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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

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة

 ومستعملة
 بأسعار ال تنافس 
)التفاصيل ص 20(

بإدارة أمحد املكاري

انطونيوس بو رزق

اي خارج سينتصر يف لبنان االمريكي -االسرائيلي ام السعودي - السوري
تكتيك عدم انعقاد جملس الوزراء.. وأزمة شهود الزور! 

)التتمة ص 13(

صـوت الحقيقة

قهوجي للعسكريني: الفتنة تضرب املكتسبات الوطنية ... فال تسمحوا بوقوعها
موفد سعودي إىل دمشق ... واحلريري قد يزورها قبل طهران

ال مؤشرات حتى اآلن حول 
انعقاد قريب جمللس الوزراء 
لبت ملف الشهود الزور، او 
اللتئام طاولة احلوار قبيل 
وقت  االستقالل، يف  عيد 
اإلسرائيلي  العامل  دخل 
جمددا على اخلط اللبناني، 
وهذه املرة من بوابة بلدة 
حكومة  قررت  بعدما  الغجر 
مبدئيا  انسحابا  العدو 

الشمالي،  شطرها  من 
التحريض  باب  من  وايضا 
اجليش  تسليح  منع  على 
روسيا  ودعوة  اللبناني 
بذريعة  السالح  هبة  إللغاء 
»حزب  اىل  سيصل  انه 
مع  بالتزامن  وذلك  اهلل«، 
االمريكي  العزف  استمرار 
على وتر احملكمة الدولية، 
واعالن بريطانيا عن تقديم 

لتمويلها  مالية  مساهمة 
اسرتليين،  جنيه  مبليون 
اخلارجية  وزيرة  بها  نوهت 
االمريكية هيالري كلينتون 
على  التأكيد  أعادت  اليت 
الدولية  احملكمة  هدف  ان 
»هو انهاء فرتة االفالت من 

العقاب«!
رئيس  زيارة  كانت  وإذا 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 

اىل دمشق، ولقاؤه بنظريه 
قد  االسد،  بشار  السوري 
خرقا حال الرتقب واالنتظار 
الطاغية على جممل الصورة 
جمريات  ان  اال  الداخلية، 
السريعة،  الزيارة  تلك 
بعيد  التهنئة  وحتت عنوان 
دائرة  بقيت يف  األضحى، 
عنها  رشح  وما  الغموض، 
اعلنته  ما  حدود  يتعد  مل 

السورية  »سانا«  وكالة 
الرئيسني  ان  من  لألنباء 
أجريا  واالسد  سليمان 
اىل  خلصت  حمادثات 
»على  املشرتك  التشديد 
اهلدوء  على  احلفاظ  اهمية 
احللول  الجياد  والسعي 
املشكالت  لكل  الناجعة 
مبا  لبنان  تواجه  اليت 

مدفيديف يشّدد على استمرار »سلمية« النووي اإليراني وجناد يرفض الضغوط
الروسي  الرئيس  أكد 
خالل  مدفيديف  دميرتي 
االيراني  الرئيس  لقائه 
يف  جناد  امحدي  حممود 
باكو  اآلذرية  العاصمة 
»أهمية  على  االول،  أمس 
السلمي«  الطابع  استمرار 
االيراني،  النووي  للربنامج 
اإليراني  الرئيس  سبقه 
على  ضغط  أّي  رافضًا 

النووي  ملفها  يف  بالده 
ومشبهًا  للجدل،  املثري 
تصرفات الغرب جتاه إيران 

بتصرفات »بعوضة«.
للقوة  استعراض  ويف 
رسالة اىل موسكو، أعلنت 
طهران أمس االول جناحها 
معدل  منوذج  اختبار  يف 
»إس  صاروخ  من  حمليًا 
جيعله  مبا  الروسي،  )التتمة ص21(200« 

حسبما قالت إيران، مشابهًا 
لصاروخ »إس 300« الذي 
لبيعه  عقدًا  روسيا  ألغت 
العقوبات  اثر  ايران  إىل 
االخرية اليت فرضها عليها 

جملس األمن الدولي.
املستشار  وقال 
للرئيس  الديبلوماسي 

)التتمة ص21(

اللبنانيني  العام  هذا  املبارك  االضحى  عيد  منح 
مساحة تنفس متنوا معها لو ان االحتفال به يطول 

فرص عمل يف جمال املبيعات - انظروا  صفحة 5

مصر
العراق
األردن

الكويت
لبنان

املغرب

سوريا
االمارات

اليمن

السعودية
عمان

زورونا يف احتفال عيد االضحى املتعدد الثقافات يف سيدني 
 Fairfield showground  هذا االحد يف 21 تشرين الثاني يف

Smithfield Rd, Prairiewood NSW 2167 !ال تدعوا هذه الفرصة تفوتكم .

البلد خط ارضي 
C/min*

خليوي
C/min*

13.9
4
8
5

13
14
26

6.9
15
16
47

13.9
14
11
15
20
44
30
15
23
22
47

Hello Mobile تتمنى لكم ولعائالتكم

اعادة التعبئة متوفرة يف

عباس يرفض ربط واشنطن بني 
جتميد االستيطان وتسليح إسرائيل

رفض الرئيس الفلسطيين 
ربط  أي  عباس  حممود 
اإلستيطان  جتميد  بني 

وتسليح  اإلسرائيلي 
يف  ورد  كما  إسرائيل، 

)التتمة ص21(
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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

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: MPD - printing the news everyday
Unit E1 46 -62  Maddox Street - Alexandria NSW 2015
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الوزراء  جملس  رئيس  اعلن 
العالقات  أن  احلريري  سعد 
»مميزة  ولبنان  روسيا  بني 
مؤكدًا  سياسيًا«،  وممتازة 
العالقات  تطوير  اىل  السعي 
لرتقى  والتجارية  االقتصادية 
اىل مستوى العالقات السياسية 
مبواقف  وأشاد  البلدين.  بني 
دائمًا  وقفت  »اليت  روسيا 
اىل جانب لبنان ورفضت احلرب 
واالغتياالت  عليه  شنت  اليت 
واصفًا  فيه«،  حصلت  اليت 
الوضع يف الشرق االوسط بأنه 

»معقد جدا«.
زيارته  احلريري  الرئيس  اختتم 
الرمسية لروسيا الثالثاء الفائت، 
الرئيس  مع  أجراها  مبحادثات 
ميدفيديف  الكسندر  الروسي 
يف  االوضاع  حبث  خالهلا  مت 
والتعثر  االوسط  الشرق  منطقة 
يف عملية السالم وسبل تطوير 
بني  االقتصادية  العالقات 

البلدين.
الرئيس  ميدفيديف  واستقبل 
يف  اقامته  مقر  يف  احلريري 
الفور  وعلى   ، غوركي  منطقة 
حضرها  اليت  احملادثات  عقدت 
عن اجلانب اللبناني مدير مكتب 
نادر  الوزراء  جملس  رئيس 
حممد  واملستشارون  احلريري 
وجورج  محود  وهاني  شطح 
الروسي  اجلانب  وعن  شعبان، 
مساعد الرئيس الروسي سريغي 
برخيودكو وسفري روسيا اجلديد 
الكسندر  زاسبكني  لبنان  يف 
ومدير اخلدمة الفدرالية للتعاون 
دمييرتييف  الفين  العسكري 
اخلارجية  وزير  ونائب  ميخائيل 

الروسي الكسندر سلطانوف.
رحب  اللقاء،  مستهل  يف 
بالرئيس  ميدفيديف  الرئيس 
ان  »أود  وقال:  احلريري، 
اهنئكم وعربكم مجيع املسلمني 
لقد  االضحى.  بعيد  لبنان  يف 
تقريبا  سنة  منذ  معكم  التقينا 
ومنذ  كوبنهاغن،  قمة  يف 
العالقات  تطورت  احلني  ذلك 
وانين  الفتًا.  تطورًا  بلدينا  بني 
أراكم خصوصًا  ان  جدًا  مسرور 
اجلمهورية  رئيس  زيارة  بعد 
هناك  روسيا.  اىل  اللبنانية 
مشرتكة،  اقتصادية  مشاريع 
للتعاون  جمال  ايضا  وهناك 

 ادى صالة العيد يف مسجد موسكو ومدفيديف أكد له العمل لتطوير العالقات

احلريري: روسيا وقفت دائماً مع لبنان يف مراحل صعبة

الثنائي على الصعيد االنساني. 
الوضع  نبحث  ان  علينا  وكذلك 
يف منطقة الشرق االوسط. وأنا 
اجري اتصاالت دورية وأشارك 
الوضع  حول  زمالئي  مع  الرأي 
االقليمي. مرة جديدة ارحب بكم 
من  ملزيد  وسأعمل  موسكو  يف 
بني  الثنائية  العالقات  تطوير 

روسيا ولبنان«.
وشكر الرئيس احلريري الرئيس 
الروسي على حفاوة االستقبال 
األضحى،  بعيد  تهنئته  وعلى 
االول(  )امس  »اليوم  وقال: 
يف  األضحى  عيد  صالة  أديت 
العالقات  إن  موسكو.  مسجد 
عالقات  ولبنان  روسيا  بني 
سياسيًا،  وممتازة  مميزة 
العالقات  نطور  ان  نود  وحنن 
لرتقى  والتجارية  االقتصادية 
اىل مستوى العالقات السياسية 
بني البلدين. لقد وقفت روسيا 
ومنها  صعبة  مراحل  يف  معنا 
لبنان  فيها  شهد  اليت  تلك 
يف  متوز  حرب  وإبان  اغتياالت 
مواقف  وكانت   ،2006 العام 
لبنان  جانب  اىل  دائما  روسيا 
شنت  اليت  احلرب  ورفضت 
حصلت  اليت  واالغتياالت  عليه 
الشرق  يف  الوضع  ان  فيه. 
االوسط معقد جدًا وسنبحث فيه 
خالل  بالتفصيل  فخامتكم  مع 

حمادثاتنا«.
توجه  احملادثات،  انتهاء  وبعد 

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:

املطار  اىل  احلريري  الرئيس 
الوداع  مراسم  له  أقيمت  حيث 
الرمسية، وغادر موسكو متوجهًا 
السعودية  العربية  اململكة  اىل 

يف زيارة خاصة.
صالة العيد

أدى  احلريري  الرئيس  وكان 
مسجد  يف  االضحى  عيد  صالة 
موسكو، يف حضور وزير الدولة 
احلريري  ونادر  القصار  عدنان 
وشطح وعدد من سفراء الدول 
العربية واالسالمية املعتمدين يف 

موسكو وحشد من املصلني.
وهنأ الرئيس احلريري املصلني 
»جيتمع  قائاًل:  بالعيد، 
هذا  يف  مجيعًا  املسلمون 
الرسالة  ليعطوا  املبارك  العيد 
احلقيقي  االسالم  عن  احلقيقية 
واملتسامح.  املعتدل  االسالم 
حنن يف لبنان منثل منوذجًا هلذا 
على  واملنفتح  املعتدل  االسالم 

مجيع االديان واملذاهب«.
وأمَّ  العيد  صالة  خطبة  وألقى 
وسائر  موسكو  مفيت  املصلني 
روسيا راوي عني الدين، الذي 
االضحى،  عيد  معاني  على  ركز 
»الوحدة  اىل  املسلمني  داعيًا 
كل  يف  واحدة  يدا  والعمل 

البلدان«.
اجتمع  الصالة،  انتهاء  وبعد 
روسيا  مبفيت  احلريري  الرئيس 
اآلراء  معه  وتبادل  مكتبه  يف 

حول خمتلف املواضيع.
كما زار الرئيس احلريري ضريح 
اجلندي اجملهول حيث وضع اكلياًل 
من الزهر، يرافقه نائب رئيس 
احلكومة وزير الدفاع الياس املر 
وعدنان  الشامي  علي  والوزراء 
ونادر  ورده  وسليم  القصار 
شطح  واملستشاران  احلريري 
ومحود. وأدت له التحية ثلة من 

حرس الشرف.
اقامته  مقر  يف  واستقبل 
العرب  السفراء  موسكو  يف 
العاصمة  يف  املعتمدين 
السلك  عميد  برئاسة  الروسية 
بالنيابة  العربي  الديبلوماسي 
اجليناوي،  س  ميِّ تونس  سفري 
يف حضور الوزراء ابراهيم جنار 
وريا احلسن والشامي والقصار 
شطح  واملستشارين  وورده 
خالل  ومت  ومحود.  وشعبان 
على  للتطورات  عرض  االجتماع 

الساحتني العربية واالقليمية .

التنفيذية  اهليئة  رئيس  قال 
اللبنانية«  »القوات  حلزب 
يف  »البعض  إن  جعجع  مسري 
مواجهة  خوض  على  يصر  لبنان 
مع االستكبار العاملي فيما ختوض 
لديها  كربى  دول  املواجهة  هذه 
مكان  يف  توازي  ضخمة  إمكانات 
لدى  وقال  االستكبار«.  هذا  ما 
استقباله االربعاء وفدًا طالبيًا من 
يف  اللبنانية  األمريكية  اجلامعة 
أصغر  من  هو  لبنان  »إن  جبيل 
دول العامل وموارده األولية شبه 
معدومة وعدد شعبه واحلروب اليت 
مّر بها«، متسائاًل: »كيف نزّجه 

يف معركة مماثلة؟«.
مع  املواجهة  »مجاعة  ودعا 
فك  اىل  العاملي  االستكبار 
من  التخلص  قبل  عنا  استكبارهم 
نتخلص  علنا  العاملي،  االستكبار 
لبنان  داخل  االستكبار  ذاك  من 
كمرحلة أوىل )...(«، مشددًا على 

ان »معركتنا الفعلية هي مواجهة 
استكبار الفقر واجلهل والالتوازن 
والضرر البيئي ومواجهة االستكبار 
على الفقراء وهدفنا تأمني ضمان 

صحي لكل الناس«.
جيرنا  أن  ميكن  »ال  وأضاف: 
البعض اىل متضية أيامنا وعقودنا 
منها  ينتج  لن  وهمية  معارك  يف 
أن  من  بكثري  أكرب  ألنها  شيء، 
انها  عن  عدا  لبنان،  يف  ختاض 
يف حاجة اىل إمجاع لبناني، وهذان 

العامالن غري متوافرين حاليا«.
ما  بكل  وطنا  نرث  وقال:«مل 
للكلمة من معنى بل مشروع وطن، 
ومهمتنا حتويل هذا املشروع وطنًا 
حقيقيًا وكاماًل«. وانتقد النظرية 
البعض  لدى  »اخلنفشارية« 
بني  هو  الصراع  »إن  القائلة 
حنيد  ال  وملاذا  والشيعة  السنة 
أنفسنا« واصفًا اياها »باملوقف 

الذمي«.

جعجع: نرفض االجنرار إىل معارك وهمية  

نفى البطريرك املاروني الكاردينال 
ما  صفري  بطرس  نصراهلل  مار 
اإلعالم عن  إحدى وسائل  أوردته 
طلب الفاتيكان تقديم استقالته، 
مؤكدا ان هذا االمر »غري صحيح 
وغري وارد راهنا«، ومشددا على 
»حماكمة مرتكيب جرائم االغتيال 
القوانني  تطاع  وان  كانوا،  ايا 
املواطنني«.  مجيع  هلا  وخيضع 
فئة  تبسط  »أن  واستهجن 
سيطرتها على منطقة من لبنان أو 
على لبنان بكامله ألن هذا خروج 

على املألوف ».
غادر صفري بريوت صباح الثلثاء 
متوجهًا إىل الفاتيكان، يف زيارة 
تستمر أسبوعا، يشارك خالهلا يف 
جدد.  كرادلة  برتقية  اإلحتفال 
املطار  يف  وداعه  يف  وكان 
ممثلة  عفيش  منى  الدولة  وزيرة 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان، 
ومسري  مطر  بولس  واملطرانان 
العام  اجمللس  ورئيس  مظلوم، 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
»مؤسسات  ورئيس  اخلازن، 
البطريرك صفري« الياس صفري 

واحملامي فيليب طربيه.
قوى  من  ثلة  التحية  له  وأدت 
األمن الداخلي، ثم قال البطريرك: 
يف  للمشاركة  ذاهبون  »حنن 
وسنجتمع  اجلدد،  الكرادلة  ترقية 
يكون  ورمبا  األعظم  احلرب  بقداسة 
خاصا، وستسري  ال  عاما  االجتماع 
كانت  كما  نعتقد  ما  على  األمور 

تسري سابقا«.
عيد  حلول  مع  رسالة  من  وهل 
األضحى؟ فأجاب: »نهنئ إخواننا 
ونسأل  العيد،  بهذا  املسلمني 
مساعيهم  يف  يوفقهم  أن  اهلل 

اخلرية«.
إىل  معايدة  رسالة  من  وهل 
اهلل«  لـ«حزب  العام  األمني 
هذه  يف  نصراهلل  حسن  السيد 
بينهما؟  األجواء  املناسبة لرتطيب 
قال: »األجواء كما أعتقد ليست 
ملبدة، إمنا هي عادية، نسأل اهلل 
أن يوفق مجيع الناس وأن يعيده 

عليهم عيدا مباركا«.
وهل يؤيد ما قاله رئيس جملس 
وجوب  عن  بري  نبيه  النواب 
ودعم  السياسي  اخلطاب  ترطيب 
مساعي الرئيس سليمان واألشقاء 
العرب وال سيما منهم السعوديون 

والسوريون حلل ما يشهده لبنان 
أجاب:«حنن  أزمات؟  من  حاليا 
اليت  اخلطابات  يهدئ  ما  كل  مع 
تلقى يف هذه األيام، وأن يعيش 
الناس بعضهم مع البعض مبظاهر 
اخوة  أنهم  يعرفوا  وأن  االحرتام 

يف املواطنية«.
الدولية  احملكمة  عن  وسئل 
احملكمة  ان  قلنا  »حنن  فأجاب: 
من  عليها  مبا  تقوم  أن  جيب 
واجب، وعندما تكون هناك جرمية 
جيب أن يقتص ممن فعلها. وهذا 
الناس، وليس  معلوم لدى مجيع 

هذا شاذا«.

