  السـفري  وألقى 
متمنيًا   ، سيدني  مدينة  الفخرية يف  القنصلية  افتتاح  بإعادة 
التوفيق والنجاح للقنصل الفخري اجلديد يف هذه املهمة اليت 
أبناء  من  املواطنني  مصاحل  رعاية  إىل  األوىل  بالدرجة  تهدف 
اجلالية السورية والعربية . وقال إن سورية تتوقع من أسرتاليا 
مع  عدالة  وقفة  تقف  أن  األجنبية  للجاليات  املعطاءة  البالد 
قرارات األمم املتحدة املتعلقة بعودة األراضي العربية احملتلة 
إن جمموعة  السفري سليمان  وقال   . اإلسرائيلي  االحتالل  من 
)أصدقاء سورية( اليت أصبحت تشكل حيزًا كبريًا يف األوساط 
توضيح  يف  بارز  بدور  تقوم  األسرتالية  والسياسية  الثقافية 
وجهات النظر فيما يتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي وبتحقيق 

العدالة يف اسرتداد احلقوق.

مجعية املنية للثقافة
عميد السلك الديبلوماسي االستاذ متام سليمان احملرتم.

القاعدة تقول : ما ال ُيدرك كله ال ُيدرك جله.
تغادرنا يا سعادة السفري ولك يف القلب ما لك.

اذا كان رمحة اهلل عليه باني سوريا احلديثة الرئيس حافظ االسد 
فانتم يا سعادة السفري يف اوسرتاليا بنيتم جمدا لسوريا وكرامة 

للسورين وعزة للعرب.
كنت شاخما يف العاصمة كانبريا كبريا امامهم متثلون بلدكم وانت 
ومرات  عرفناكم  العرب  قضايا  يف  عنيدا  مدافعا  كنت  الواثق، 
عدة كنا اىل جانبكم. ولكنكم يا صاحب السعادة كنت بيننا االخ 
والصديق، واحيانا الوالد حيث نسأل اهلل العلي ان ينعم مولودكم 
منصور دائما بالصحة وان مين اهلل عليكما مع زوجكم املصون بأخت 

له.
سعادة السفري كنت ديبلوماسيا يف العاصمة كانبريا، ولكن عندما 
كنت تقوم بزيارة احد منا كنت تفاجئنا بالزيارة.. هذا تواضعكم، 
هذه ثقافتكم، تعلمنا منك الكثري وسوف نبقى على العهد، تغادرنا 
بعد ان قضيت بيننا حنو سبع سنوات تعرفنا فيها على العاصمة 
من خالل زياراتنا املتعددة للسفارة اليت بنيت جبهودكم يا سعادة 
السفري ومن خالهلا انشأت جلنة اصدقاء سوريا وهي اكرب جلنة من 
املثقفني واالكادمييني واعضاء السلك الديبلوماسي العاملني سابقا 
يف بلدكم سوريا هنيئا لكم ولبلدكم مبا صنعتم. وانت تغادر مع 
عقيلتكم السيدة ايزيس وابنكم منصور عائدا اىل بلدكم سوريا اىل 
وزارة اخلارجية نتمنى لكم املناصب الرفيعة وانتم اهال هلا. وفقكم 
اهلل حكومة وشعبا يف ظل قيادة الرئيس العربي املفدى صاحب 

الفخامة الدكتور بشار حافظ االسد حفظه اهلل.
وباملناسبة يا صاحب السعادة نغتنم الفرصة لنتقدم من القنصل 
التهاني  باحر  دباغ  ماهر  الصديق  سيدني  يف  لسوريا  الفخري 
ونسأل اهلل العلي القدير له التوفيق وان يكون عند حسن ظنكم 
اجلالية  باحرتام وحمبة كافة قطاعات  الذي حيظى  وهو جدير وهو 

العربية وتقدير املسؤولني السوريني.
مع اطيب حتيات رئيس واعضاء مجعية املنية للثقافة.

املنسق العام
حسني علوش

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات 

Tel/Fax: (02) 9725 7011اتصلوا بــ رانيا:
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill 

Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

اجلالية األرمنية تكرم السفري السوري
أقامت اجلالية األرمنية يف سيدني حفل وداع تكرمييًا للسفري 
متام سليمان وزوجته إيزيـس سـعيد ، حبضور القنصل الفخري 
السوري ماهر دباغ وزوجته نهلة دباغ ، والدكتور غسان العشي 
رئيس اجمللس الوطين األسرتالي اللبناني ، وجمموعة من أبناء 

اجلالية األرمنية السورية .
وألقى السفري سليمان كلمًة حتدث فيها عن قيم الوفاء الوطنية 
حافظ  والذي  سورية  يف  املقيم  األرمين  الشعب  ميثلها  اليت 
على إخالصه وحمبته لسورية وقيادتها منذ عهد الرئيس الراحل 
األسد  بشار  الرئيس  السيد  بقيادة  اآلن  وحتى  األسد  حافظ 
. وقال السفري إن اجلالية األرمنية السورية مثال حيتذى يف 
وحدة العمل والتضامن مع بعضها بعضًا ويف حمبتها للبالد اليت 

يقيمون فيها . 
نشيد  وختلل احلفل أناشيد وطنية سورية )سورية يا حبيبيت – 
الكبرية  املشاركني حملبتهم  السفري سليمان  . وشكر  البعث( 

السورية .
وأحيا احلفل الفنان اللبناني مجيل زريقة والفنان األرمين آغوب 
غولوميان ، ورحب )أسدور هاجيان( جبميع احلضور بالنيابة عن 
اجلالية  مع  تواصله  للسفري سليمان  ، وشكر  األرمنية  اجلالية 

ورفع اسم سورية يف أسرتاليا .

*جانب من احلضور*
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يوسف  لبنان  بطل  مجعية  أحيت 
مهرجانها  الزغرتاوية  كرم  بك 
قاعة  يف  مميز  بنجاح  السنوي 
غرانفيل  يف  رويال  الغراند 
حبضور عدد كبري من أبناء زغرتا 

واالصدقاء واحملبني. 
اىل  الزغرتاوي  املهرجان  حضر 
انطوان  السيد  اجلمعية  رئيس 
عقيلته   والسيدة  اجلعيتاني 
االدارية،  اهليئة  أعضاء  وكافة 
نيو  والية  يف  الطرقات  وزير 
سوث ويلز النائب دايفد بورجر، 
السابق  باراماتا  بلدية  رئيس 
كذلك  و  عيسى،  طوني  السيد 

مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية حتيي مهرجانها السنوي بنجاح كبري

رئيس بلدية باراماتا السابق السيد بول غريارد، األب انطوان طعمة 
قزي  مسري  االستاذ  املارونية  الرابطة  رئيس  خوري،  بيار  واألب 
والسيدة عقيلته، رئيس حزب الكتائب السيد بيرت مارون على رأس 
على  الشدياق  الياس  االستاذ  اوسرتاليا  املردة  تيار  رئيس  وفد، 
الدكتور  العرب  االسرتاليني  االطباء  نقابة  رئيس  نائب  رأس وفد، 
زياد فشخا والسيدة عقيلته، رئيس حترير جريدة النهار االستاذ انور 
حرب والسيدة عقيلته، رئيس حترير جريدة التلغراف االستاذ انطوان 
حترير  رئيس  كلتوم،  ايلي  االستاذ  املستقبل  جريدة  ممثل  قزي، 
جريدة اهلريالد االستاذ انطونيوس بو رزق، االعالمي االستاذ بطرس 
بشارة، الضيف القادم من املكسيك السيد حنا اجلعيتاني والعديد من 
اعضاء اجلمعيات واملؤسسات ورؤساء اجلمعية الزغرتاوية السابقني.

معربة  بكلمة  احلفل  اجلعيتاني  انطوان  السيد  اجلمعية  رئيس  أفتتح 
نابعة من القلب رحب فيها أمجل ترحيب باحلضور ومما جاء فيها " 
البطاركة  بلدة  زغرتا  اهدن  قلعتهم  تكون  وقداسة  اميان  حكينا  اذا 
القديس  البطريرك  املكرم  وأعظمهم  والراهبات،  واالباء  واالساقفة 
سّطروا  الذين  صور  تربز  بطولة،  حكينا  واذا   . الدويهي  اسطفان 
التاريخ ويف طليعتهم بطل لبنان يوسف بك كرم. وان حكينا وطنية، 
تطل علينا صور الكبار من املارد االبيض الرئيس سليمان فرجنية 
اىل رجل احلوار الرئيس الشهيد رينه معوض اىل سلسلة امساء أعطت 
ومازالت  الصمود  الشهادة ومشوخ  وعظمة  الشهامة  مواقف  الوطن 
تعطي وسوف تظل تعطي بأذن سيدة زغرتا. وعندما نقول فكر وابداع 
ال بد من ان نذكر العالمة الصهيوني واملؤرخ االستاذ جواد بولس 
وخنبة  يوسف ميني  االب  واملفكر  الدويهي  العاملي صليبا  والفنان 