صفري يف روما للمشاركة يف تنصيب كرادلة: مل يطلب أحد منا االستقالة

*احلريري يصلي صالة العيد*
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قال مبعوث األمني العام لألمم 
املتحدة إىل لبنان مايكل ويليامز 
صدور  يتوقع  يزال  ما  إنه 
احملكمة  من  االتهام  قرارات 
الشهور  »يف  بلبنان  اخلاصة 
قد  يكون  أن  نافيًا  املقبلة«، 
جلسات  اعتقاده يف  عن  أعرب 
خاصة عقدها مع سياسيني يف 
أن تلك احملكمة لن ترى  لبنان 
ويليامز  تصريح  وجاء  النور. 
يف أعقاب قيامه بتقديم افادة 
تقارير  آخر  حول  األمن  جمللس 
تنفيذ  بشأن  العام  األمني 
احلكومة  وإعالن   1701 القرار 
االنسحاب  نيتها  اإلسرائيلية 
والذي  الغجر  مشال  من  مبدئيًا 
ميكن  أنه  بثقة  يشعر  انه  قال 
حتقيقه يف أعقاب زيارة سيقوم 
بها مع قائد قوة »اليونيفيل« 
تل  إىل  اسارتا  ألربتو  اجلنرال 

أبيب مطلع األسبوع املقبل.
مدى  حول  سؤال  على  وردا 
مبوقفه  اخلاصة  التقارير  دقة 
اخلاصة  الدولية  احملكمة  بشأن 
عملها،  تبدأ  أال  واحتمال  بلبنان 
التقارير  تلك  ويليامز  نفى 
قائاًل: »كلنا نستفيد من حرية 
لبنان.  يف  الكبرية  الصحافة 
كما  إنين،  القول  اود  ولكن 
قرارات  اتوقع صدور  اآلخرين، 
يف  اخلاصة  احملكمة  من  اتهام 
ان  أعرف  ال  املقبلة.  الشهور 
األسبوع  سيحدث  ذلك  كان 
املقبل، أم العام املقبل. فهذا 

أمر من الواضح أنه يعود للمحكمة 
واملدعي العام ورئيسها. ولكن 
األمني العام كان واضحًا للغاية 
يف تصرحياته بشأن دعمه الكامل 
أقل  للمحكمة.« وأضاف »مل 
التصرحيات«  هذه  مثل  مطلقًا 
عمل  تعطيل  باحتمال  املتعلقة 

احملكمة.
اعتقاده  أعرب ويليامز عن  كما 
تأجيل  يربر  ما  يوجد  ال  بأنه 
بسبب  تعطيله  أو  احملكمة  عمل 
االعتقاد أن ذلك من شأنه تهديد 

مؤسسات الدولة اللبنانية.
وكّرر ويليامز موقف بان كي مون 
القائم على أهمية عمل احملكمة، 
وأنه مّت انشاؤها مبوجب تفويض 
من  وبطلب  األمن  جملس  من 
يف  مشددًا  اللبنانية،  احلكومة 
الوقت نفسه على ضرورة اتباع 
احلوار كوسيلة حلل اي خالفات 
ويليامز  وقال  احملكمة.  بشأن 
خماوف  هناك  الواضح  »من 
يف لبنان، ولذلك كثفنا جهودنا 
ولتدعيم  احلوار  أهمية  لتأكيد 
البلد يف املرحلة  االستقرار يف 

املقبلة«.
كما أعرب ويليامز عن أمله يف 
حمتمل  ظين  قرار  أي  يؤثر  أال 
على  احملكمة  من  صدوره 
يف  »اليونيفيل«  قوة  عمل 
أعرب  أنه  إىل  مشريًا  اجلنوب، 
»حزب  قادة  مع  لقاءاته  يف 
هي  »اليونيفيل«  ان  اهلل« 
للقرار  وفقًا  سالم  حفظ  قوة 

 ويليامز يقّدم جمللس األمن تقريره حول تنفيذ القرار 1701:

القرار االتهامي »يف الشهور املقبلة«.. وهناك خماوف على لبنان

لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية 
 قوالب كايك لكل املناسبات

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك باالضافة اىل 
الكرواسون والصفيحة الطرابلسية

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

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

جلسة أركيلة 
وقهوة 

رومنسية 
وهادئة 
للعائالت

1710 وانه ال جيب إعاقة عملها 
بأي طريقة«.

احلـكومة  إعالن  وبشأن 
االنسحاب  نيتها  اإلسرائيليــة 
من مشال الغجر وفقًا ملقرتحات 
»اليونيفــيل«،  بها  تقــدمت 
»سعيد  إنه  ويليــامز  قال 
اإلسرائيلية،  احلكومة  بقرار 
ولكن احلكومة نفســها قالت إن 
املبدأ.  حيث  من  هي  موافقتها 
اآلن جيب علينا ان منضي قدمًا، 
ولذلك سأقوم مع اجلنرال أسارتا 
»اليونيفــيل«(  قوة  )قائد 
واثق  وانا  اسرائيل،  بزيارة 
انه ميكننا حتقيق تقدم يف هذا 

الصدد«.
يف  الدخول  ويليامز  ورفض 
اليت سيتّم  تفاصيل املقرتحات 
خاصة يف  اسرائيل  مع  تبادهلا 
املدنيني  مبستقبل  يتعلق  ما 
الغجر ومواقع متركز  من سكان 
وجيش  »اليونيفيل«  قوات 
االحتالل اإلسرائيلي. وقال »ال 
ميكنين قول الكثري بهذا الشأن 
اآلن. وهلذا السبب أنا وأسارتا 
إسرائيل  إىل  للذهاب  حنتاج 
اشعر  ولكنين  املقبل.  االسبوع 
بالثقة ان األمر يسري يف االجتاه 
من  سنتمكن  واننا  الصحيح 
االتفاق مع احلكومة االسرائيلية 
على انسحاب قواتها من مشال 

الغجر«.
ويف ما يتعلق بوضع املدنيني يف 
مشال الغجر، قال ويليامز »انا 

على ثقة ان الرتتيبات ستهدف 
و»اليونيفيل«  حلمايتهم، 
اخلارجية  ستتواجد على اخلطوط 
على  وأنا  الشمال.  يف  للقرية 
سيواصلون  القرويني  أن  ثقة 
التعليم  مثل  العادية  حياتهم 
والصحة كما كانوا يقومون يف 

املاضي«.
األمم  لدى  لبنان  مندوب  ولكن 
املتحدة السفري نواف سالم كان 
للصحافيني  وقال  حتفظًا  أكثر 
اليت  الزيارة  انتظار  يفضل  إنه 
واجلنرال  ويليامز  بها  سيقوم 
قبل  أواًل  إلسرائيل  أسارتا 
النهائي للحكومة  إعالن املوقف 
اللبنانية. وأضاف سالم أنه ذكر 
ترأس  اليت  بريطانيا،  مندوب 
احلالي،  للشهر  األمن  جملس 
بريطاني  وهو  ويليامز،  وكذلك 
معروف  اجنليزي  مبثل  أيضًا، 
تصديق  ميكن  »ال  أنه  مفاده 
التنفيذ«  رؤية  حتى  يقال  ما 
كما   .)Seeing is Believing(
استكمال  أهمية  على  شدد 
بقية  من  اسرائيل  انسحاب 
يف  احملتلة  اللبنانية  األراضي 

مزارع شبعا وتالل كفرشوبا.
اليت وجهها  االنتقادات  وبشأن 
تقارير  »حزب اهلل« ملواصلة 
األمني العام بشأن تنفيذ 1701 
اإلشارة إىل املزاعم اإلسرائيلية 
األسلحة  تهريب  استمرار  حول 
رغم  اللبنانية،  احلدود  عرب 
بأن  تفيد  نفسها  التقارير  أن 

األمم املتحدة ال متتلك الوسائل 
الالزمة للتأكد من دقة التقارير، 
قال ويليامز، »إنين أتابع عن 
قرب خطابات السيد حسن نصر 
أشار  عدة،  مرات  ويف  اهلل. 
بشكل  اهلل  حلزب  العام  االمني 
اليت ميتلكها  األسلحة  علين اىل 
بتفاصيل  واحيانًا  اهلل،  حزب 
تطوير  إىل  اشار  كما  كبرية. 
 .2006 حرب  منذ  األسلحة  هذه 
أن  افرتض  أن  جيب  ولذلك 
إىل  تهريبها  مت  أسلحة  هناك 
أن  نفى  ولكنه  البلد«.  داخل 
األمم  بني  خالف  هناك  يكون 
يف  اللبنانية  واحلكومة  املتحدة 
هذا الصدد، مشريًا اىل استمرار 

التعاون بينهما.
اجلهود  على  ويليامز  أثنى  كما 
عدة  أطراف  بها  تقوم  اليت 
لتهدئة الوضع يف لبنان، مبا يف 
ذلك »جهود جريان أساسيني 
والسعودية«،  سوريا  مثل 
اليت  االتصاالت  كذلك  ولكن 
وروسيا  فرنسا  بها  تقوم 
أشار  كما  املتحدة.  والواليات 
إىل أن األتراك بدورهم يقومون 
جبهود للتهدئة، ونّوه بالزيارات 
بها  يقوم  أن  املتوقع  من  اليت 
الوزراء  ورئيس  تركيا  رئيس 

إىل لبنان يف الفرتة املقبلة.
يف  تناول  قد  ويليامز  وكان 
املغلقة  املشاورات  جلسة 
األمن  جملس  عقدها  اليت 
واقعة  زهاء ساعتني  واستمرت 
االشتباك بني اجليشني اللبناني 
واإلسرائيلي يف العديسة يف 3 
آب املنصرم، قائال إنها أثارت 
قلقا كبريا خاصة وأنها أدت اىل 
سقوط قتلى من اجلانبني للمرة 

األوىل منذ اعتماد القرار 1701 
إسرائيل  عدوان  أنهى  والذي 
 .2006 صيف  يف  لبنان  على 
للصحافيني  ويليامز  وقال 
»لقد عربت للمجلس بقوة أنه 
تكرارًا  نرى  ان  بامكاننا  ليس 

ملثل هذه احلادثة«.
كما تناول يف تقريره للمجلس 
كذلك ما وصفه حبوادث »أقل 
وحتديدًا  العديسة،  من  حجمًا« 
قرية  شهدته  الذي  االنفجار 
الشهابية يف 3 أيلول يف كاراج 
منزل تابع لقيادي يف »حزب 
اهلل«. ولكنه كرر انتقاداته اليت 
عشر  الرابع  التقرير  يف  وردت 
بشأن تنفيذ 1701 حول القيود 
حركة  على  فرضها  يتم  اليت 
متكينها  وعدم  »اليونيفيل« 
موقع  اىل  بسرعة  الوصول  من 
وقال  الشهابية.  يف  االنفجار 
الشهابية  حادثة  إن  ويليامز 
للغاية. ونقلت  كانت »مزعجة 
انفجارًا  كان  أنه  أواًل  للمجلس 
االعتقاد  الصعب  ومن  واضحًا. 
انه كان اي شيء آخر عدا ذلك. 
من  متفجرات  سببه  واالنفجار 
نوع ما، ولكن أعرف نوعها. كما 
كان هناك قلق بشأن حرية حركة 
»اليونيفيل« وحماولة تعطيل 
االنفجار.  ملوقع  القوة  وصول 
كثريًا«.  تأخريه  مت  األمر  هذا 
عمل  منطقة  أن  إىل  أشار  كما 
حادثًا  شهدت  »اليونيفيل« 
مماثاًل العام املاضي، يف قرية 
ذلك  كان  وإن  سلم،  خربة 
أكثر  لويليامز  وفقًا  احلادث 
خطورة ألن املوقع الذي تعرض 
لالنفجار »كان من الواضح أنه 

خمزن كبري لألسلحة«.
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رأى رئيس جملس النواب نبيه 
بري »ان املقاومة ال تزال متثل 
حاجة وطنية وقومية يف مواجهة 

العدوانية االسرائيلية«.
رمسي،  تعليق  اول  يف  وقال، 
االسرائيلية  احلكومة  اقرار  على 
الشطر  من  االحنساب  مبدأ 

الشمالي لبلدة الغجر.
»اربع سنوات ونيف مرت على 
وللشطر  هلا  اسرائيل  احتالل 
اللبناني من الغجر كلها مع آالف 
لسيادة  االسرائيلية  اخلروق 
لبنان برا وجوا وحبرا، وكل ذلك 
خالفا للقرار الدولي 1701. هي 
سنوات تضاف اىل نصف قرن 
على  االسرائيلي  التمرد  من 
الدولية، هذه  الشرعية  قرارات 
الشرعية اليت ال تزال ترى بعني 

واحدة وتكيل مبكيالني.
سواء اندرجت اخلطوة االسرائيلية 
حيال الغجر ضمن باب املناورة 
اوضحت  املكشوفة،  السياسية 

بند  على  املتأخرة  الصحوة 
الذي   1701 القرار  بنود  من 
من  االنسحاب  اسرائيل  يلزم 
احتلتها  اليت  اللبنانية  االراضي 
 2006 متوز  عدوان  اعقاب  يف 
شرط،  او  قيد  دون  من 
من  شرب  كل  عودة  ان  وعليه 
هي  احملتلة  اللبنانية  االراضي 
ويف  اصحابه.  اىل  للحق  عودة 
موقفا  لبنان  يبلور  ان  انتظار 
مع  التعاطي  سبل  حيال  موحدا 
وقراءة  االسرائيلية  اخلطوة 
وتوقيتها،  وابعادها  خلفياته 
نبقى نردد وهذه املرة من بوابة 
الغجر: ان املقاومة ال تزال متثل 
حاجة وطنية وقومية يف مواجهة 
العدوانية االسرائيلية... ونقطة 
بري  وكان  السطر«.  على 
تلقى اتصاالت مهنئة باالضحى 
والنواب  الوزراء  من  عدد  من 
واقتصادية  روحية  وفاعليات 

واغرتابية.

 بري: املقاومة ال تزال حاجة وطنية  

  

 

US Initial Jobless Claims W/E 439k 440k 
 Leading Index Oct 0.5% +0.5% 
 Philadelphia Fed Business Index Nov 22.5 5.0 

CA Lead Indicators Oct +0.2% +0.1% 
UK Retail Sales Oct 0.5% +0.4% 

 CBI Trends – Orders Nov -15.0 -24.0 
 

 

 

- A day of catch-up is expected on the local market with SPI futures pointing to a gain of 
30pts on the open. With equity markets across Europe and the US rising by more than 
1.5pct, we feel the SPI is being far too modest with the local market likely to advance 
by at least 1pct by the time the market closes. With Asian bourses likely to support, it 
will be a good day for local investors. 

- After climbing as high as USD.9905 in US trade, the Aussie Dollar will likely resume it 
battle with resistance above the figure this morning with further gains likely should the 
Shanghai Composite rally later in the session. The Aussie will be well supported at 
USD.9870 with resistance coming in at USD.9900 and again at USD.9920 
 

 

  Short squeeze heaven as risk rallies  
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 0.99 0.0103 1.05% 
AUDEUR 0.7255 0.0014 0.19% 
AUDGBP 0.6171 0.0013 0.21% 
AUDJPY 82.67 1.21 1.49% 
AUDNZD 1.2712 0.0009 0.07% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 11181.23 173.35 1.57% 
S&P500 1196.69 18.1 1.54% 
Nasdaq 2514.4 38.39 1.55% 
FTSE 5768.71 76.15 1.34% 
DAX 6832.11 132.04 1.97% 
Nikkei 10013.63 201.97 2.06% 
ASX200 4640.15 15.9 0.34% 
Shanghai 2865.452 26.5954 0.94% 
Hang Seng 23637.39 422.93 1.82% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1352.6 17.41 1.30% 
Oil 82.25 1.72 2.14% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 5.157% 0.04% - 
10 Year 5.520% 0.04% - 
 

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.  

- After being sold down for much of the past two weeks, risk assets made a triumphant 
return overnight with strong economic data, reduced concerns over Ireland and China 
and a build up of short positions leading to the mother-of-all short squeezes in US and 
European trade. On the economic data front, there were more strong numbers out of 
the States with initial jobless claims and the Philadelphia Fed business index coming in 
above expectations whilst the leading index, a gauge of potential economic growth in 
the months ahead, rising by 0.5pct. The data, coupled with a rise in Chinese equities 
and easing in Irish debt concerns, helped risk assets surge with equities, commodities 
and risk-orientated currencies all rising by over 1pct. 

- In his usual bullish style, RBA Deputy Governor Ric Battellino delivered a speech in 
Perth yesterday with the content sounding more like a sales pitch than a discussion on 
monetary policy. Almost every word was devoted to “talking up” the economy with the 
Deputy-Governor offering a smorgasbord of reasons to be bullish about the Australian 
economy. Terms of trade at “unparalleled levels; Chinese and Indian demand to stay 
strong for a further 20 years; the unemployment rate to fall further and an expected 
pickup in business investment were all discussed with the rest of the speech devoted 
to the favourite topic of the RBA, inflation. In what could be interpreted as an ominous 
warning to the heavily indebted, Battellino stated that there was limited spare capacity 
within the economy with a further increase in growth likely to spur on inflation. Whilst 
the Deputy Governor is well known as an inflation “hawk”, the strong language 
in his speech indicates that rates may well go up as early as Q1 2011.  

- UK retail sales rebounded for the first time in three months in October with the Office of 
National Statistics (ONS) reporting an increase of 0.5pct. The result bettered the 0.4pct 
rise expected by the markets with increased fuel sales helping to offset weakness 
across household goods and non-specialised retailing. Whilst an increase, excluding 
fuel, the rise was only 0.3pct with the annualised pace declining to 0.1pct. Elsewhere, 
government borrowing fell once again in October with the ONS reporting a decrease to 
£9.77bn. The result was slightly above the £9bn figure eyed by the markets but well 
below the £15.61bn borrowed throughout September. 

- Fresh from receiving the wage price index on Wednesday, the rise in worker earnings 
was confirmed yesterday with the ABS revealing a year-on-year increase in Average 
Weekly Ordinary Time Earnings (AWOTE) of 4.5pct. In the three months to August, 
earnings rose by 0.4pct with public-sector earnings ballooning by 1.5pct. On the other 
side of the spectrum, private-sector earnings rose modestly with an increase of 0.2pct.  