كتاب وادباء واعالميني والتسمية ال تنتهي..".
وقام اجلعيتاني بتقديم هدية رمزية بالنيابة عن اجلمعية اىل املصور 
السيد عفيف نقفور )اراكس( تقديرًا ملساهمته يف تغطية نشاطات 

اجلمعية على مدى عشرين سنة.
الذي حتدث عن  بورجر  دايفد  والنائب  للوزير  ثم كانت كلمة  ومن 
وتعرف  زغرتا  مدينة  زار  حيث  قصري  وقت  منذ  لبنان  اىل  رحلته 
على معاملها برفقة االب اسطفان فرجنية كما تفقد مستشفى سيدة 
زغرتا. وتعهد بورجر يف كلمته بالسعي اىل تزويد املستشفى ببعض 
املعدات الطبية واالدوية وانه سيقوم بأمتام هذه املهمة بالتنسيق 

مع اجلمعية من خالل رئيسها انطوان اجلعيتاني.
عّرف احلفل الزميل سركيس كرم. وأحيا الربنامج الفين عندليب االرز 
حلود احلدشييت والفنان منر ملحم والشابة الصاعدة يف الغناء الغربي 
كلوديا كلود الدويهي. وكعادتها كل سنة قدمت مطربة مهرجانات 
بأغاني  حافلة  رائعة  فنية  وصلة  الدويهي  انطوانيت  السيدة  اهدن 
الطرب واملواويل الوطنية والعاطفية واالغاني اللبنانية الشعبية اليت 
محلت احلضور اىل عقد حلقات الدبكة والرقص حتى ساعات الفجر 
االوىل يف جو اهدني أصيل أعاد اجلميع اىل أجواء الفرح والكيف يف 

ليالي اهدن العامرة.
املهرجان  بأجناح  ساهم  من  كل  اىل  بالشكر  اجلمعية  وتوجهت  هذا 
كافة  جبهود  خاص  بنوع  منوهة  املستويات  خمتلف  على  الزغرتاوي 
وسائل االعالم وبسخاء كل الذين قدموا اجلوائز القيمة للرافل ويف 
مقدمتهم السيد تاد نادر صاحب جموهرات نادر وسفريات تادروس 
طوني  والسيد  فرنسيس  وجان  واين  والسيدين  نادر  جو  والسيد 

عوض ومؤسسة هوسبيتالييت ديبوه.

*النائب دايفد بورجر، الزيل بو رزق وبيرت مارون**سركيس كرم**أنطوان اجلعيتاني**النائب دايفد بورجر*

*عليا احلليب وحضور* *املردة* *عيسى، احلليب، االب طعمه، غريارد والزميل بو رزق*

*الزميل حرب وعقيلته، النائب بورجر ورئيس اجلمعية انطوان اجلعيتاني* تصوير أراكس*رقص وفرح**بطل*

»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

اقرأوا »اهلريالد«
 على املوقع االلكرتوني التالي:
www.meherald.com.au/myherald 



Page 29صفحة 29     

مناسبات
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:يتشرف تيار المردة اوستراليا بدعوتكم الى حضور ندوة بعنوان  

"االعالم ودوره في التواصل مع لبنان"  
 يشارك في الندوة االساتذة انطوان قزي، انور حرب، سايد مخايل وبطرس عنداري

2010تشرين الثاني  14وذلك يوم االحد الواقع فيه   
 الساعة السابعة مساء في قاعة الهولرويد سنتر، ميريالندز
Holroyd Centre, 17 Miller Street, Merrylands 

 
 

بات ميكننا إنقاذ األرض 
هل فكرت من قبل كيف ميكن لشخص واحد أن ينقذ كوكب 
االرض من آثار التغري املناخي؟ لعبة كمبيوتر بريطانية ختضع 
للتجربة ازيح الستار عنها امس تبتكر سبال خمتلفة لفعل ذلك.