 

ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials 
1 Month: 4.80% 5 Month: 5.35% 
2 Month: 4.95% 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) 

     Looking Ahead 
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Hello Mobile حباجة الشخاص للعمل يف املبيعات
كوننا شركة اتصاالت تنمو بسرعة 

فاننا حباجة الشخاص للعمل بدوام متقطع
 يف جمال املبيعات والتسويق ملنتجاتنا

 يطلب من الراغبني ان تكون لديهم مهارات 
جيدة يف جمال االتصاالت وان يتكلموا 
عدة لغات )اللغة العربية لغة اضافية(

 ندفع اجرا مغريا مقابل ساعات العمل مع عمولة
للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بـ ايناس على : 

0284480655
 او ارسال السرية الذاتية الكرتونيا )CV( اىل املوقع:
 ines.bushwesha@telpacific.com.au

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

»تكتل  رئيس  االول  امس  اختتم 
التغيري واالصالح« النائب ميشال 
االحد  بدأها  لباريس  زيارة  عون 
دقيقة  لعشرين  فيها  والتقى 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
من  حكومته  موقف  له  عرض  الذي 
االزمة احلالية يف لبنان ودعم بالده 
وللسلطات  بلبنان  اخلاصة  للمحكمة 
لبنان  أمن  على  وحرصها  اللبنانية 
عون  زيارة  وتشكل  واستقراره. 
التواصل  اعادة  اطار  يف  حلقة 
السياسية  القوى  مع  الفرنسي 
الديبلوماسية  تقوم  اذ  اللبنانية 
لرئيس  زيارة  بتحضري  الفرنسية 
الوزراء سعد احلريري والرئيس امني 
التنفيذية  اهليئة  ورئيس  اجلميل 
لـ«القوات اللبنانية« مسري جعجع 

لفرنسا.
وتسعى باريس اىل تنفيس االحتقان 
بني االطراف اللبنانيني الذي يرتاكم 
بسبب ما يشاع عن اقرتاب صدور 
العام  املدعي  عن  الظين  القرار 
يف  بلمار  دانيال  القاضي  الدولي 
على  عون  وعلق  املقبلة.  االسابيع 
حال  يف  اهلل«  »حزب  فعل  رد 
الرئيس  اغتيال  يف  بالتورط  اتهم 
»من  ان  معتربًا  احلريري  رفيق 
الطبيعي ان يكون له رد فعل قوي 
بالنار«. وكرر  نلعب  ان  وال جيوز 
امام الصحافيني ان سالح »حزب 
خالل  كان  انه  علمًا  شرعي  اهلل« 
عن  الدائم  املدافع  الزيارة  هذه 
حمطات  يف  ان  اهلل«،  »حزب 
الصحايف  املؤمتر  يف  او  الزيارة 
»ان  واعترب  االعالمية  واملقابالت 
دليل  املسيحي  السياسي  االختالف 
اللبناني مل يعد  الصراع  صحة وان 

صراعًا طائفيًا بل سياسي«.
تكتل  زعيم  ان  الفتًا  وكان 
يقابل  مل  واالصالح«  »التغيري 
وزيرة اخلارجية والشؤون االوروبية 
ميشال اليو ماري. كما رفض عون 
الرئيس  مع  حمادثاته  عن  الكشف 
هم  هلم  »اترك  قائاًل  ساركوزي 
نقل ذلك. لقد اصدر االليزيه بيانًا 
مل  لكنه  الرئيس  قاله  ما  تضمن 

يتضمن ما أجبته به«.
الوطين  لـ«التيار  بيان  وافاد 
احلر« ان عون استهّل يومه الّرابع 
الشؤون  بلقاء مع جلنة  باريس  يف 
الفرنسي  الربملان  يف  اخلارجية 
بونياتوسكي،  اكسيل  برئاسة 
ارفيه  اللجنة  رئيس  نائب  وحضر 
بيانكو  لوي  جان  والنائب  غاميار 
وجان بيار بوشار الذي تسلم ملف 
يف  السورية   - اللبنانية  العالقات 
السابق  الرئيس  عهد  من  مرحلة 

جاك شرياك.
ونصف  ساعة  اجللسة  استمرت 
ساعة، وحتدث 11 نائبًا من أعضاء 
اللجنة. ثم حتدث عون، فأشار اىل 
ان » األزمة اللبنانية ليست نامجة 
حياول  كما  الدولية  احملكمة  عن 
اّنا هلا مكونات  البعض تصويرها، 
واملالي  االقتصادي  منها  أخرى 

والسياسي«.
جملس  رئيس  أيضًا  عون  والتقى 
الرشيه،  جريار  الفرنسي  الشيوخ 
الوّد  من  جبوٍّ  الّلقاء  و«اّتسم 
معرفة  أّن  وخصوصًا  والصداقة، 
الرشيه  بالسناتور  عون  العماد 
الثمانينات«،  منتصف  اىل  تعود 
وشارك يف اللقاء مستشار الرشيه 
الديبلوماسي والنائبان سيمون أبي 

رميا ونبيل نقوال.
والحقا، عقد عون لقاء مع الصحافة 
فرنسا  يف  والعربية  الديبلوماسية 

 حّذر من »اللعب بالنار« وأكد ان احلريري يعرف قتلة والده

عون: رّد فعل الربيء سيكون قويّاً جدًا
استهله   ،»Aero Club« يف 
بكلمة موجزة عرض فيها الوضع يف 

لبنان، وقال:
متأّزمة  مبرحلة  حاليًا  لبنان  »ميّر 
منذ  بدأت  أحداث  تراكم  بسبب 
هذا   .1559 الدولي  القرار  صدور 
القرار يعد تدخاًل خارجيًا يف لبنان، 
بالقانون  عالقة  له  وحيد  بند  فيه 
تعّلق  الذي  البند  وهو  الدولي، 
لبنان.  من  الّسوري  باالنسحاب 
عهد  بتمديد  تتعّلق  اليت  البنود  أّما 
رئيس اجلمهورية وبسالح املقاومة 
الداخلية،  الشؤون  تدّخل يف  فهي 
وان جملس األمن مل يتدخل ملصلحة 
لبنان، وكان عليه التدخل، يف ظل 

االعتداءات اليت تعّرض هلا«.
وأضاف: »منذ صدور هذا القرار، 
مررنا مبراحل عدة كادت تفّجر الوضع 
يف لبنان: املرحلة األوىل، شهدت 
كاد  شديدًا  داخليًا  سياسيًا  جتاذبًا 
بسبب  داخلية  فتنة  اىل  يؤدي 
على  مورست  اليت  العزل  سياسة 
»حزب اهلل«، وقد أتت »ورقة 
التفاهم« مع احلزب لتنقذ الوضع 
الثانية،  املرحلة  اما  وتهدئته. 
فكانت حرب مّتوز 2006، اذ دّمرت 
اللبنانية  التحتية  البنى  اسرائيل 
وشبكات املواصالت بني املناطق، 
»حزب  على  االعتداء  يقتصر  ومل 
اهلل« فقط كما صّورت اسرائيل. 
أحداث  الثالثة،  املرحلة  وكانت 
ضرب  حماولة  تلت  اليت  أيار،   7
شبكة اّتصاالت املقاومة، مما كان 
سيتسبب بكشفها أمام االعتداءات 
الرابعة،  املرحلة  أما  االسرائيلية. 
اليوم  نعيشها  اليت  تلك  فهي 
واحملكمة  الظين  بالقرار  وتتجّلى 
كما  احملكمة  هذه  عدالة  الدولية. 
وليست  انتقائية  اآلن  حتى  يتبنّي 
على  التحقيق  بين  فقد  شاملة، 

افادات شهود زور«.
ورد عون على اسئلة الّصحافيني، 
بأكرب  لبنان  ُرِبط  »لقد  قال: 
وكان  وأصغرها،  العاملية  األزمات 
كثرية  عالقات  احلريري  للرئيس 

من  سوريا  اتهام  فِلَم  العامل،  عرب 
دون غريها؟ ملاذا مل يّتبعوا اخليط 
اتبعوا  البداية  منذ  االسرائيلي؟ 
خيطًا واحدًا، وهو سوريا. وقد بنوا 
على ذلك سياستهم وضّللوا الرأي 
اجليش  والّلبناني.  العاملي  العام 
الغتيال  وحدة  لديه  الذي  الوحيد 
الشخصيات السياسية هو املوساد 
يوم  بعد  يومًا  وتظهر  االسرائيلي، 

جرائم ارتكبها«.
وعن رد فعل »حزب اهلل«، رأى 
وهو  املّتهم  فعل  رّدة   « ان  
بريء، سيكون قويًا جدًا، وخصوصًا 
نشهده  كالذي  حتقيق  ظّل  يف 
اليوم. لدّي جتربة شخصية مماثلة، 
الدولة  أموال  بسرقة  اتهمت  يوم 
وجودي  طوال  احملاكمة  واستمّرت 
يف املنفى، ليتبني فيما بعد بطالن 

كل ذلك«.
احملكمة،  يرفض  ال  انه  اكد  واذ 
باالصغاء  يكون  احلل  ان »  اعترب 
ما  وهذا  مسبقة،  أحكام  دون  من 
اليوم. كان  اىل  الوضع  عليه  كان 
علينا تربير أحكام مسبقة يف املاضي 
ومل نكن نتحاور. مثاًل عندما اغتيل 
ال  مَل  سئلت  تويين  جربان  النائب 
تّتهم سوريا فقلت أنا ال أّتهم أحدًا 
نكون  واال  التحقيق،  انتهاء  قبل 
بذلك نقّوض التحقيق والعدالة عرب 
توجيه الرأي العام للحكم على طرف 

معنّي قبل التأّكد من ذلك«.
واكد انه ال يسعى اىل »استقالة 
حكومة احلريري«. وأضاف: »حنن 
وواضحة  شفافة  عدالة  عن  نبحث 
وشاملة، وما حبث عنه حتى الساعة 
هو االنتقام ال العدالة. فقد وضعوا 
متهمًا وحاولوا اعدامه واالقتصاص 

منه سياسّيًا«.
وسئل عن لقائه ساركوزي، فأجاب: 
»ال أكشف عادًة عن حمادثاتي مع 
رؤساء الدول، أترك هلم نقل ذلك. 
تضّمن  بيانًا  االليزيه  أصدر  لقد 
يتضّمن  مل  لكّنه  الرئيس  قاله  ما 
اذا  اليهم  يعود  وهذا  به  أجبته  ما 

شاءوا نقل اجاباتي أو ال«.

 - اللبنانية  العالقات  اىل  وتطرق 
على  »جيب  قائاًل:  الفرنسية، 
الرئيس الفرنسي أن ينفتح ويبين 
سياسة فرنسا انطالقًا من املبادئ 
الفرنسّية ال انطالقًا من مفاهيم من 
يهيمن على الربوباغندا العاملية اليت 

تصنف سوريا يف حمور الّشر«.
من  خياف  ال  انه  على  شدد  واذ 
وصف  لبنان،  يف  االيراني  الدور 
»بسالح  اهلل«  »حزب  سالح 
عن  الدفاع  وسالح  الفقراء 
ازاء  النفس، فهو ال يقارن بشيء 
حتصل  اليت  العسكرية  املساعدات 
آالف  تقتل  واليت  اسرائيل،  عليها 

املواطنني«.
السعودي  »التفاهم  ان  واعترب 
الستقرار  كافيًا  ليس  السوري   -
بكثري  اكرب  التدخالت  الن  لبنان، 
وادارة األوضاع يف املنطقة ليست 

بيدهم«.
وسئل اال يشكل اعالن: »االمني 
العام لـ«حزب اهلل« السيد حسن 
اليد  سيقطع  احلزب  ان  اهلل  نصر 
تهديدًا  املقاومة،  على  متتد  اليت 
فأجاب:  »لليونيفيل؟«،  لسالمة 
دخل  وال  لبناني  شأن  »هذا 
»لليونيفل« فيه. املوضوع يتعلق 
احلريري  وسعد  الدولية،  باحملكمة 
يعرف جيدًا من اغتال والده، ويف 
حال اتهام طرف ظلمًا فمن الطبيعي 
ان يكون له رد فعل قوي. جيب اال 
نلعب بالنار وهذا يعترب لعبًا بالنار. 
ومن أعطى »حزب اهلل« حق محل 
االنسان  حقوق  شرعة  هو  السالح 
تكرس  اليت  الدولية  والشرعية 

مقاومة االحتالل«.
وعما اذا كان التحالف مع »حزب 
قال:  استقالليته،  قّوض  اهلل« 
السعي  يف  هي  »املشكلة 
من  التخلص  اىل  االسرائيلي 
الفلسطينيني وتوطينهم يف لبنان. 

الشعب  توعية  دور  اؤدي  وأنا 
اليت  املشكلة  هذه  على  اللبناني 
بعد. لقد كنت سباقًا يف  مل يعها 
النضال ضد الوصاية السورية، بينما 
مل يلتحق اآلخرون اال متأخرين جدًا. 
الذي  اخلطر  هذا  من  احذر  واليوم 

يتثبت بالسياسة االسرائيلية«.
اىل  حديثا  ايضا  اجرى  عون  وكان 
تلفزيون »TV5«، واكد منه ان 
اهلية،  »ال خطر من نشوب حرب 

ولن ننسحب من احلكومة«.    
»سعد  قال:  سؤال،  على  وردًا 
االنتقام،  مبشاعر  يشعر  احلريري 
خصومه  من  التخلص  ويريد 

السياسيني، اال ان احملكمة تتزامن 
مع اكرب فضيحة يف الشرق االوسط 
وهي فضيحة مالية بدأت مع تسلم 
رفيق احلريري احلكم عام 1993، اذ 
اكتشفنا ان هناك تبذيرًا وسرقات 
لفت  وفيما  اخلزينة«.  اموال  من 
اىل ان »احلكومة حاليا مشلولة«، 
واضحة  صورة  »نريد  قال: 
شهود  حيال  الغالبية  موقف  عن 

الزور«.
الرئيس  »طالبين  وختم: 
الدولية،  احملكمة  بدعم  ساركوزي، 
اما انا فأوضحت له بعض  النقاط، 

وسيأخذها يف االعتبار«.
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بقلم رامي القروش    اجملهر
والتطورات  لالحداث  مراقب  اي  ميكن  ال 
السياسية يف لبنان اال الوصول اىل خالصة 
ان  وهي  الشمس  وضوح  وواضحة  واحدة 
اخلطاب السياسي العام بني خمتلف االفرقاء 
ويف  والتحدي.  االستفزاز  هلجة  على  مبين 
حني ان تلك اللهجة كانت قبل فرتة زمنية ال 
تقل عن التسعة اشهر مبنية على بعض من 
االسس واحلجج واملبادئ الفارغة حبد ذاتها، 
اال انها وخالل العشرة اسابيع املاضية حتولت 
العلنية،  الشخصية  املواجهة  من  نوع  اىل 
واالتهامات  الشخصي  التحدي  لغة  اىل  اي 
املباشرة يف شرف وكرامة وقناعات كل من 
يعارض اهداف احلكومة او من يقف وراءها 
حتى  ويديرها  يرأسها  من  حتى  او  داعما 
وان كان فعليا وعمليا وجود وتواجد رئيس 

احلكومة مل يعد سوى شكليا او صوريا.
قبل اشهر ثالثة على االقل والنائب ابراهيم 
املالية  اللجنة  يرأس  الذي  مثال،  كنعان 
 2010 عام  مبوازنة  تدقق  اليت  الربملانية 
تقريبا  برمته  العام  انتهى  حيث  املشؤومة 
ومل تقر بالكامل بعد، اصرار النائب كنعان 
على كشف ملفات مالية لبنان السابقة واليت 
تعود اىل سنوات عدة خلت تسبب باحداث 
شتى انواع املغص لدى وزيرة املالية اليت 
بدورها حاولت وبدفع ودعم ممن يقف معها 
من نواب ووزراء تيار املواالة، اي 14 آذار 
او تيار رئيس احلكومة نفسه سعد احلريري، 
واالبطاء  التهرب  املعنية  الوزيرة  حاولت 
بشن  والتذرع  التأجيل  او  االمور،  جملرى 
اتهامات  توجيه  حتى  او  املقنعة  غري  احلجج 
على  يصرون  ملن  االمر  بداية  يف  مبطنة 
وتأخري  بالتعطيل  هؤالء  اتهام  مطالبهم، 
مسارات املوازنة ومن تلك التأويالت انتقلت 
لوضع اشد خبثا وتأثريا على الشارع اللبناني 
ومن  كنعان  النائب  ان  ادعت  حني  العام 
ميثل من خط برملاني وسياسي يسعون اىل 
حماكمة الرئيس الراحل رفيق احلريري حتى 

وهو يف مثواه االخري.
ازاء فشل مجيع السيناريوهات هذه، وحيال 
نواب  من  معه  ومن  كنعان  النائب  صمود 
)اليت على فكرة  الربطانية  املالية  يف جلنة 
حيال  واحد(  سياسي  لون  من  ليست  هي 
هذا الواقع قرر، حسبما يبدو، النائب العماد 
اللجنة  مناقشة  جلسة  حضور  عون  ميشال 
اسباب  اعضائها  امام  مربرا  االخرية  املالية 
موازنات  مبعرفة  تياره  قبل  من  التمسك 
االعوام املاضية، وما اذا حصل فيها اي خلل 
قد يلحق بالوطن اضرارا مالية واقتصادية ال 

قدرة للبلد على حتملها.
او  هدر  اي  كشف  على  االصرار  هذا  ازاء 
من  انربى  العام،  الدولة  لصندوق  ابتزاز 
يصور نفسه بالنائب اهلادئ الرصني امللتزم 
التعامل  يف  واالخالق  االدب  حدود  لكامل 
السياسيني  خصومه  او  حلفائه  مع  سواء 
احلوري  عمار  النائب  انربى  الربملانيني،  او 
العلنية  بالسرقة  تهمة  صاروخ  توجيه  اىل 
يعترب من اثقل واشد املعابري املمكن اتهام 
اي سياسي او نائب او رئيس او مسؤول 
تهمة.  هكذا  مبثل  سابق  او  حاضر  سلطة 
بكل هدوء واعصاب باردة وابتسامة )طبعا 
»النائب  بان:  احلوري  قال  صفراوية( 
ميشال عون سلب ما ال يقل عن 20 مليون 
دوالر قبل ايام قليلة من توجهه اىل منفاه 
يف فرنسا«. وتابع احلوري مدعيا ان لديه 
ولدى كتلة 14 آذار وتيار املستقبل شواهد 
مكتوبة وارقاما ثابتة مؤكدة على ان املبالغ 

اليت اختلسها العماد عون قد تصل اىل 100 
مليون دوالر.

ليس  انه  نرى  بالذات حنن  احلالة  يف هذه 
على  الكالم  او  االمر  هذا  اخذ  واجبنا  من 
حممل اجلد، وال يف ان نوجه اصابع االتهام 
اعلنه  ما  اعلن  بدوره  الذي  عون  للجنرال 
فورا عن اختاذ االجراءات القانونية حبق هذا 
العقالني  املنطق  باب  من  اننا  اال  النائب، 
سنتوجه اىل الربملاني عمار احلوري الذي له 
»قرص بني كل عرس« مبا يتعلق بالدفاع 
والدعم »لتيار املستقبل« وما ميثله هذا 
التيار، سنتوجه له بالسؤال املنطقي الوحيد 
وهو: »اين كانت وثائقكم هذه ايام عودة 
اجليش  خروج  بعد  لبنان  اىل  عون  ميشال 
او  اللبنانية؟.  االراضي  كافة  من  السوري 
ملاذا سكتم عن اموال الوطن »املنهوبة« 
حينذاك ومل تسألوا اجلنرال العائد اىل وطنه 
عن تلك االموال؟ او هي مقبولة او مغفورة 
سرقة اموال الشعب اللبناني من اي جهة او 
اذا كانت مواقف تلك  اللهم  مرجعية كانت 
املرجعية هي حتت »طربوش« املهيمنني 

على الوطن؟.
ان سؤاال كهذا ميكن بشتى االشكال واملعاني، 
منه  املقصود  او  واحد  االخري  مقره  ان  اال 
بالسّلم  ميسك  »من  وهو:  وثابت  واضح 
اشد  فهو  بالسرقة،  مآربه  ينفذ  للحرامي 
يعين  مما  السرقة«.  ينفذ  لصوصية ممن 
معه  من  وكل  احلريري  النائب  سكوت  ان 
طيلة االعوام املاضية عما يدعونه ويسمونه 
ب »سرقات النائب ميشال عون« ليس 
فقط مردودا عليهم وعلى ادعائهم بل هو 
جيعلهم شركاء باجلرمية اي باللصوصية ... 
نعم شركاء بالسرقة )ان هي فعال حصلت( 
عون،  العماد  تدين  باكثر مما  تدينهم  اليت 
وهم »ان صح االمر« ما كانوا ليكشفوه 
مواقف رئيس  او تتضارب  تتناقض  لو مل 

تيار التغيري واالصالح مع مواقفهم.
االصالح ال يقوم وال يتم باللعب على مشاعر 
املواطنني مثلما فعلت وزيرة املالية بادعائها 
ان النائب ابراهيم كنعان ومن معه يريدون 
»حماكمة رفيق احلريري يف قربه«، وانقاذ 
وااللوان  االشكال  املختلفة  حمنه  من  البلد 
ومن اوضاعه املرتدية يوما بعد يوم ال يبنى 
قد  اليت  االتهامات  وصواريخ  قذائف  على 
هي  ممن  بكثري  اكثر  مطلقها  اىل  تسيء 
موجهة اليهم. اللعب باعصاب الناس وهم 
غري  جحيم  اىل  االنزالق  هاوية  شفري  على 
واضحة معامله قد يذهب بالبلد اىل مسارات 
جمهولة وال حتمد عقباها. الغريب يف االمر 
ان من اية مدرسة سياسية او اجتماعية او 
ألثواب  الالبسون  هؤالء  عقالنية خترج  حتى 
السلطة  ادارة  يف  املسؤولية  وقبعات 

وشؤون الشعب بكل امانة وشفافية.
امل يتبني بعد هلؤالء املستزعمني او النواب 
مصداقية  كل  فقدوا  انهم  السياسيني  او 
لدى املواطن اللبناني الذي يعلم حق العلم 
بان امثال هؤالء القادة سيكونون يف طليعة 
انطالق اول شرارة  اثر  الوطن  الفارين من 
ينفع  لن  انه  هنا  املؤسف  االمين.  الفلتان 
اعضاء  اىل  انساني  او  وطين  بنداء  التوجه 
كتلة  او  املستقبل  لتيار  العامة  االمانة 
»عنرتيات  تكرار  دون  للحوؤل  اذار   14
واتهامات« عمار احلوري، النهم مجيعا من 
والالادراك  بالالوعي  جمبولة  واحدة  طينة 
وكثرة السفسطة والدمياغوجية الفارغة ... 

فتعازينا احلارة يا وطن االرز!

مصابنا 
وعزاؤنا 

مشرتك يا 
وطن االرز!.

كشف وكيل الدفاع عن العميد 
املتقاعد فايز كرم رشاد سالمة 
أّن التهمة املوّجهة لكرم بعنوان 
هلا  ليس  العدو«  »مساعدة 
أساس على اإلطالق. وقال يف 
مع   »otv« الـ حديث حملطة 
الصحايف جورج يامسني: »مع 
امللف  كامل  على  إضطالعي 
مرهج  سندريال  )واحملاميان 
بامكاننا  طبعًا(  كعدي  وايلي 
فايز كرم مل  العميد  أّن  تأكيد 
على  للعدو  مساعدة  أّية  ُيقّدم 

اإلطالق«.
أّي اساس  سأله يامسني على 
إذًا مّت توقيف العميد كرم إن مل 

ُيقّدم مساعدة للعدو؟
على  جرى  »توقيفه  أجاب: 
وما  األولي،  التحقيق  أساس 
عن  األولي  التحقيق  من  ُسّرب 
إعرتافات ال ميكن إدراجها حتت 
حالة  الصفة.  أو  اخلانة  هذه 
طلب  قّصة  تشبه  كرم  العميد 
دكتاتور أحد البلدان من فنيني 
قديم  مثال  معاينة  فرنسيني 
مكتشف يف بالده، ومع تفحيص 
مل  بالتمثال  وتدقيقها  البعثة 
تتوّصل اىل شيء ُيذكر، أبلغت 
الدكتاتور بذلك، فُطلب مساعدة 
بريطانية -  لكّنها  بعثة أخرى – 
ايضًا مل تتوّصل اىل أي شيء 
القّصة:  سالمة  يكمل  مفيد... 
األمين  املسؤول  طلب  »مع 
واملخابراتي التدّخل جلب األخري 
للدكتاتور تقريرًا كاماًل مفصاًل، 
)الدكتاتور(  الرئيس  فتعّجب 
رئيس  أجابه  استفهامه  ومع 
نفسه  »التمثال  األمين  الفرع 
هو من إعرتف«. يعّقب سالمة 
»تشبه  القصة:  رمزية  على 
من  وقٍت  يف  لألسف  حالتنا. 
الدخول  نريد  نكن  مل  األوقات 
الرتّيث  وفضلّنا  سجاالت  يف 
سّربنا  سابقًا  الكالم،  وعدم 
فتعرضّنا  الكالم  من  بعضًا 
لكالم قاٍس ومالحظات من قبل 
نقابة احملامني والنقيبة بالذات، 
وُطلب مّنا كوكالء عن كرم عدم 
صحفية،  تصاريح  بأّي  اإلدالء 
وهذا الكالم صحيح يف املبدأ. 
كّل  موكلي  تعّرض  مع  ولكن 
فرقاء  قبل  من  إلتهام  يوم 
 – ليتحدثوا »طالع  سياسيني 
نازل« وخلق مناخ معنّي ورأي 
عام معنّي... مسؤولييت تفرض 
علّي مواجهة هذا الكالم السيء 
بعض  ألسنة  على  ُيقال  الذي 
السياسيني  وغري  السياسيني 
وهم يف النهاية مكلفني بشّن 
وشبه  املربمج  اهلجوم  هذا 

اليومي على العميد كرم«.
يكمل حديثه سالمة: »املقصود 
طبعًا العميد كرم ولكّن اهلدف 
ميشال  العماد  هو  منه  األبعد 
الوطين  والتيار  شخصيًا  عون 

احلّر...«.
سئل سالمة عن مصدر اإليعاز 
أّن وراء كّل  أجاب: »ال شّك 
معنّي،  سياسي  فريق  ذلك 
تصّور أّنه يف اليوم األول من 
باشروا  كرم  العميد  توقيف 
بالتحقيق األولي معه. يف اليوم 
أّنه  اإلعالم  يف  ُسّرب  الثاني 
تشبه  إعرتافه  بتعامله.  إعرتف 
أخربتها..  اليت  التمثال  قصة 

احملامي رشاد سالمة: العميد كرم تعّرض للتعذيب 
اجلسدي وُعرض عليه مبلغ نصف مليون دوالر

تعّرض  األولي  التحقيق  يف 
سأكشف  وهنا  للتعذيب.  كرم 
امورًا هلا عالقة بسرية التحقيق 
ألني ملزم يف الدفاع عن كرم. 
كافة  أحتّمل  أن  مستعّد  أنا 
النقابة... يف  مع  ذلك  تبعات 
األسبوع الفائت أخبار املستقبل 
نسبت ضمن شريطها اإلخباري 
ملصدر  كالمًا  الشاشة  بأسفل 
مسؤول يف حزب اهلل أّن احلزب 
كرم  بعمالة  إضطالع  على  كان 
إعادة  ومع  الثمانينات؟  منذ 
قبل حمطة  من  ذاته  اخلرب  نشر 
الـ«mtv« وتسويق التصريح 
اإلخباري  شريطها  يف  امُلفربك 
أيضًا،  شاشتها  أسفل  يف 
األمور  كشف  ملزمني  اصبحنا 

على حقيقتها«.
نسب  يستغرب  الذي  سالمة 
هكذا كالم من حزب اهلل حملطة 
املستقبل او الـ«mtv« يقول: 
لقناة  اهلل  حزب  ُيصّرح  »قد 
املسألة   !»otv»الـ أو  املنار 
مزوّد  لدينا،  واضحة  أصبحت 
واملستقبل   »mtv»الـ قناة 
حتدث  الذي  األمين  نفسه  هو 
األمني  ابراهيم  الصحايف  عنه 
يف جريدة األخبار. وهو مسؤول 

أمين موالي«.
امللف  »هل  يامسني:  سأله 
رشاد  أجاب  برأيكم؟«  مرّكب 
ال  الشخصي  »برأيي  سالمة: 
قناعة شخصية  لدّي  القانوني، 

بأّن هذا امللف مرّكب«؟
خطري  »كالم  يامسني:  سأله 
تقوله. اكرّر سؤالي لك أال يوجد 

عالقة للعميد كرم باسرائل؟
اإلطالق،  »على  سالمة:  قال 
سبق  قصة  اىل  يعودون  أبدًا. 
 1992 عام  الزمن  عليها  ومّر 
عن  لبنان  مغادرته  قصة  اىل 
طريق حيفا نتيجة الظروف اليت 
الضباط  وقتذاك  هلا  تعّرض 
وهذه  عون  للعماد  املوالون 

القصة ُختمت مع عودته«.
سأله يامسني: »ملاذا العميد 
مع  سجنه  يف  يزال  ال  كرم 
يتحّرك  مل  ملاذا  امللف،  فربكة 
رشاد  اجاب  بعد؟«  التيار 
الطبيعي  »اجلواب  سالمة: 
ميالد  يدخل  على ذلك. وكيف 
عيد اىل السجن ملدة 3 أشهر. 
حنن نقول للذين ُيسمون العميد 
صدور  قبل  متعامل  أّنه  كرم 
أو قرار احملكمة.  الظيّن  القرار 
موقوفًا  يزال  ال  كرم  العميد 
على ذّمة التحقيق ال غري، »ما 
تواخذني« نقابة احملامني ألّنه 
وبقية  أنا  الدفاع  واجيب  من 

الوكالء عن موكلي«.
سئل هل هناك تناقض بافادات 
العميد كرم؟ أجاب: »ال يوجد 
نسمح  مل  اليوم  قبل  تناقض، 
التحقيق  سرية  كشف  لنفسنا 
سرية  سنكشف  اليوم  لكن 
التحقيق. العميد كرم  نفى امام 
إفاداته  كافة  التحقيق  قاضي 
الظروف  عن  وحتدث  األولية، 
عليه  ُعرض  فيها.  ُوضع  اليت 
)لزوجته  لعائلته  رسائل  كتابة 
مريا(  وابنته  وجيه  وابنه  هند 
حامل  أكون  ان  »بدل  فكتب 
حاماًل  اصبحت  الشرف  وسام 
يكتب  كيف  الكرامة...  وسام 

كما  بتعامله  ويقّر  كالم  هكذا 
األولية  اإلعرتافات  يزعمون! 
ُأملت عليه كما الرسائل. وكلمة 
ما  تعين  بصري«  شو  بتعرف 

تعنيه. كالمي واضح كفاية.
تعّرض  »هل  يامسني:  سأله 
العميد كرم لضغوطات جسدية 
ونفسية؟. يرّد سالمة: »نعم 
جسدية  لضغوطات  تعّرض 
جسدي  وتعذيب  وإهانات 

وتهديد«.
يسأله ثانية يامسني: »العميد 
كرم بتارخيه العريض واملشّرف 
الشخصي  للتعذيب  يتعّرض 
وميلك سجاًل مشرفًا يف اجليش 
اللبناني؟ يرّد سالمة: »تعّرض 
أن  ميكن  ما  لكّل  كرم  العميد 
منه  مطلوب  إلنسان  تتخيّله 
اإلعرتاف جبرم مل يرتكبه )منيح 

هيكي(«.
ويكشف سالمة أّن صحة العميد 
»وضعه  جيّدة.  أصبحت  كرم 
يف  حااًل،  افضل  النفسي 
السابق مل يكن وضعه النفسي 
احلمد  جدًا.  منهارًا  كان  جيدًا، 
هلل وضعه حتّسن بشكل ملحوظ 
الشرطة  اىل  ذهابه  بعد  سيما 
وإجراء  واملستشفى  العسكرية 
بعض  لتوسيع  عملية  من  أكثر 

شرايني القلب«.
سالمة  يقرن  كالمه  ولتأكيد 
»اهلجوم  قرائن:  بعدة  كالمه 
اليومي على العميد كرم وإدانته 
اجلنرال  مسعة  وتشويه  لضرب 
ظهوري  سبب  وتياره  عون 
اإلعالمي اليوم. كرم كّذب كّل 
اإلفادات األولية. ولكّن »مع 
كشف  إضطررنا  املّلق«  فلت 
أقبل  ال  أنا  التحقيق..  سرية 
ان يكون العميد كرم ُمدان من 
ال  اآلن.  بعد  العام  الرأي  قبل 
لسبب ااّل اّن بعض سياسيني 
التصويب  ويريدون  مرتزقة 
عون  العماد  على  سياسيًا 

وتياره السياسي«.
»هناك  سالمة:  يضيف 
ذلك...  كّل  من  أهّم  تفاصيل 
مع  املزعوم  إجتماعه  تهمة 
متواضعًا  مبلغًا  وأخذ  اسرائيلي 
من املال )حوالي 14 ألف يورو 
مفربكة.  كلّها  دفعتني(  على 
تهمة  إلصاق  ميكن  كيف 
اّنه  القول  دون  به  التعامل 
ذلّك! يكمل  مقابل  أموااًل  ياخذ 
كرم  فايز  »العميد  حديثه: 
رفض عرض يف لبنان من قبل 
مليون  سياسيني ومببلغ نصف 
دوالر لإلستمرار برتشيح نفسه 
يف اإلنتخابات النيابية يف قضاء 
الشمال فكيف يقبل  زغرتا يف 
ُيعّقب  ما عاذ اهلل؟.  بأقّل منه 
سالمة: »هل عاقل يقتنع اّن 
مليون  نصف  مبلغ  يرفض  من 
وشرفه  كرامته  ببيع  يرضى   $
وتارخيه السرائيلي »خمرتع« 

مقابل 7 االف يورو«.
بالقول:  حديثه  سالمة  وختم 
ستلومين  احملامني  »نقيبة 
يأخذ  قد  النقابة  وجملس  غدًا 
أدري. لكيّن  إجراًء معنّي... ال 
انا  يسمعونين.  للذين  أترجاهم 
مضطّر أن اكشف سرية التحقيق 
ألن هناك جو من اإلفرتاء غري 

مقبول وحنن صامتون.
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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

شهيد  والد  مقابلة  تصعب  قد 
بني  جنله.  اغتيال  ذكرى  يف 
الكالم والذكرى تزاوج مسارات. 
مسار مشاعر دائمة توقظها رمبا 
 « فتستحضر  االليمة  املناسبة 
معنا  املوجودة  اجلميل  بيار  روح 
كل يوم وتعطينا القوة واالندفاع 
العقل  ومسار  واالميان«. 
املصاب،  عن  املتعالي  واملنطق 
»بثقافة  دائم  متسك  يتوّجه 
العنف  مقابل  والعدل  السالم 
 .« املؤسسات  على  والتطاول 
الرئاسة  خرب  لرجل  رئيس  كالم 
بوجهيها، امني اجلميل، الرئيس 
ما  مجهورية  من  الباقي  االوحد 
»مجهورية  او  الطائف،  قبل 
الصالحيات املعززة«، والرئيس 
الكتائب،  ملَّ مشل  الذي  احلزبي 

على تعدد خطوطها.
»باخلط العريض«، قرأ رئيس 
مع  لقاء  يف  الكتائب  احلزب 
املرحلة  البريوتية  »النهار« 
القديم  منزله  ومن  وتطوراتها. 
احداث  على  والشاهد  بكفيا  يف 
عدة من التاريخ حيث بات ميضي 
معظم اوقاته كما يقول هربًا من 
يطلق  وضوضائها،  العاصمة 

سلسلة مواقف:
يعين  العدالة  عن  »التنازل   -
انه  ولو  الدولة«،  عن  التنازل 
القبض  عدم  احتمال  اىل  يلمح 
»فهذا  املطلوبني،  بعض  على 
حيث  كثرية  حماكم  يف  حيصل 
الغيابية،  االحكام  بعض  تصدر 
يبقيان  والعدالة  احلكم  ان  اال 
رأس  فوق  مصلت  سيف  مبثابة 
الفار من وجههما«. ويف االطار 

اجلميل: التنازل عن العدالة يعين التنازل عن الدولة ولعبة تغيري النظام باتت مكشوفة
نفسه، يؤكد ان عدم االقتصاص 
من  نوعا  شكل  الفاعلني  من 
حساب  دون  بالقتل  السماح 
»وهذا شيء غري طبيعي«.         
- ال ينفي رئيس اجلمهورية سابقًا 
ان يكون احلزب يف اجواء بعض 
واملتعلقة  تتم  اليت  االتصاالت 
 - السوري  املسعى  بتفعيل 
بأننا  يذّكر  انه  غري  السعودي، 
يف  املعلبة  احللول  »اختربنا 
بالنتائج  تأِت  مل  لكنها  املاضي 
ذلك  ويقوده  املطلوبة«. 
الوراء،  اىل  عقودا  العودة  اىل 
عن  كثرية«  »امثلة  مستعيدا 
يف  حبلفاء«.  »االستنجاد 
كل  اختربنا  »اننا  خالصتها 
نبلغ نصف  الدعم، وعندما  انواع 
وعليه،  احلبل«.  يقطعون  البئر 
تبقى  اللبنانية  الساحة  ان  يعترب 
مفتوحة على كل االحتماالت بعد 
كاشفًا  االضحى«،  »هدنة 
تتحضر الي  القوى  بعض  »ان 
على  الرهان  وجمددا  طارئ«، 
اجليش وقوى االمن واملؤسسات 