تضع لعبة »مصري العامل« مستقبل االرض يف ايدي الالعبني 
وجتعلهم مسؤولني عن هيئة بيئية دولية ميكن ان تنقذ العامل 
من اثار ارتفاع االنبعاثات الغازية الضارة أو تركه يهلك بسبب 
االستمرار يف االعتماد على الوقود االحفوري الذي خيلف انبعاثات 
استكشاف  خمتلفة  قصص  خالل  من  لالعبني  وميكن  ثقيلة. 
النقاذ  البديلة  الطاقة  ومصادر  املناخية  اهلندسة  مثل  خيارات 
الكوكب من ارتفاع درجات احلرارة وتناقص املوارد الطبيعية 

وتزايد السكان على مدار املئيت عام القادمة.
رد  على  للتعرف  اشهر  ثالثة  فرتة  التجريبية  النسخة  وسيتبع 
فعل الالعبني بينما من املقرر اطالق النسخة النهائية يف شباط/
ريد  االلعاب  مطور  ابتكار  من  وهي  القادم  العام  من  فرباير 
ريدميبتون - املقيم يف اوكسفورد - وختتلف عن النمط السائد 
بيئية  مناذج  من  لبيانات  استخدامها  خالل  من  العنف  اللعاب 
حقيقية ونصائح من علماء وخرباء اقتصاد يف بريطانيا والواليات 

املتحدة. 
وقال ريد يدميبتون مؤسس ورئيس جملس ادارة شركة جوبيون 
روالندز » حنن حناول وضع الالعبني يف موقف السلطة وجنعلهم 
الطاقة  بينها  من  اخليارات  من  متسع  بالقضايا..وهناك  يرتبطون 
هو  واحدا  طريقا  ان  نقول  ال  حنن  املتجددة.  والطاقة  النووية 

االفضل.

..ومكافحة التلوث يف املتوسط 
انهت مصر تدريبا مشرتكا بالتعاون مع حنو عشرين بلدا ملكافحة 
من  بالقرب  البرتول  من  اطنان  تدفق  عن  ناتج  حبري  تلوث 

شواطئها يف البحر االبيض املتوسط.
وقال مساعد رئيس هيئة البرتول رفيق عبد الغفار ان التدريب 
مشل اصابة مخس مناطق من الشواطئ البحرية اليت يطل بعضها 
على قرى سياحية نتيجة تسرب كمية كبرية من املواد النفطية 
املستوى  من  تلوث  آالف طن وتسببت حبدوث   10 بلغت حنو 

الثالث.
اثبت  أتوم«  »رع  عليه  اطلق  الذي  التدريب  ان  واضاف 
باحلجم  أزمة  الدارة  الالزمة  واملعدات  القدرات  مصر  امتالك 
نفسه.واشار اىل ان افرادا من 17 دولة من دول البحر االبيض 
املتوسط شاركوا يف التدريب اىل جانب أكثر من 300 مصري 

من 10هيئات حكومية و17 شركة برتول مصرية وعاملية.
االتفاقيتني  دخول  منذ  مصر  جتريها  جتربة  سابع  هي  وهذه 
الدوليتني اخلاصتني مبكافحة التلوث البحري واللتان دخلتا حيز 

التنفيذ عام 1995 

من يتخيل األمل يشعر به 
أظهرت دراسة أملانية أن الشعور باألمل ال ينبع بالضرورة من 
مشكلة جسدية فحسب بل إن األفكار السلبية قد تؤدي إليه 

أيضا. 
وقال ارنيه ماي، رئيس جمموعة الباحثني الذين أجروا الدراسة 
واملشاعر  التفاؤل  أن  املعروف  من  إنه  وماينز  هامبورغ  يف 
املثال  سبيل  على  الشفاء  عملية  دفع  يف  تساعد  اإلجيابية 
وأضاف: »والعكس أيضا صحيح فاألفكار السلبية تؤثر على 
إن  به  األمل، يشعر  يتخيل  باألمل«. وأضاف:«من  الشعور 
عاجال أم آجال« مشريا إىل أن هذا التأثري يأتي على العكس 
مما يعرف بـ«تأثري بالسيبو« أو العالج بالوهم والذي يعتمد 
على زرع أفكار إجيابية يف ذهن املريض تساعد يف حتسني 
يف  تساعد  بأنها  واقناعه  فعالة  غري  أدوية  كإعطائه  حالته 