الدستورية والسياسية.
على  تعليقه  معرض  ويف   -
القادة  اىل  الفرنسية  الدعوات 
املسيحيني  وحتديدا  اللبنانيني 
رئيس  يرتقب  باريس،  لزيارة 
اجلديد  التوجه  الكتائب  حزب 
الفرنسية  اخلارجية  لوزيرة 
ماري،   - اليو  ميشيل  اجلديدة 
جيدا،«  لبنان  »تعرف  اليت 
انه يأمل يف ان  اال  كما يقول، 
حلل  متعاونة  املساعي  »تكون 
االزمة وهذا من شأنه ان يشكل 
استقرار  على طريق  اوىل  خطوة 

الوضع«.
ويف الشأن الكتائيب، يعّلق على 
تعدد اخلطوط داخل احلزب الذي 
األملاسي  يوبيله  الحياء  يستعد 
القضية  باعتباره  املقبل،  الشهر 
ان  اىل  الفتا  غنى«،  »مصدر 
»قوتنا اننا استوعبنا ونستوعب 
اختالفها«.  على  االفكار  هذه 
يف  الكتائب  ان  يؤكد  وفيما 
جيدد  آذار،   14 قوى  صلب 
املصاحلة  بتحقيق  املطالبة 
سياق  ويف  مشريا  املسيحية 
اىل  احلزب  ممتلكات  عن  حديثه 
قطع املفاوضات املتعلقة باذاعة 
كبريا  شوطا  لبنان«  »صوت 

على ان تعلن النتيجة قريبا.
ومما جاء يف احلوار:

• »يف النهاية العدالة ستحكم« 
اساسه  على  الذي  الشعار  هو 
حتيون الذكرى الرابعة الستشهاد 
فتالقون  اجلميل،  بيار  النائب 
مواقف متدرجة تصدر عن االطراف 
للبطريرك  آخرها  »االذارية« 
املاروني الكاردينال مار نصراهلل 
بطرس صفري الذي قال » لتأخذ 
العدالة جمراها حتى لو وّلد القرار 
انتم  هل  تداعيات«.  الظين 
سيتحقق  ذلك  ان  من  واثقون 
ورقة  تشكل  لن  العدالة  وان 
تستخدم  اوراق  جمموعة  ضمن 
يف االطار االقليمي، وهل يعين 
ذلك اننا دخلنا فعال مرحلة ما بعد 

صدور القرار كما يرتدد؟
- املوضوع ليس شخصيًا او آنيًا، 
مببدأ  تتعلق  مبدئية  قضية  هو 
دولة  قيام  ميكن  ال  اذ  العدالة، 
دون عدالة، والتنازل عنها يعين 

املوضوع  الدولة.  عن  التنازل 
الوطن،  مبستقبل  يتعلق  وطين 
من هنا يأتي متسكنا بالقضاء ال 
سيما ان اغتياالت كثرية حصلت 
االقتصاص  وعدم  املاضي.  يف 
من  نوعا  شكل  الفاعلني  من 
حساب،  دون  بالقتل  السماح 
هناك  طبيعي.  غري  شيء  وهذا 
فرصة اتاحها لنا تشكيل احملكمة 
والميكن  بلبنان  اخلاصة  الدولية 

التهاون فيها ايا تكن نتيجتها.
يف  يضمن  الشيء  ذلك،  اىل 
للمحكمة  تعطيل  حصل  حال 
الوضع  ان  آخر،  او  شكل  يف 
بعض  وستعود  سيستقر 
وصوابها  هديها  اىل  االطراف 
الرمسية  املؤسسات  وتنتظم 
وتنجز السيادة الوطنية على كل 

االراضي اللبنانية«.
السياسية  احلركة  تؤشر  هل   •
حمليا وخارجيا اىل اننا دخلنا فعال 
مرحلة ما بعد صدور القرار الظين 
االمر الذي يقتضي توفري »شبكة 
امان« له، للحد باكرب قدر ممكن 

من تداعياته؟
القرار  تستبق  اطراف  مثة   -
من  تسرب  مما  انطالقا  الظين، 
تأكيد صحتها  معلومات ال ميكن 
او عدمه. فالبعض يتكهن مبصري 
القرار ومضمونه وحياول تطويق 
شيء  وهذا  وذيوله.  انعكاساته 
طبيعي. بات معلوما ان احملكمة 
مؤسساتها،  بكل  خرجت  الدولية 
عن مسؤولية املؤسسات اللبنانية 
عهدة  يف  وهي  صالحياتها  او 
ونتيجته  الدولي،  االمن  جملس 
ملزمة للجميع. واذا كانت الدولة 

لن تتمكن من القاء القبض على 
- وهذا حيصل  املطلوبني  بعض 
تصدر  حيث  كثرية  حماكم  يف 
امنا   - الغيابية  االحكام  بعض 
يف النهاية تصدر احكام. احلكم 
سيف  مبثابة  يبقيان  والعدالة 
صدرت  من  رأس  فوق  مصلت 
يف حقه احكام حتى لو كان فارا 

من وجه العدالة«.
حذر النائب حممد رعد باالمس   •
»من الغدر مبسريتنا او من الطعن 
يف ظهرنا، ألننا قادرون على ان 
نرد الطعنة مبا هو اوجع منها« 
ليواصل بذلك عملية رفع السقف 
الذي رمسه »حزب اهلل« الذي 
وعد امينه العام بقطع اليد اليت 
ستمتد اىل سالح املقاومة. ماهو 

ردكم على هذا الكالم؟
وهذه  خمتلفة،  ثقافة  مثة   -
جهة  من  هناك  البالد،  مشكلة 
واملؤسسات  السالم  ثقافة 
والعدل فوق كل اعتبار، وثقافة 
التطاول على املؤسسات والعنف 
جهة  من  الفوقي  والتعاطي 
اخرى. ويبقى على اللبنانيني ان 
خيتاروا اي ثقافة يريدون وألي 
يعلى  وال  تعلو  العدالة  وطن. 
عليها، واذا حصل من تزوير هلا، 
صفا  سيكونون  اللبنانيني  فكل 
التزوير  هذا  مواجهة  يف  واحدا 
لوضع  ولنتعاون  التسييس.  او 
االمور يف نصابها الطبيعي وهذا 
يتم ضمن املؤسسات واحلوار. ال 
يعقل ان خيتزل فريق حق تقدير 
العدالة او احلكم عليها وخصوصا 
القرارات  يستبق  االمر  هذا  ان 

واالحكام.
بعد التصعيد االخري الذي متثل   •
يف انسحاب املعارضة من طاولة 
تفعيل  عن  احلديث  عاد  احلوار، 

السعودي،   - السوري  املسعى 
يتم  ورقة  عن  معلومات  وبرزت 
اجلانبني  بني  عليها  العمل 
ملواجهة  والسوري  السعودي 
تتضمن  الظين  القرار  تداعيات 
ونصراهلل  احلريري  بني  لقاء 
املقاومة  تربئ  للحريري  وكلمة 
وملحق  القرار  صدور  بعد 
قانون  يتضمن  اصالحات  فيه 
الالمركزية  واقرار  انتخابات 
رئيس  صالحيات  وتعديل 

اجلمهورية؟
للدخول  العدالة  من  ننطلق   -
يف مواضيع سياسية هلا اصول 
عالقة  ال  نقاش  واطر  خمتلفة 
الدولية.  للمحكمة  بتقومينا  هلا 
اطار  يف  السياسي  الكالم 
وما  مستغرب،  الدولية  احملكمة 
واملؤسسات  اذًا  احلوار  فائدة 
الطبيعي  االطار  تشكل  اليت 
لتطوير النظام الذي نطالب به. 
ال يتم البحث يف تطوير النظام 
اللبناني ضمن هذا االطار. هناك 
حماوالت لتغيري النظام مبا يعين 
من دميوقراطية حريات وتعددية 
نظام  تركيب  البعض  وحياول 
جديد وفرضه من خارج املبادىء 
العامة املألوفة املتفق عليها يف 

امليثاق واالتفاقات الوطنية.
هل بلغكم معطيات معينة حول   •

هذا الطرح؟
- حنن يف اجواء بعض االتصاالت 
تفرض  ان  ميكن  وال  تتم،  اليت 
نقبل  وال  اللبناني  الشعب  على 
املعلبة  احللول  اختربنا  بفرضها. 
تأِت  مل  لكنها  املاضي  يف 
مل  واذا  املطلوبة.  بالنتائج 
الصميم  من  نابعة  احللول  تكن 
اللبناني، ومن اجل لبنان وكرامة 

شعبه، فال ميكن ان تقوم.
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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.

من  أبوظيب  البيئة-  هيئة  انتهت 
إنشاء مثاني حمطات لتحلية املياه 
باستخدام الطاقة الشمسية، على 
أن تنتهي خالل األسبوع املقبل من 
تشييد 4 حمطات أخرى لتصل طاقة 
احملطات اإلثين عشر االنتاجية إىل 
وذلك   ، يوميًا  غالون  ألف   130
ضمن خطة تشمل إقامة 30 حمطة 
الشمسية  بالطاقة  تعمل  حتلية 
أبريل  بالكامل يف  اجنازها  سيتم 

املقبل.
واعترب ماجد املنصوري أمني عام 
استخدام مصادر  أن  البيئة  هيئة 
التحلية يعد  الطاقة املتجددة يف 
جزءًا أساسيًا يف مستقبل صناعة 
التحلية يف املنطقة لتقليل التكلفة 
وزيادة الكفاءة، موضحًا أنه سيتم 
الطاقة  جتميع  تقنية  استخدام 
الشمسية،  اخلاليا  من  الشمسية 
تقنية  على  تعتمد  حتلية  ووحدات 
األغشية بالتناضح العكسي، حيث 
حتلية  على  احملطات  هذه  تعمل 
املياه اجلوفية عالية امللوحة واليت 

تصل إىل 500 جزء باملليون.
تركيب  أن  املنصوري  وأفاد 
حمطات التحلية الـ 30 اليت تعمل 
يف  سينتهي  الشمسية  بالطاقة 
بناء  سيتم  حيث  املقبل،  أبريل 
الغربية  املنطقة  يف  حمطة   15
املنطقة  15 حمطة يف  جانب  اىل 

الشرقية.
هذا  أهمية  املنصوري  وأكد 
نظرًا  للمنطقة  بالنسبة  املشروع 
املتجددة  املياه  موارد  لنقص 
ومع زيادة الضغط على اخلزانات 
إىل  أدى  الذي  األمر  اجلوفية 
اىل  مشريا  نوعيتها،  تدهور 

ضمن خطة تشمل إقامة 30 حمطة حتى أبريل املقبل
»بيئة أبوظيب« تنجز 12 حمطة حتلية بالطاقة الشمسية توفر 130 ألف غالون من املياه يوميًا

إىل  جلأت  أبوظيب  حكومة  أن 
املياه  لتوفري  التحلية  صناعة 
املناسبة  النوعية  وذات  النظيفة 
لالستخدامات اآلدمية يف أغراض 
الشرب واألغراض املنزلية األخرى 
بإمارة  واملقيمني  للمواطنني 
التحلية  حمطات  أن  غري  أبوظيب 
املكلفة  الصناعات  من  تعترب 
أنها  إىل  باإلضافة  اقتصاديًا 
وهلا  للطاقة  االستهالك  كثيفة 
البيئة  على  البيئية  اآلثار  بعض 
البحرية يف اخلليج العربي ووجود 

انبعاثات غازية.
التحدي  أن  املنصوري  وذكر 
احلقيقي يف عملية إنشاء حمطات 
الطاقة  من  تستفيد  اليت  التحلية 
الشمسية تكمن يف زيادة كفاءة 
الشمسية  الطاقة  جتميع  نظام 
مشريًا  البيئي،  األثر  وتقليل 
آلية  بوضع  قامت  اهليئة  أن  إىل 
الرجوع  مياه  من  اآلمن  للتخلص 
كفاءة  يزيادة  احملطات  هذه  من 
 ،%80 من  أكثر  إىل  احملطة 
املياه  هذه  استخدام  وإمكانية 
األمالح،  انتاج  يف  امللوحة  عالية 
األمسدة  أو  احليوانية  األعالف 
ما  وهذا  الزراعية،  واملخصبات 
ملثل  االقتصادية  الفائدة  حيسن 
ويقلل  مستقباًل،  األنظمة  هذه 
الرجوع  مياه  إللقاء  البيئي  األثر 
يف  حقنها  أو  العربي  اخلليج  يف 

اخلزانات اجلوفية العميقة.
إدارة  مدير  داوود  وأوضح حممد 
كلفت  اهليئة  أن  املائية  املوارد 
احملطات  إلنشاء  يابانية  شركة 
على  قادرة  ستكون  حبيث 
املياه  من  مكعبة  أمتار   5 إنتاج 

وتستخدم  الساعة،  يف  العذبة 
مياهها يف عمل حبريات صناعية 
وقنوات مائية تستخدم كمشارب 
من  جزء  يذهب  كما  للحيوانات، 
مياهها لري املسطحات اخلضراء، 
تستخدم  كما  الربية،  والنباتات 
إكثار  وبالتالي  األعالف  ري  يف 
املناطق  يف  الربية  احليوانات 

النائية والبعيدة.
ويتم اختيار مواقع إنشاء حمطات 
التحلية، حبسب داوود، وفق عدة 
املياه يف  نوعية  أبرزها  اعتبارات 
املوقع  مالئمة  ومدى  املنطقة، 
إلنشاء اخلاليا الشمسية ومعدالت 
جتمعات  ووجود  االشعاع، 
واألعشاب  والنباتات  للحيوانات 

الربية.
على  احملطات  عمل  آلية  وتقوم 
الشمسية  الطاقة  حتويل  فكرة 
جتميعها  يتم  واليت  كهرباء  إىل 
إىل  لتحول  كطاقة  خطوط  عرب 
ضخ  على  تعمل  اليت  بويلرات 
إىل  اجلويف  البئر  من  املياه 
وحدات  إىل  تدخل  واليت  احملطة 
األغشية  تقنية  وفق  تعمل  حتلية 
وبالتالي  العكسي،  بالتناظح 
امللوحة  قليلة  جوفية  مياه  انتاج 
معتمدة  األصلية  باملياه  مقارنة 
الصديقة  الشمسية  الطاقة  على 
للبيئة، ودون أي انبعاثات غازية، 
استخدامها  ميكن  مياه  توفر  كما 
احلديثة  بالطرق  النباتات  ري  يف 

كالري حتت السطحي للنباتات.
ويشار إىل أن اهليئة قامت بوضع 
خطة تهدف إىل تطوير إنتاج املياه 
من خالل حمطات التحلية باستخدام 
الطاقة املتجددة وخصوصًا الطاقة 

املياه  باستخدام  الشمسية وذلك 
اجلوفية عالية امللوحة إضافة إىل 
من  الرجوع  مياه  استخدام  إعادة 
استخدام  هذه احملطات من خالل 
السطحي  حتت  الري  تقنيات 
لنباتات حملية تتحمل امللوحة حبيث 
يتم تفادي مشكلة تراكم األمالح 
على سطح الرتبة. وجاء وضع هذه 
الفريق  لتوجيهات  ترمجة  اخلطط 
زايد  بن  حممد  الشيخ  مسو  أول 
آل نهيان ولي عهد أبوظيب نائب 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
الذي كان قد وجه بدراسة تقنيات 
وأكثر  للبيئة  صديقة  حديثة 
وبعد  اقتصادية.  وجدوى  كفاءة 
تشري  العاملة  للمحطات  التقييم 
النتائج إىل الكفاءات العالية يف 
إىل  تصل  حيث  الطاقة  استخدام 
بينما  املكعب  للمرت  كيلووات   2
ترتاوح املعدالت العاملية من 3,5 
املكعب  للمرت  كيلوواط   5 إىل 
الرجوع  مياه  استخدام  ويتم 
السطحي  حتت  الري  يف  املاحلة 
تتحمل  اليت  احمللية  للنباتات 
امللوحة يف الوادي وإعادة تأهيل 
داوود  وأوضح  النباتات.  هذه 
أن أنظمة الطاقة الشمسية بدأت 
يف  تتحسن  االقتصادية  جدواها 
ويعد  البرتول  أسعار  ارتفاع  ظل 
ظل  يف  اسرتاتيجيًا  خيارًا  ذلك 
بها حكومة  تقوم  اليت  املبادارات 
صديقة  نظم  لتطوير  أبوظيب 
أبوظيب  إمارة  وأن  سيما  للبيئة، 
طوال  الساطعة  بالشمس  متتاز 
أيام السنة، وتعترب الفرصة كبرية 
استغالل  يف  لالستمرار  وجمدية 
كالطاقة  املتجددة  الطاقة 

الشمسية وغريها واالستفادة من 
عدة  توافر  مع  خاصة  تطبيقاتها، 
ميزات نسبية من أهمها مستويات 
األعلى  ُتَعد  هائلة  سطوع مشسي 

يف العامل.
 2,4 أبوظيب حنو  إمارة  وتستهلك 
مليار مرت مكعب سنويًا من املياه 
التغذية  أن  من  بالرغم  اجلوفية 
ضعيفة،  تعترب  اجلوفية  للخزانات 
اخنفاض  إىل  أدى  ما  وهو 
اجلوفية يف كثري  املياه  مناسيب 
من املناطق باإلمارة باإلضافة إىل 

تدهور نوعية هذه املياه.

أن  إنه من املتوقع  وقال داوود 
املياه  موارد  على  الطلب  يرتفع 
املرتفعة  التنمية  ملعدالت  نتيجة 
ما  وهو  املختلفة،  القطاعات  يف 
دفع حكومة أبوظيب أن تقوم جبهد 
املياه  استهالك  ترشيد  كبري يف 
وتقليل اهلدر منها من خالل وضع 
املياه  على  الطلب  إلدارة  برامج 

يف القطاعات املختلفة.
طرق  الستخدام  جهود  وهناك 
حديثة يف الري ومنها الرى حتت 
من   %40 توفر حنو  اليت  سطحي 

استخدام املياه احلالي.

وزارة  يف  رمسي  مصدر  انتقد 
مسؤولني  املصرية  اخلارجية 
االول  أمس  رمسيني  أمريكيني 
جمموعة  أعضاء  مع  الجتماعهم 
ومناقشتهم  مبصر  اخلاصة  العمل 
الداخلية  بالشؤون  تتعلق  أمورًا 
املصرية. وقال املصدر إن "هذا 
أمريكية  مواقف  عن  يعرب  اإلجراء 
التحفظات  إزاء  مقبولة  غري 
جتاه  واملربرة  القوية  املصرية 
تعامل اإلدارة األمريكية مع الشأن 
الداخلي املصري عمومًا ومع تلك 
اجملموعة اليت تدعي اهتمامًا بهذا 
اخلصوص".  وجه  على  الشأن 
األخرية  املواقف  أن  وأضاف 
الداخلية  الشؤون  جتاه  لإلدارة 
املصرية هي "أمر مرفوض بشكل 
قاطع من جانب مصر"، مشريًا اىل 
أن رفض هذا السلوك األمريكي 
يأتي بغض النظر عن أي حجج أو 
البعض  يسوقها  أن  ميكن  ذرائع 
املصدر  وأكد  األمر".  هذا  لتربير 
يف هذا اإلطار على أن مصر تعتز 
كل االعتزاز بسيادتها واستقالل 
تسمح  لن  وأنها  الوطنية  إرادتها 
ذلك  يف  مبا  كان،  طرف  ألي 

مصر: التدخل األمريكي يف الشؤون الداخلية مرفوض
يف  بالتدخل  املتحدة،  الواليات 
شأنها الداخلي حتت أي ذريعة".

اجلانب  أن  يبدو  "لكن  وتابع 
احرتام  عدم  على  يصر  األمريكي 
املصري  اجملتمع  خصوصية 
تستفز  وتصرحيات  بتصرفات 
الشعور الوطين املصري.. وكأن 
اىل  حتولت  املتحدة  الواليات 
اجملتمع  إدارة  كيفية  على  وصي 

املصري لشؤونه السياسية".
وشدد املصدر على "أن من يعتقد 
واهم".  فهو  ممكن  أمر  هذا  أن 
وقال املصدر "أما هذه اجملموعة 
عمل  نفسها جمموعة  التى تسمي 
النظر اىل أعضائها  مصر فيكفي 
وأجندتها.. فهي  أهدافها  لنتبني 
األمريكيني  أولئك  من  جمموعة 
علم  على  أنهم  يظنون  الذين 
قراءة  خالل  من  إما  باجملتمعات 
أتباعهم  يعدها  التى  التقارير 
أو  احملددة..  األجندات  ذوي  من 
أو  الرحالت..  تنظيم  خالل  من 
من  وهي  القاصرة..  اللقاءات 
اليت  نفسها  اجملموعات  نوعية 
يف  الفوضى  إشاعة  اىل  تهدف 

الشرق األوسط«.



صفحة 9     

العرب والعالم

Page 9 2010 الثاني  تشرين   20 Saturday 20 November 2010السبت 

بريد سريعشحن جوي

رفع سفري خادم احلرمني 
الشريفني لدى أسرتاليا 

ونيوزيالندا
 االستاذ حسن طلعت ناظر

 بامسه وباسم أعضاء السفارة 
وامللحقية الثقافية والقنصلية 

ومجيع املبتعثني والطلبة 
السعوديني 

يف أسرتاليا ونيوزيالندا  
التهاني خلادم احلرمني 

الشريفني امللك عبداهلل بن 

تهنئة سعادة سفري خادم احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا ونيوزيالندا 
االستاذ حسن طلعت ناظر مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك 

عبد العزيز ومسو ولي عهده األمني األمري سلطان بن 
عبدالعزيز ومسو النائب الثاني مبناسبة حلول عيد االضحى 

املبارك
كما وجه السفري ناظر كلمة تهنئة باملناسبة إىل اجلالية 
املسلمة يف أسرتاليا ونيوزيالندا شاكرا اهلل تعاىل بلوغ 

عيد االضحى املبارك
 متمنيا أن يعيد هذا العيد على املسلمني مجيعا باخلري 

والسعادة والعافية الدائمة..

Shop 4 /412 Princes Hwy Rockdale, 2216
Tel. 02 9597 2071 - Fax. 02 9597 2044

Web. www.ibrahimpastry.com.au

لدينا مجيع انواع احللويات..
 البقالوة والبييت فور واملعمول والشوكوال

 والقشطة والكنافة وحالوة اجلبنة والبوظة وغريها...

تتقدم حلويات ابراهيم بأحر التهاني من اجلالية
 االسالمية والعربية

  مبناسبة عيد االضحى املبارك ..
اعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم 

العاهل السعودي يؤكد أنه خبري ويعني جنله متعب رئيساً للحرس الوطين 
العاهل  عني  ملكي،  امر  مبوجب 
بن  اهلل  عبد  امللك  السعودي 
متعب  األمري  جنله  العزيز  عبد 
ورئيسًا  دولة  وزير  سنة(   57(
كان  الذي  الوطين  للحرس 

يرأسه امللك نفسه.
وأوردت وكالة األنباء السعودية 
امللكي،  األمر  نص  "واس" 
وفيه ان العاهل السعودي قبل 
"إعفاء" أخيه األمري بدر بن عبد 
العزيز )80 سنة( من مهماته نائبا 
لرئيس احلرس الوطين "لظروف 
متعب  "األمري  وعني  صحية"، 
بن عبد اهلل بن عبد العزيز وزير 
دولة وعضوًا يف جملس الوزراء 

ورئيسًا للحرس الوطين".
منذ  يرئس  اهلل  عبد  وامللك 
الوطين  احلرس   1962 عام 
البدو  من  افراد  من  املؤلف 
واملكلفني  بوالئهم  املعروفني 
االسرتاتيجية  املواقع  محاية 
وتولي  النفطية،  املنشآت  مثل 
أمن افراد العائلة املالكة. وقد 
حترير  حرب  يف  أفراده  شارك 

الكويت عام 1991.
العشرون  االبن  بدر هو  واألمري 
من  العزيز  عبد  امللك  أبناء  من 
األمرية هيا بنت سعد السديري. 
شكلوا  الذين  األمراء  أحد  وهو 
حركة األمراء األحرار يف ستينات 
وعينه  املاضي،  القرن  من 
العزيز  عبد  بن  سعود  امللك 
عهد  ويف  للمواصالت،  وزيرًا 
امللك فيصل كان نائبًا لرئيس 
احلرس الوطين، وتزوج من ابنة 
خاله األمرية حصة بنت عبد اهلل 

السديري.
يف  غربي  ديبلوماسي  ورأى 

الرياض أن تعيني األمري متعب 
"مؤشر واضح لبدء مرحلة انتقال 
أحفاد  من  الكفايات  إىل  احلكم 
امللك عبد العزيز" ، مدلاًل على 
الفيصل  سعود  بـ"األمري  ذلك 
خالد  وأخيه  اخلارجية،  وزير 
مكة،  منطقة  حاكم  الفيصل 
العزيز  عبد  بن  نايف  بن  وحممد 
للشؤون  الداخلية  وزير  مساعد 
فهد  بن  حممد  واألمري  األمنية، 
وهم  الشرقية،  املنطقة  أمري 
لدى  كبرية  بشعبية  حيظون 

الشارع السعودي".
هو  اهلل  عبد  بن  متعب  واألمري 
السعودي  العاهل  أبناء  ثالث 
حممد  بنت  منرية  زوجته  من 
أنه  الناس  ويعتقد  العطيشان. 
أكرب أبناء امللك عبد اهلل بن عبد 
السعودي  العاهل  كون  العزيز 
يكنى "أبا متعب"، واألمري متعب 
متزوج من األمرية جواهر بنت عبد 
وعام  سعود.  آل  حممد  بن  اهلل 
اجلهاز  لرئيس  نائبًا  1990 ُعني 
احلرس  رئاسة  يف  العسكري 
السعودي، وعمل قائدًا  الوطين 
العسكرية.  خالد  امللك  لكلية 
 2000 األول  كانون   21 ويف 
رقي إىل رتبة فريق أول وُعني 
الوطين  احلرس  لرئيس  نائبًا 
العسكرية.  للشؤون  املساعد 
صدر   2009 حزيران   21 ويف 
األول  قضى  ملكيان،  أمران 
احلرس  لرئيس  نائبًا  بتعيينه 
التنفيذية  للشؤون  الوطين 
بإنهاء  والثاني  وزير،  مبرتبة 

خدماته العسكرية.
أن  الغربي  الديبلوماسي  وتوقع 
يعني قريبًا مساعد وزير الدفاع 

العسكرية  للشؤون  والطريان 
وزير  سلطان  بن  خالد  االمري 
افتقاده  رغم  "على  دولة، 
السعوديني".  لدى  الشعبية 
انه  إىل  آخر  ديبلوماسي  وأشار 
اجلنرال  مذكرات  قراءة  "يكفي 
)قائد  شوارزكوف  )نورمان( 
لتحرير  الدولية  التحالف  قوات 
الكويت( كي تعرف من هو خالد 
ذلك  ان  وأضاف  بن سلطان". 
مرهون بعودة ولي العهد األمري 
خالل  العزيز  عبد  بن  سلطان 
حيث  الرياض  إىل  أسبوعني 
أغادير  يف  نقاهة  فرتة  ميضي 

باملغرب.
عبد  علي  اليمين  الرئيس  وهنأ 
األمري  امس  مساء  صاحل  اهلل 
احلرس  رئاسة  بتوليه  متعب 

الوطين السعودي.
امللك خبري

اهلل  عبد  امللك  أكد  ذلك،  إىل 
بانزالق  أصيب  كان  الذي 
بثها  كلمة  يف  غضرويف 
األربعاء: "هلل احلمد،  التلفزيون 
انا خبري وصحة ما دمتم خبري... 
ما  الوعكة  هذه  جاءتين  اخواني 
يقولون  ناس  هي،  ما  ادري 
عرق  يقولون  وناس  انزالق، 
النسا. النساء ما شفنا منهن اال 
اين  من  هذا  والعرق  خري.  كل 
ولكن  فاسد.  عرق  هذا  جاءنا، 
تشوفون  ما  انكم  اهلل  شاء  ان 

اال كل خري".
ومل يرأس امللك عبد اهلل جملس 
الثاني،  تشرين   8 يف  الوزراء 
بـ"انزالق  اصابته  بسبب 
الديوان  افاد  كما  غضرويف"، 

امللكي يف بيان.
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االجتاهات  رصد  تقرير  وجد 
االسرتاليني  ان  االجتماعية 
اىل  جمددا  العودة  يريدون 
قبل  اليوم  االقرتاع  صناديق 

الغد.
ووجد التقرير ان لدى عدد كبري 
من الناخبني خماوف جدية حيال 
وهم  اجلديدة  احلكومة  استقرار 
اخرى  انتخابات  اجراء  يؤيدون 
دافعي  ذلك  كلف  ولو  حتى 

الضرائب املزيد من االموال.
االنسة  مشاكل  اىل  فاضافة 
غيالرد فان العديد من الناخبني 
كيف  شديد  بانزعاج  يشعرون 

انها اصبحت رئيسة للوزراء.
ايبسوس  مؤسسة  تقرير  وقال 
املواقف  يقيس  الذي  ماكاي، 
االسرتالية بشأن جمموعة واسعة 
من املوضوعات من خالل جمموعة 
كبرية من املسوح، ان االطاحة 
تشكل  زالت  ما  راد  بكيفن 

مسألة بالنسبة للناخبني.
جمموعة  اىل  التقرير  ويستند 
سيدني  يف  جرت  مناقشات 
واداليد  وبريزبن  وملبورن 
وبينديغو وتاونسفيل يف ايلول 

.2010
يف  الباحثني  كبرية  وقالت 
هانتلي  ريبيكا  املؤسسة 
الذين  الولئك  "بالنسبة 
حرضت  غيالرد  ان  يعتقدون 
عدمية  فهي  االنقالب،  على 
للسلطة،  ومتعطشة  الوالء 
يعتقدون  للذين  بالنسبة  اما 
يد  يف  دمية  جمرد  كانت  انها 
اهلوية يف حزب  رجال جمهولي 
يشعرون  انهم  فقالوا  العمال 
خبيبة امل لعدم اظهارها قوة او 

استقاللية".
الناخبني  من  العديد  ويشعر 
تفز  مل  حلكومة  ارتياح  بعدم 

باالكثرية.
النموذج  "ان  التقرير  ورأى 
اجلديد من السياسة كان يسبب 
املشاكل  واحدى  للعديد  القلق 
الكبرية لديهم هو ان اي وضع 
اىل  جمددا  سريسلنا  هش 
وليس  عاجال  االقرتاع  صناديق 

اجال".
وقالت االنسة هانتلي "قال احد 
الناخبني انه بقدر ما نعجل يف 
حل املسألة يف انتخابات اخرى 
انه على  اذ  افضل  يكون ذلك 
االقل، حنصل على ما هو واضح 
بعدم  يشعر  انه  اخر  وقال   ..
انتخبها  حكومة  حيال  االمان 
ان  اعلم   .. الشعب  نصف 
امواال  ستكلف  جديدة  انتخابات 

ولكن علينا فعل ذلك".
ويعترب هذا التقرير حتوال كبريا 
ستة  خالل  الشعيب  املزاج  يف 
اشهر حيث كانت دراسة جرت 
تعاطفا  وجدت  قد  نيسان  يف 
كبريا جتاه نائبة رئيس الوزراء 

سابقا )غيالرد(.
"يف  هانتلي  االنسة  ورأت 
لدى  بدا  ابريل  لشهر  تقريرنا 
على  كبرية  امال  املستهلكني 
جوليا غيالرد حيث رأوها تصعد 

اىل القمة بطريقة مشروعة".

تقرير يظهر رغبة 
االسرتاليني بالعودة جمددا 

اىل صناديق االقرتاع
كانرتبريي  بلدية  رئيس  دعا 
السكان  فوريللو  روبرت 
يف  امليالد  بروحية  لالحتفال 
حديقة ويلي بارك يوم االحد يف 

5 كانون االول.
"الكثر  فوريللو  السيد  وقال 
احلديقة  تزدحم  عاما   20 من 
االشخاص   من  باالف  ومسرحها 

لالحتفال بامليالد."
واضاف يقول " كل عام ننظم 
من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة 
وهذا  للسكان  الرتفيه  وسائل 
مسرح  من  شيء  كل  العام 
جيش  جوقة  اىل  كانرتبري 

اخلالص."
وقال رئيس البلدية " ان احلضور 
سوف يغين اىل جانب اجلوقات 
اناشيد عيد امليالد املعروفة كما 
ستعتلي املسرح جوقة السفارة 

للكنيسة الرسولية اجلديدة."
يقول  فوريللو  السيد  وتابع 
"جوقة الرتاتيل يف احلديقة هي 
لالفراد  وخاصة  ُتنسى  ال  ليلة 
الذين سيلتقون بسانتاكلوز كما 
ان هناك العديد من النشاطات 
الوجوه  طالء  ضمنها  الرتفيهية 

االنسان  حلقوق  حمامون  دعا 
لتشكيل  اللجوء  طاليب  وحمامو 
انتحار  اثر  مستقلة  حتقيق  جلنة 
معتقل  يف  عراقي  جلوء  طالب 
فيالوود يف سيدني يدعى امحد 
العقابي يعتقد انه يف االربعينات 
من عمره حيث عثر عليه ميتا يف 
 12,40 الساعة  حواىل  املرحاض 

من فجر الثالثاء.
مستشفى  اىل  نقله  وجرى 
عن  االعالن  مت  حيث  ليفربول 

وفاته.
الثاني  الشخص  هو  والعقابي 
يف  االنتحار  على  يقدم  الذي 
املركز خالل شهرين بعد السيد 
من  عاما   36 رولوني  جوزيف 
ايلول  يف  انتحر  الذي  فيدجي 

املاضي.
وطالب احملامي جورج نيو هاوس 
العدالة  شبكة  يرأس  الذي 
االنسان  وحقوق  االجتماعية 

اعلن وزير حقيبة القمار والسباق 
ان  ويلز  ساوث  نيو  يف  للظل 
سياسة املعارضة يف حال فازت 
باحلكم هي معاجلة حاالت الفنادق 
والنوادي الليلية كال على حدة.

وقال السيد جورج سوريس انه 
يف حال مت تصنيف ناد ما على 
وضعه  سيتم  فانه  العنف  خانة 
من  صارمة  ادارة  نظام  حتت 

خالل جلنة مستقلة.
حال  يف  انه  يقول  واضاف 
تواصلت اعمال العنف بالرغم من 
القيود املفروضة على اخلدمات 
"قاعدة  سيواجه  النادي  فان 
الضربات الثالث" حيث سيجري 

تعليق رخصته متهيدا اللغائها.
وقال نشطاء يف مكافحة الكحول 
ان ذلك خطوة اىل الوراء يف حني 
االجراءات  عن  الشرطة  دافعت 

احلكومية  املوجودة.
سياسة  انتقاد  سيتم  كما 
االئتالف ووصفها بانها  حماولة 
تربعت  اليت  لالندية  اسرتضاء 

 747 بوينغ  طائرة  اضطرت 
للعودة  كوانتس  لشركة  تابعة 
ان  بعد  جوهانسبورغ  اىل 
اصطدم باحد حمركاتها طري يف 
حادث هو االحدث يف سلسلة 
احلوادث اليت شهدتها الشركة 

الوطنية.
وقالت الشركة ان احملرك رقم 
اثنني اغلق جراء اضرار حدثت 
احد  ابتالعها  بعد  للتوربينات 
من  قصري  وقت  بعد  الطيور 
اقالعها يوم الثالثء مما اضطر 
 171 تقل  كانت  اليت  الطائرة 

راكبا للهبوط االضطراري.
ان  الشركة  باسم  ناطق  وقال 

*روبرت فوريللو*

فوريللو يدعو السكان لالحتفال 
بروحية امليالد يف حديقة ويلي براك

والوشم املؤقت واهلدايا."
ان  عن  فوريللو  السيد  وكشف 
مدهش  بعرض  ستنتهي  الليلة 
النارية  وااللعاب  للمفرقعات 
واليت  السماء  ستضيء  اليت 

حيبها اجلميع من كل االعمار.
احداثا  ان  البلدية  رئيس  وقال 
هي  احلديقة  يف  اناشيد  مثل 
وسيلة مهمة جلميع ابناء اجملتمع 
معا وليس افضل من هذا الوقت 

يف السنة لالجتماع سوية.
للمزيد من املعلومات االتصال: 

 97899300

املعارضة يف نيو ساوث ويلز بصدد وضع قوانني 
معاجلة افرادية للنوادي الليلية اذا فازت باحلكم

بسخاء لالئتالف.
ان  سوريس  السيد  وقال 
ضد  صارما  سيكون  االئتالف 
يعتقد  وهو  السيئة  االندية 
وضع  بدل  االفرادي  بالتقييم 
على  القائمة  على  ناد   100

اساس احصاءات االعتداءات.
من  ليس  انه  يقول  واضاف 
ليلي  ملهى  يوضع  ان  العدل 
نفسها  القواعد  حتت  صغري 
حانة  ان  قائال  الكبرية  للنوادي 
صغرية جدا قد ترتكب 19 حالة 
نادي  فيما  السنة  يف  اعتداء 
3 ماليني  يف برينث يشهد    
حالة ارتياد يف السنة ليس من 
املنطقي ان يشهد كالهما العدد 

نفسه حلاالت االعتداء.
السابق  الوالية  رئيس  وكان 
نايثن ريس قد قدم قائمة بأسوأ 
العام  يف  والنوادي  احلانات 
للشرطة  احصائيات  اثر   2008
 1 املستوى  خللق  استخدمت 

واملستوى 2 هلذه املالهي.   