شفائه من مرضه.
وأجرى الباحثون دراسة مشلت تعريض جمموعة من األشخاص 
ألمل خفيف باستخدام احلرارة بشكل يومي. وكان هذا األمل 
يقل بشكل طبيعي نتيجة التعود عليه. وأخرب الباحثون بعض 
اخلاضعني للدراسة أن األمل سيزيد بعد ذلك وكانت النتيجة 
يسميه  ما  وهو  ثابتا  ظل  ولكنه  يزد  مل  باألمل  أن شعورهم 
الدواء  املريض  اعطاء  مثال  يتم  كأن  نوسيبو  بتأثري  العلماء 
الفعال يف حالته ولكن الطبيب يقنعه أن الدواء ليس أكثر 
ال  املريض  أن  الغالب  يف  النتيجة  وتكون  ملونة  مادة  من 

يتفاعل مع الدواء.
اليت  املعلومات  أن  تؤكد  الدراسة  هذه  أن  إىل  ماي  وأشار 
على  أن  يعين  مما  باألمل  شعوره  على  تؤثر  للمريض  تصل 
الطبيب توخي احلرص الشديد يف املعلومات اليت يقوهلا أمام 

مريضه ألنها تؤثر على فرص جناح العالج.

االجتماع السنوي العام جلمعية ابناء الضنية اخلريية

التجديد للحاج وجيه هوشر 
لرئاسة مجعية ابناء الضنية 

واىل  الكرام  ابنائها  اىل  اخلريية  الضنية  ابناء  مجعية  تعلن 
اجلاليات اللبنانية والعربية واالسالمية الكرمية  بانه مت بعون 
اهلل وتوفيقه انعقاد اجتماعها السنوي العام بتاريخ 10-24-
2010 ، يف مركزها اجلديد الذي مت بناؤه حبمد اهلل سبحانه 
للجمعية  واملؤلف من قاعة وكتب  اوبرن  وتعاىل يف منطقة 

وعشرين شقة سكنية . 
املتبادلة  واحملبة  الصادقة  االخوة  بروح  االجتماع  متيز  وقد 
بني اعضاء اهليئة العامة حيث مت تبادل الشكر والتهاني على 
االجناز الذي حققته اجلمعية بامتام وهلل احلمد هذا البناء الضخم 
الضنية  واهالي  ابناء  مجيع  من  بدعم  اجلمعية  نفذته  الذي 

الكرمية يف هذه الديار الكرمية اسرتاليا. 
التضامن  عن  املعرب  والصفاء  باالخوة  املفعم  اجلو  وبهذا 
والوفاء والدعوات جلميع ابناء الضنية بااللتفات حنو مجعيتهم 
االم والعمل بصدق وامانة الستمرارها وتقدمها القى رئيس 
اجلمعية احلاج وجيه دياب هوشر كلمة ودية رحب فيها باحلضور 

شارحا امال اجلمعية وتطلعاتها املستقبلية.
هو  احلالي  البناء  اجناز  بعد  اجلمعية  ادارة  طموح  ان  وقال 
بناء مركز اكرب حيتوي على قاعة كبرية ومكتب خدمات حديث 
جمهز بكافة املستلزمات خلدمة اباء اجلالية ثم تال امني السر 

بالوكالة حمضر اجللسة املاضية وتقرير امانة السر . 
قدم  الذي  اجلمعية   صندوق  امني  صايف  حممد  احلاج  تاله 
اليت  املادية  والصعوبات  البناء  مرحلة  املالي شارحا  التقرير 
واجهت اجلمعية واليت ختطتها وهلل احلمد بدعم اعضاء اجلمعية 
وابناء الضنية الربرة حيث مت حتقيق حلم اجلمعية ومجيع ابنائها 
التقرير  مناقشة  متت  ثم  به  وعدت  اليت  الضنية  بيت  ببناء 
مبا  االعضاء  مجيع  واشاد  اثنى  حيث  عليه  واملوافقة  املالي 

حققته اجلمعية . 
ثم فتح باب انتخاب ثلث اعضاء اجمللس حسب الدستور حيث 
فاز بالتزكية كل من احلاج حممد صايف ، احلاج عمر ياسني ـ 
احلاج امحد ابو العبد شوك ، احلاج عبد الرزاق الشامي احلاج 

زكريا محدان . 
ويف اجتماع  خاص بتوزيع احلقائب عقد يوم االربعاء 11-3-
على  ودي  بشكل  اجلمعية  ادارة  مناصب  توزيع  مت   2010

الشكل التالي : 

احلاج وجيه هوشر   رئيسا 
احلاج امحد شوك نائب للرئيس 

احلاج عمر ياسني امينا للسر ورئيس العالقات العامة
احلاج حممد صايف امينا للصندوق ومشرفا عاما 