دعوة اىل فتح حتقيق يف مسألة وفاة شخص يف معتقل فيالوود

طائرة كوانتس تهبط اضطراريا اثر 
اصطدام طري مبحركها

اصالح  على  عملوا  مهندسني 
بعض  به  حلق  حيث  احملرك 
الضرر بشفرات التوربينات... 

انها ليست مسألة ضخمة.
وكانت طائرة بوينغ 717 تابعة 
صاعقة  ضربتها  قد  للشركة 
اليس سربينغ  بني  رحلة  خالل 
من  ساعات  قبل  وداروين 

حادث جوهانسبورغ.
طائرة  اضطرت  ان  سبق  كما 
سيدني  اىل  للعودة  للشركة 
يوم االثنني فيما كانت متجهة 
اىل بيونس ايرس انها معاناتها 
من خطأ كهربائي بسبب تصاعد 

الدخان يف قمرة القيادة.

رصد مليون دوالر لتجديد مركز شرطة كينغزغروف
شرطة  خمفر  حتويل  سيتم 
مرفق  اىل  السابق  كينغزغروف 
تكتيكي لشرطة نيوساوث ويلز 
مليون  بكلفة  اصالح  من  كجزء 
يف  الوالية  موازنة  متوله  دوالر 

.2010-2011
رئيسة  من  كل  اعلن  فقد 
الوالية كريستينا كينيلي ووزير 
ذلك  عن  ديلي  مايكل  الشرطة 
يوم االربعاء من االسبوع احلالي 
اجملتمع  من  قوية  محلة  اثر 
كوغره  نائبة  قادتها  احمللي 

شريي بارتون.
على  بالفعل  العمل  بدأ  وقد 
املرفق  هلذا  الداخلي  الديكور 
اجلديد حيث ان االعمال اخلارجية 
االسابيع  يف  ايداعها  سيتم 

املقبلة.
التجديدات  من  االنتهاء  ولدى 
كينغزغروف  شركة  مركز  فان 
من  واسعة  جمموعة  سيستوعب 

التدريبات ومن ضمنها:
سيناريو  على  -التدريب 

احملاكاة.
استعمال  على  التدريب   -

مسدسات الصعق.
استعمال  على  التدريب   -

مسحوق الفلفل.
القيد  وضع  على  التدريب   -

والصفد.
- الدفاع عن النفس بالضربات 

والركالت.
- التحكم االرض و

االسلحة  تكتيكات  نظرية   -
والدفاع.

الوالية  رئيسة  شكرت  وقد 
شريي  احمللية  النائبة  كينيلي 
نيابة  املستمر  لدفاعها  بارتون 
عن اجملتمع احمللي. حيث قالت: 
»هذا  فوز لسلطة الشعب وانها 
رائعة جملتمع كينغزغروف  اخبار 
يضمن ان يكون لشرطة سيدني 

مركز لفنون التدريب قريب من 
مكان عملهم الطبيعي.«

بدورها رجت االنسة بارتون بهذا 
الشرطة  موارد  يف  االستثمار 
احمللية وبااللتزام بوجود الشرطة 
قائلة  كينغزغروف  املستمر يف 
»ان هذا يرسل رسالة واضحة 
للجميع بان الشرطة هنا ُوجدت 
وهذا  كينغزغروف.  يف  لتبقى 
حكومة  تقديم  على  جديد  دليل 
نيو ساوث ويلز للشرطة افضل 
اجملتمع  حلماية  املتاحة  املوارد 
يف  اجلرمية  معدل  وختفيض 

سائر احناء نيو ساوث ويلز.

ان  فقال  ديلي  الوزير  اما 
خيضعون  الشرطة  عناصر 
االسلحة  على  تدريب  لدورات 
جهوزيتهم  لضمان  عام  كل 
عن  وكشف  وضع.  اي  ملعاجلة 
ستشمل  التجديدات  هذه  ان 
التدريب،  حملاكاة  مبنية  غرفة 
والتدريب،  للمحاضرات  غرفة 
والتفريغ،  للتعبئة  مساحات 
الوجبات  لتناول  مكتب، مساحة 

ومساحة تدريب خارجية«.
االنتهاء  ان  الوزير ديلي  وقال 
من العمل يف هذا املرفق اجلديد 

سيكون بداية العام املقبل.

*رئيسة الوالية كينيلي، ووزير الشرطة ديلي والنائب بارتن امام املغفر اجلديد*

النواب  مرتبات  زيادة  ستتم 
الفيدراليني للعام اجلديد باالف 

الدوالرات.
ففيما سيتمتع حتى النواب اجلدد 
بزيادة على مرتباتهم حبدود 35 
الف دوالر من 135 الف دوالر، 
فان جمموعات االعمال استبعدت 
ان حيصل العمال العاديون على 

اي زيادة على اجورهم قريبًا.
ويزعم ارباب العمل ان زيادات 

االجور ال تتفق مع التضخم.
»الديلي  الزميلة  وكشفت 
الظل  وزراء  ان  عن  تلغراف« 
ستصل مرتباتهم اىل 200 الف 
مرتبات  ستصل  فيما  دوالر، 
 180 اىل  اخللفية  املقاعد  نواب 

الفًا.
يرتفع  ان  املتوقع  من  انه  كما 
جوليا  الوزراء  رئيسة  مرتب 
دوالر  الف   350 البالغ  غيالرد 

وكذلك وزراء حكومتها.
ومن شأن هذه الزيادات، اليت 
شاملة  مراجعة  من  جزء  هي 
للمستحقات الربملانية، ان تضخ 
امواال ضخمة يف صناديق تقاعد 
جملس  واعضاء  السياسيني 

الشيوخ.
الرمسي  السعر  ملؤشر  ووفقا 
القطاع  اجور  ارتفعت  للعمالة، 
اخلاص مبعدل 1,2 يف املئة اي 
حوالي 0,7 يف املئة لالشهر الـ 

18 املاضية.
التجارة  غرفة  رئيس  وقال 
االسرتالية  والصناعة 

سياسيونا يزيدون النفسهم االف الدوالرات

مستقلة  حتقيق  جلنة  بتشكيل 
لتعطي وفاة السيد العقابي.

نيابة  نيوهاوس  السيد  ويرافع 
تقدموا  جلوء  طالب   25 عن 
للحصول  احلكومة  ضد  بشكوى 

على تعويضات جراء اعتقاهلم.
يف  نيوهاوس  السيد  وقال 
العدالة  شبكة  اصدرته  بيان 
الجراء  الوقت  حان  االجتماعية 
مراجعة مستقلة للظروف املثرية 
باناس  حتيط  اليت  لالمشئزاز 

ضعفاء.
وقال الناطق باسم الشبكة مجال 
داوود ان الوضع داخل معتقل 
ان  حيث  جدًا  متقلب  فيالوود 
حمتجزون  املراكب  الجئي  كل 
يف منطقة تعرف بـ "املرحلة 3" 

يعلنون اضرابا عن الطعام.
باصالح  اخلضر  حزب  وطالب 
هذه  اثر  اهلجرة  لقوانني  شامل 

الوفاة.

للزميلة  اندرسون  بيرت 
االرقام  ان  »االسرتاليان« 
على  االجور  ضغط  ان  اظهرت 
معدل  مع  تتفق  وال  االقتصاد 

التضخم واداء االنتاجية«.
االرقام  ان  يقول  واضاف 
ترتفع  كانت  االجور  ان  اظهرت 
االسعار  من  اسرع  مبعدل 

وحوال 3 اىل 4 مرات اكثر من 
اىل  يؤدي  مما  االنتاجية،  منو 
املعيشية  املستويات  تقليص 
اذا  اال  املتوسط  املدى  على 

ارتفعت معدالت االنتاجية.
احتاد  رئيس  قال  بدوره   
النقابات االسرتالية جاد كريني 
باطراد  ترتفع  كانت  االجور  ان 
يدعم  دليل  اي  هناك  وليس 

مزاعمن اخرتاق االجور.
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Article One

1. Who was the first governor 
of the colony of New South 
Wales?
1) Captain Philip Arthur
2) Captain Arthur Philips
3) Commander John Cook
4) Captain Arthur Philip

2. In what year were the colonies 
united into a federation of 
states?
1) 1788
2) 1915
3) 1851
4) 1901

3. The COAG has been set up 
to
1) to review and interpret laws
2) collect taxes from citizens 
and businesses
3) organise federal elections
4) encourage cooperation 

ما هي اإلعالنات اليت أطلقها وزير اهلجرة يف 11 تشرين الثاني سنة 2010؟

هذه التشريعات ستنطبق على 
م بعد األول من  كل طلب ُيقدَّ

متوز سنة 2011 .

ما هي أهم نقاطها؟  
 

النقاط  كل  ألغيت  لقد   -1
كانت  اليت  للمهن  العائدة 
أو مخسني  أربعني  حتوز على 

أو ستني نقطة سابقًا.
املتعلقة  النقاط  فت  ُكيِّ  -2
إنتاجية  لتعكس  املقدم  بسن 
عن  عوضًا  اخلدمة  سنوات 

سنوات احلداثة.
نقاط  عشر  إعطاء   -3  ILETS
إضافية ملن حيصل على معدل 

8 يف امتحان       
ملن  إضافية  نقاط  إعطاء   -4

يعمل بتواصل يف أسرتاليا.
إضافية  نقاط  إعطاء   -5
خبربة  الطلب  مقدم  متّيز  إذا 

عالية.
6- إعطاء نقاط إضافية حلامل 
جامعة  من  الدكتوراه  شهادة 
حلاملي  و  أسرتاليا  خارج 

الشهادات اجلامعية األخرى.
حلاملي  جذرية  تغيريات   -7

شهادات مهنية.
النقاط  عدد  ختفيض   -8
سيعمل  ملن  للكفالة  العائدة 
األماكن  و  األرياف  يف 

البعيدة.
9- حتديد نسبة النجاح ب 65 

عالمة.

between the levels of 
government

4. The House of Review is the 
same as
1) The High Court
2) The Assembly
3) The Senate
4) The House of 
Representatives

5. How many senators are 
elected from each state?
1) 2
2) 12
3) 1
4) 16

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

*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

تشرين  من  عشر  احلادي  يف 
الثاني سنة 2010 أطلق وزير 
اهلجرة النقاط اجلديدة املختارة 

هلجرة املهارات العامة .

النقاط  جدول  أدناه  مرفق 
املختارة اجلديدة.

ما هو اهلدف من هذا االختبار 
اجلديد؟

تكملة  هو  االختبار  هذا  إن 
لالئحة مهن املهارات و اليت 
األول من  نافذة يف  أصبحت 

متوز سنة 2010.

متى تصبح هذه النقاط اجلديدة 
املختارة نافذة املفعول؟

تصبح نافذة املفعول يف األول 

من متوز سنة 2011 وذلك بعد 
املتعلقة  التشريعات  إصدار 
بها من قبل الربملان. كما أن 
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HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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مقاالت

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
وال ينتهي.

فمن أجل مترير هذا العيد »عا خري« زار زعيم احلزب التقدمي 
االشرتاكي النائب وليد جنبالط القصر اجلمهوري واتفق مع الرئيس 
ميشال سليمان على وضع العصي يف دواليب مطالبة املعارضة 
العدلي من خالل استعمال  الزور اىل اجمللس  باحالة ملف شهود 
اجللسة  فمرت  التصويت  جرى  لو  فيما  الوزارية«  »حصتهما 

احلكومية األخرية بسالم.
الرئيس  بني  عليه ضمنا  املتفق  التكتيك  يكون  ان  املمكن  ومن 
سليمان والنائب جنبالط ورمبا الرئيس احلريري وهو عدم الدعوة 
السعودي  السوري-  التحرك  يكون  ريثما  الوزراء  جملس  النعقاد 
الذي يعّول على جناحه كثريون ومنهم السيد نصر اهلل قد أمثر، 
ويف هذا االطار قال النائب كنعان لـ »كالم الناس«: مل نبلغ 

بأي موعد قريب جللسة جملس الوزراء.
واذا كان العيد قد منع انفجار الوضع احلكومي اال انه لن حيمل 
للبنانيني اي نوع من انواع اهلدنات السياسية حيث بقي الرتاشق 

السياسي واالعالمي بني املواالة واملعارضة سيد املوقف.
العيد انتهى.. فاىل اين حنن متجهون؟ واىل اين يتجه البلد؟

قلنا اكثر من مرة ونعود ونكرر انه لو ُترك االمر للبنانيني الدارة 
شؤونهم وتقرير مصريهم لكانت حظوظ االتفاق فيما بينهم أكرب 
بكثري من االختالف ولرمبا كانت املسائل والقضايا العالقة واليت 

هي موضع خالف حتل يف جلسة او جلسات معدودة.
غري انه لألسف الشديد فان اخلارج الذي ال »ينام« والذي يبقى 
ساهرا على مصلحته مراقبا كل شاردة وواردة والذي له »عيون« 
و »أذناب« يف الداخل ال يرتك للقادة اللبنانيني فرصة املصارحة 
واملصاحلة اذ نالحظ انه كلما كان هناك جمال لرتطيب االجواء بني 
بعضهم البعض، حتى ال نقول، االتفاق، يتدخل هذا اخلارج مباشرة 
لتفشيل ذلك سواء من خالل »رسائل« حتذيرية او تهديدية او 

بواسطة اعطاء اشارات  »اخلربطة« للدائرين يف فلكه داخليا.
ويف هذا االطار، دخل العنصر االسرائيلي جمددا على خط القرار 
االتهامي »الدولي«، وهذه املرة بلسان »القاضي الدولي« 
رئيس االركان االسرائيلي غابي اشكينازي الذي حذر مما أمساه 

»إمكان سيطرة »حزب اهلل« على لبنان بعد صدور القرار«.
واعرب اشكينازي من كندا، اليت كان يزورها، عن قلقه الشديد 
الرئيس  الدولية يف اغتيال  التحقيق  من عواقب نشر نتائج جلنة 

رفيق احلريري.
بينهم  ومن  الكنديني،  أمام  االسرائيلي  االركان  رئيس  وحذر 
من  الدفاع،  ووزير  ناتينشيك  جي  والت  اجلنرال  األركان  رئيس 
»حزب  يدي  يف  لبنان  سقوط  إىل  سيقود  النتائج  نشر  »أن 
اهلل«، وإىل سيطرة أمينه العام السيد حسن نصر اهلل على الدولة 

)اللبنانية(«.
وأشار أشكينازي إىل أنه »يف حال نشر نتائج التحقيق يف اغتيال 
احلريري وأشارت إىل توّرط قادة من بني صفوف حزب اهلل يف 

االغتيال، فقد يقود األمر إىل سيطرة احلزب على لبنان«.
»حزب  قيام  احتمال  من  العميق  »القلق  عن  اشكينازي  وعرب 
مشريا  لبنان«،  على  والسيطرة  عسكري  انقالب  بتنفيذ  اهلل« 
احتمال  هو  لبنان  على  اهلل«  احتمال سيطرة »حزب  اىل »أن 

واقعي«.
الكنديني إن هناك  أثناء لقاءاته مع املسؤولني  وقال اشكينازي 

جهات داخل اجليش اللبناني تقدم املساعدة لـ»حزب اهلل«.
سيطرة  من  اشكينازي  الدولي«  حتذيرات »القاضي  نضع  اننا 
حزب اهلل على لبنان يف خانة حتريض احلزب على مثل هذه السيطرة 
وختويف اللبنانيني من بعضهم البعض مما يؤدي اىل دق اسفني 
يف وحدتهم الداخلية من جهة وافقاد احلزب اي تعاطف دولي معه 
يف حال شنت اسرائيل حربا على لبنان من جهة أخرى وكذلك تهيئة 
االجواء الدولية لتقبل اي عدوان تنوي القيام به ضد لبنان  حبجة 
محاية هذا البلد او ختليصه من »سيطرة« حزب اهلل، على االقل 
هذا ما ترّوج له تل ابيب تعمل على تسويقه و »بيعه« للخارج.

حتريض اشكينازي مل يتوقف على حزب اهلل بل تعداه اىل اجليش 
اللبناني الذي هو عماد الوطن وخشبة خالصه باتهام جهات داخل 

اجليش اللبناني تقدم املساعدة لـ»حزب اهلل«.
سابع  من  هو  اللبناني  اجليش  بني  شقاق  لزرع  التحريض  ان 
املستحيالت الن يف ذلك دمارا وخرابا على اجلميع، وطبعا فأشكينازي 
وغريه من املسؤولني االسرائيليني يعملون يف هذا االجتاه اال انهم 
ال شك سيحصدون اخليبة والسراب ويف هذا السياق وصف نصر 
اضغاث  بأنه  واملقاومة  اللبناني  اجليش  بني  بصدام  اهلل »من حيلم 

احالم وكذلك امكانية حصول فتنة شيعية سنية«.
هذا التحريض »االشكينازي« مل يقتصر على حزب اهلل واجليش 
ونكء  التاريخ  نبش  خالل  من  سوريا  ليشمل  توسع  بل  اللبناني 
اجلروح القدمية كما احلديثة حيث اصبح هذا »االشكينازي« ملكيا 
وكمال  احلريري  رفيق  للشهيدين  »حبه«  يف  امللك  من  أكثر 
جنبالط  وليد  النائب  من  كل  »لقاءات  إىل  اشار  حيث  جنبالط 
ورئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري مع الرئيس السوري بشار 
جهات  أيدي  على  والداهما  ُقتل  »ابنان  انهما  قائال  األسد«، 
متطرفة يف املنطقة، وإن حبَـُّهما لألسد ال ينبع من حب لسوريا، 

وإمنا هو حماولة حلماية النظام القائم يف لبنان«.