احلاج حممود يوسف نائبا المني السر 
امحد املغشوش نائبا المني الصندوق 

احلاج حسن شندب اللجنة االعالمية 
نصر جيدة اللجنة االجتماعية 

عفيف درباس جلنة الرياضة والشباب 
احلاج عبد الزاق الشامي اللجنة املالية 

حممد الكرمة مستشارا 
احلاج مصطفى جنم اللجنة الثقافية 

احلاج ذكريا محدان جلنة االعمار والبناء 
احلاج امحد محيدة جلنة التجهيزات 

احلاج حممد عبيد عضوا عاما
صادر عن امني السر بالوكالة / حممود يوسف 
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20 نيسان(:ما أن ختطر ببالك فكرة حتى تسعى  احلمل )21 آذار – 
النك  ممكن  وقت  اسرع  يف  حقيقة  وحتوهلا  تنفيذها  اىل  جاهدًا 
والقراءة  السفر  القائل »كن فيكون«. تعشق  املثل  من حميب 

واالهتمام باحليوانات وكل من حيتاج اليك.

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تعرف متى ختوض املغامرات ومتى 
القوقعة يف  الكثري من  اىل  املنزل. حتتاج  مدة طويلة يف  ترتاح 

منزلك الذي تعتربه مالذك اآلمن بعيدا من واقع احلياة.

والسحر  واألدب  املسرح  حزيران(:تعشق   20  - ايار   21( اجلوزاء 
لتتعرف اىل حضارات جديدة واشخاص جدد  العامل  والسفر حول 

تطرح عليهم العديد من االسئلة عن حياتهم ويومياتهم.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:تشعر الشريك بأنه ينتمي اىل 
عاملك وحياتك ويف الوقت نفسه تطلب منه اال يطرح عليك اسئلة 

تتعلق بتحركاتك واحالمك. 

والثرثرة  والرياضة  املغامرات  21آب(:تعشق   - متوز   21( االسد 
وتعرف ان تغازل اجلنس اآلخر خبفة ومرح. ال تتحمل اخليانة وال 
الوفاء  تريد  امامك.  احدهم  يغازل  وهو  الشريك  ترى  ان  تقدر 

املطلق. 

العذراء )22 آب 22 أيلول(:متلك قدرة هائلة على الرتكيز واستيعاب 
جتد  موقف  كل  حتلل  ان  تعرف  كما  امامك،  تطرح  اليت  املسائل 

نفسك فيه، وتنفذ كل فكرة تقتنع بها.

احلياة  مع  مطلق  باحرتام  ت1(:تتعامل   22  - أيلول   23( امليزان 
االجتماعية اليت ترى انها تبعد عنك شر االوهام النابعة من العزلة. 

ال تتخذ قرارات مصريية على عجل بل تأخذ كل وقتك لتقرر.

حبك  تبالغ يف  انك  بعضهم  ت2(:يرى   22  - ت1   23( العقرب   
للسيطرة وال تعرف ان تعيش العالقة العاطفية بأسلوب مرح، بل 

تريدها ان تكون متطرفة متاما كأحاسيسك، ويتهمونك باألنانية.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:ال تعرف ان ترتاح، وتعشق التواصل 
مع اآلخرين واحليوانات واملناقشات احلادة اليت تتحدى من خالهلا 
املفرط  والتعلق  السيطرة  اىل  ومتيل  الكذب  تتحمل  ال  عقلك. 

بالشريك.

 اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:ال تقدر ان تتحمل اهلدوء يف العالقة 
العاطفية وتريد من الشريك ان يربهن لك حبه باستمرار، وتريد ان 

تعيش اىل جانبه امجل احلياة االجتماعية وأن يفهم عليك بسرعة.

واقعية  أكثر  يكون  أن  الشريك  18 شباط(:على   - الدلو)20 ك2 
منك وحيقق احالمكما النك متضي الوقت يف اخليال ونادرًا ما تعيش 

الواقع كما جيب. واالفضل ان يكون أكثر نعومة منك. 

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:ال تتحمل السخرية املفرطة أو الكلمات 
املؤذية وتأخذ كل شيء بطريقة شخصية. ال تغض الطرف عن اي 

شيء يقال لك بل تبالغ يف التحليل وتعلق على كل كلمة.  

تسلية

2010 الثاني  تشرين   13 Saturday 13 November 2010السبت 
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اعالنات
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Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

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

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

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

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

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

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
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