يف  حيمل  نوع  لبنان  استقرار  على  »القلق«  من  نوعان  هناك 
طياته حتريضا مبطنا حينا وظاهرا أحيانا على زعزعة هذا االستقرار، 
و»القلق« االشكينازي يصلح عنوانا هلذا النوع، ونوع آخر يدخل 
»القلق«  وهو  االستقرار  هذا  على  احلقيقي  احلرص  باب  من 
فرنسا  بني  ومتانتها  الروابط  مدى  يدرك  كلنا  اذ  الساركوزي 
لناحية  الديغولية  باريس  الساركوزية غري  باريس  ان  ولبنان غري 
حرية املوقف والقرار، ففرنسا اليوم الدائرة يف الفلك االمريكي 
ليس بيدها اي حيلة وال يسعها اال التنبيه والتحذير وتبليغ االوامر، 
ويف هذا اجملال أبلغ ساركوزي العماد عون خالل لقاء الرجلني يف 
قصر االليزيه االثنني »أن فرنسا تعي دقة وخطورة املرحلة، وأن 
هناك ختوفا فرنسيا كبريا من أن يؤدي صدور القرار االتهامي إىل 

زعزعة استقرار لبنان«.
التعميم لناحية  وحنن عندما نتحدث عن »اخلارج« فانه ال ميكننا 
اضمار الشر للبنان واشعال النار فيه لتأكل االخضر واليابس وتأتي 
يف مقدمة هذا اخلارج اسرائيل والواليات املتحدة االمريكية  حيث 
ان بعض »اخلارج« يعمل على اطفاء هذه النار وجتنيب البلد خطر 
التعرض لالنهيار والفتنة وعلى رأس هذا البعض السعودية وسوريا 
اللتان تعمالن، ما امكن حلماية لبنان من االنعكاسات احملتملة للقرار 
أي ثغرات قد يتسلل من خالهلا من  االتهامي »الدولي« وسد 
ال يريدون هلذه املساعي أن تصل اىل نهاياتها احلميدة ومن أجل 
حتقيق هذا اهلدف علم ان االتصاالت بني دمشق والرياض ستستأنف 
بعد عطلة عيد االضحى، وتوقع هؤالء قيام مستشار امللك السعودي 
االمري عبد العزيز بن عبداهلل بزيارة دمشق يف الساعات املقبلة للقاء 
الرئيس االسد ناقال إليه جمموعة من االجوبة على بعض الطروحات 
اليت تلقاها يف زيارته االخرية اىل دمشق. وأشار هؤالء اىل احتمال 
ان يزور احلريري دمشق قبل زيارته املرتقبة اىل طهران نهاية الشهر 

اجلاري أو تليها مباشرة..
التعويل على امكانية جناح املسعى السعودي - السوري يف اخراج 
وليد  والنائب  سليمان  الرئيس  على  يقتصر  مل  أزمته  من  لبنان 
بل  املعارضة واملواالة  املخلصة يف  القيادات  والعديد من  جنبالط 
حيث  الدولية  احملكمة  بنتائج  مباشرة  املعين  اهلل  حزب  اىل  وصل 
أشاد أمينه العام السيد حسن نصر اهلل يف خطابه املتلفز يف »يوم 
الشهيد« بـ»املبادرة احلريصة والطيبة للملك عبد اهلل بن عبد العزيز 
وزيارته دمشق، ثم زيارته مع الرئيس االسد لبنان، حيث كانت القمة 

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

القريب، واي مسعى يقبل به اجلميع ستقبل به ايران.
اىل  مشريا  املأزق،  من  للخروج  فرصة  اللبنانيني  أمام  ان  ورأى 
»املسعى السعودي السوري واىل التعاون معه للوصول اىل املعاجلة 
أننا متهمون. فالذي يتهمنا هو  اليت هي ليست تسوية على أساس 

من قتل«.
من  رعد  حممد  النائب  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  رئيس  وحذر 
أو الطعن يف ظهورنا، ألننا قادرون على رد  »الغدر مبسريتنا، 

الطعنة مبا هو أكثر إيالما«.
أداة  هو  االتهامي  »القرار  أن  فياض  علي  الكتلة  عضو  واعترب 
صورة  اىل  صورتها  لتحول  املقاومة،  تستهدف  ملؤامرةدولية 
عن  تدافع  أن  املقاومة  من  يستدعي  االستهداف  وهذا  اإلرهاب، 

نفسها«.
ورأى رئيس »احلزب الدميوقراطي اللبناني« النائب طالل أرسالن 
ان القرار الظين »قرار ساقط سلفًا ولن يتمكن أحد من تنفيذه 

حتى ولو عرقنوا لبنان«. 
ام  كانت  ظاملة  املقاومة  مع  »اننا  فقال  وهاب  وئام  اما 

مظلومة«
النائب  اللبنانية«  »القوات  كتلة  عضو  قال  االخر  الطرف  ويف 
االستقرار  بني  املستحيل  للتخيري  ال رضوخ  ان »  زهرا  أنطوان 

والعدالة«.
بدوره أكد عضو كتلة »الكتائب« سامي اجلميل على أنه »ال دولة 

بوجود سالح يهدد أمنها«.
ان  فرأى  بطرس صفري  اهلل  نصر  الكاردينال  املاروني  البطريرك  اما 
»هناك فريقًا يريد التخلص من احملكمة الدولية واذا أردنا ان نضع 
حدًا لالغتياالت، فيجب أن تأخذ احملكمة جمراها وأن تكون فاعلة حبيث 
ينال كل جمرم جزاءه«، مشددًا على أهمية أن »تتحقق العدالة حتى 
ولو وّلد القرار الظين تداعيات«، وكان الرئيس اجلميل قد قال انه 

مع احملكمة والقرار الظين ولو ادى اىل احداث هنا وهناك.
واخريا فمع يقيننا بان اخلالص لن يهبط على اللبنانيني بـ »قّفة« من 

السماء بل هو يتحقق بارادتهم شعبا ومسؤولني، نسأل:
الشر  يضمر  الذي  االسرائيلي   - االمريكي  اخلارج  سينجح؟  خارج  اي 
لتحصني  بدأب  يعمل  الذي  السوري   - السعودي  اخلارج  ام  للبنان؟ 

الساحة الداخلية ضد اي فتنة يسفر عنها القرار الظين؟
والنائب جنبالط  الرئيس سليمان  يتبعه  الذي  التكتيك  ثم هل يكون 
يقضي بعدم الدعوة النعقاد جملس الوزراء لئال ُتزرد عقدة شهود الزور 

حول عنقه؟
واذا انعقد فهل سيتكرر السيناريو الذي شهدته جلسة جملس الوزراء 

االخرية؟
االسابيع املقبلة رمبا حتمل اجلواب!

أنطونيوس بو رزق

2010 الثاني  تشرين   20 Saturday 20 November 2010السبت 

يا طالب اجلامعات اللبنانية:
راجعوا ضمائركم وتعّقلوا

بقلم بطرس عنداري

عدد ممكن  اكرب  اىل  الكلمة  هذه  اوصل  ان  سأحاول 
من طالب اجلامعات والثانويات يف لبنان عرب الصحف 
اللبنانية واملواقع االلكرتونية ألن انزالق الطالب اىل 
والغرائزية  الطائفية  السياسة  ومستنقعات  وحول 
السائدة يف لبنان بات يشكل خطرًا على النخب اليت 

نعتربها مستقبل وامل كل جمتمع.
نعم، طالب اجلامعات هم اخلمرية اليت يولد منها حكام 
واذا  والقضاء...  واالدارة  السياسة  املستقبل وخنب 
فسدت هذه اخلمرية ميكننا ان نتصور اي مصري ينتظرنا 
القادمة.. وهذا يعين ان  واية دولة ستكون لالجيال 
املستقبل لن يكون افضل من احلاضر املهرتيء املثري 

لالمشئزاز.
يا طالب لبنان.

اناشدكم من االعماق ومن اقاصي االرض انا الذي مل 
ارى يف  اليت  ادخل اجلامعات  او  اتعرف  ان  يقّدر لي 

كلّياتها وردهاتها ومالعبها امل اجملتمعات.
منّصآت  اىل  يتحولوا  ان  لبنان  يقبل طالبنا يف  كيف 

يقف عليها السياسيون للمزايدة واملباهاة؟
كيف ترضى النخب اجلامعية يف لبنان ان تكون هدف 
مستقبل  واّي  امليليشياوية  وللبقايا  املذهبية  للكتل 
لوطن ال متثل قواه الرتبوية الصوت املتطور املستنري 
اليت  والطائفية  الفاسدة  اإلدارات  ألساليب  الرافض 

تنخر اجلسم اللبناني منذ اجيال؟
عندما نقرأ عن انتخابات االحتادات الطالبية يف لبنان 
واحلركات النقابية نشعر ان هذه القوى ال متثل اكثر 
من واجهة ملوروث سياسي عشائري وطائفي. وتتباهى 
كل  خيجل  لقوى  بتبعيتها  النقابية  الطالبية  القيادات 

صاحب كرامة ومعرفة من االنتماء اليها.
ان هذه الدعوة ليست ضد معاطاة الطالب والنقابات 
بالسياسة والشؤون الوطنية.. بل من صميم مسؤوليات 
بها  لالرتفاع  ما جيري  متابعة ومراقبة  وواجبات هؤالء 

اىل مستوى الدول املتطورة.
اننا ننتظر من طالب لبنان ثورة عارمة ضد االهمال، 
ضد التلوث الذي مل يرتك قطرة مياه نقية يف مجيع 
ربوع الوطن، ضد بقاء البنى التحتية من طرقات ومباني 
من  جعلت  بدائية  حالة  يف  وجمارير  وكهرباء  حكومية 

لبنان وطن االوبئة واالمراض اخلبيثة.
سيقول عدد غري قليل من قادة احلركات الطالبية انهم 
يتحركون ويناضلون من اجل السيادة واحلرية والكرامة، 
ويقول آخرون انهم يدافعون عن وطن تتهدده املؤامرات 
من جهات عديدة، ويقول فريق ثالث انه خيشى على 

طائفته من الضياع ألن حقوقها مهضومة.
احدا  يقنع  ولن  السياسيون  يردده  الكالم  هذا  ان 
االحاديث  نفس  يردد  مسؤول  كل  ان  السائد  ومن 
عن تضحياته وقلقه على مصري وطنه يف الوقت الذي 
ميارس فيه هؤالء موبقات السياسة والطائفية وتعميق 

مفهوم الفساد.
متابعة  واجبهم  من  بل  اجلامعيني  الطالب  حق  من 
ان  التعاطي جيب  ولكن  ما جيري،  ومراقبة  السياسة 
يوّجه السياسيني وحيذرهم من االحنراف والفساد.. ان 
العصبيات السياسية اليت تسود اجلسم الطالبي تشكل 
خطرًا على الطبقة اليت ينتظر املواطن ان تكون منارة 

املستقبل ال ان تبقى حتت هيمنة التقليديني.
الذين  هذا سيغيظ طالبنا احملرتمني  كالمنا  ان  نرجح 
سيعتربون ان ما نقوله ونتمناه يبغي عرقلة مساعيهم 

وحجب متنياتهم.
وممارساتهم  مواقفهم  مراجعة  اىل  فقط  ندعوهم  اننا 
على ضوء حتكيم ضمائرهم اليت ستتحكم مبصري الوطن 

مستقباًل.
ان حركة طالبية منحرفة ومريضة تعين مستقباًل قامتا 

الي وطن وهذا ما ال نتمناه.
جديرة  جملموعات  موعظة  وليست  حلم   - كلمة  انها 
بتوجيه املواعظ واالرشاد، واخجل يف هذه الرسالة ان 
اشري اىل ما يدور من اشاعات عن تسلل االموال اىل 
انها حماوالت هادفة  منظمات وجتمعات طالبية معتربا 

اىل تشويه مسعة خنبنا املستقبلية.

تكتيك عدم انعقاد جملس الوزراء..
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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 
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$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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The most exciting star-studded football league in the world

WATCH NOW ON

Subscribe Now!
www.mysat.tv 
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*هل لنا ببطاقة شخصية للمهندس 
ظافر عايق؟

- من مواليد محص عام 1957، 
االبتدائية  دراسيت  تلقيت 
يف  والثانوية  واالعدادية 
حتصيلي  واكملت  مدارسها 
حلب  جامعة  يف  اجلامعي 
باهلندسة  جمازا  خترجت  حيث 
يف  زميليت  الكهربائية.من 
جامعة حلب كلية االداب مجال 

قبلو ورزقنا اهلل اربع بنات.

هل  اسرتاليا  اىل  جميئك  *قبل 
مارست اختصاصك العلمي يف اجملال 

العملي؟
مؤسسة  يف  موظفا  كنت   -
مديرا  العسكري  االسكان 
والرخام  احلجر  قص  ملعامل 
غاية  يف  املاكينات  كانت  اذ 
يلزمها  كان  حيث  التطور 
لالشراف  كهربائي  مهندس 
ان  واحب  صيانتها.  على 
انوه هنا ان املؤسسة ضربت 
واحد«  حبجر  »عصفورين 
حيث استفادت من خربتي يف 
جمال قص الرخام ويف الوقت 
نفسه من اختصاصي يف حقل 

اهلندسة الكهربائية.

من  استفادت  املؤسسة  ان  *قلت 
خربتك يف قص الرخام فأين وكيف 

اكتسبت هذه اخلربة؟
كانت العائلة متلك معمال للرخام 
يديره  كان  حيث  محص  يف 
ويشرف عليه الوالد وكنت مع 
اخوتي نساعد والدنا يف جمال 
الدراسية.  العطل  خالل  عمله 
وقد ساعدتين هذه اخلربة يف 

جمال عملي يف اسرتاليا.

جمال  يف  ناجحا  كنت  انك  *مبا 
اىل  اتيت  فلماذا  سوريا  يف  العمل 

اسرتاليا ومتى؟
كان املهاجرون الذين يزورون 
اسرتاليا  عن  خيربون  سوريا 
فيها  العمل  فرص  وعن 
وتقدمها وازدهارها واحرتامها 
االنسانية  والقيم  لالنسان 
وقد وّلد ذلك يف النفس رغبة 

بطل اجلمهورية العربية السورية يف املالكمة املهندس ظافر عايق لـ »اهلريالد«:

االخنراط يف العمل االجتماعي واجب وطين وعلى املغرتبني ان يكونوا سفراء لبالدهم
هاجر من الوطن غري ان الوطن مل يهاجر من قلبه..

حبه لوطنه سوريا مل يبق ضمن نطاق الكالم بل تعداه 
الناجح  السوري  املغرتب  انه   .. والعمل  الفعل  اىل 

املهندس ظافر عايق.
ادرك ان العلم سالح ذو حدين يف معركة احلياة فدخل 
جامعة حلب ليتخرج منها جمازا يف اهلندسة الكهربائية 
دبلوم  على  ليحصل  اسرتاليا  يف  ختصصه  وليكمل 
دراسات عليا يف حقل ختصصه من جامعة نيو ساوث 

ويلز.
والن العلم وحده ال يكفي ما مل يقرتن بالعمل، حققت 
مسريته العملية العديد من النجاحات سواء يف الوطن 
بتأسيس  لتتوج هذه املسرية  او يف اسرتاليا  سوريا 
مصلحته Global Marble Australia عام 1995 واليت ما 
زالت قائمة حتى اليوم بفعل اعتماده اخلربة والصدق 

واالستقامة واملعاملة.
العلمي  احلقل  يف  عايق  ظافر  املهندس  تألق  وكما 
عقيلته  مع  فربى  العائلية  رسالته  يف  جنح  والعملي 
اجلامعية مجال قبلو اربع زهرات سهرا على تنشئتهن 
بريتا  وهن  والوطن،  العائلة  رأس  لريفعن  وتعليمهن 
)ماجستري يف  البناء( مرينا  ادارة مشاريع  )جمازة يف 

أجرى احلوار الزميل انطونيوس بو رزق

*اعضاء اجمللبس االستشاري السوري اثناء انعقاده يف فيينا**وزيرة املغرتبني بثينة شعبان تقدم درعا تقديرية للمهندس ظافر عايق يف مؤمتر فيينا*

يف اكتشاف عامل جديد واثبات 
استقاليت من  الذات. فقدمت 
العسكري  االسكان  مؤسسة 
اليت تعمل يف جمال املشاركة 
حيث  سوريا  ونهضة  بناء  يف 
املشاريع  من  العديد  نقذت 
عام  وذلك  جدا،  الضخمة 

.1988
كانت  احلني  ذلك  ويف 
اسرتاليا  اىل  اهلجرة  ابواب 
وخاصة  مفتوحة  وشبه  سهلة 
فتقدمت  العلمية  للطاقات 
وحصلت  هجرة  بطلب  العائلة 
على تاشرية اهلجرة خالل فرتة 
زمنية قصرية جدا ووصلنا اىل 

اسرتاليا يف نيسان 1988. 

واجهتك  اليت  الصعوبات  هي  *ما 
لدى وصولك اىل اسرتاليا وهل عملت 

يف جمال عملك او اختصاصك؟
جديدة  بالد  اىل  مهاجرة  ككل 
اعرتضتين صعوبات مجة منها 
يف  التأقلم  وصعوبة  اللغة 
جديدة  وحضارية  ثقافية  بيئة 
وعادات وتقاليد جديدة. فكان 
علي ان ابدأ من نقطة الصفر 
خمزوني  من  بالطبع  مستفيدا 
فكون  واالجتماعي.  العلمي 
اشخاص(،   6( كبرية  العائلة 
كان علي ان اباشر العمل فورا 
فبدأت العمل يف جمال تركيب 
دراسة  نهارا  والرخام  البالط 

اللغة االنكليزية ليال.
السنة  تتعدى  ال  فرتة  وبعد 
جامعة  اىل  انتسبت  والنصف 
نيو ساوث ويلز حيث خترجت 
يف  عليا  دراسات  بدبلوم 
اهلندسة  يف  ختصصي  جمال 

الكهربائية.
يف  العمل  حاولت  ذلك  بعد 
جمال اختصاصي يف اهلندسة 
الردود ان  الكهربائية فكانت 
اكرب  امحلها  اليت  الشهادات 

من الطاقة على استيعابها.

اخلاصة  مصلحتك  افتتحت  *متى 
 Global اسم  عليها  اطلقت  اليت 

.Marble Australia
اخلاص  العمل  يف  استمريت 

الذي باشرت به لعدة سنوات 
اكتساب  لي  تسنى  حيث 
شبكة  وتأسيس  صداقات 
وعملية  اجتماعية  عالقات 
ساعدتين يف تأسيس مصلحيت 
اخلاصة عام 1995 اليت مازالت 

قائمة حتى اليوم.

*هل لك ان تضعنا يف اجواء هذه 
املاكينات  لناحية  وخاصة  املصلحة 

واملعدات اليت تستعملها
الصناعي  التطور  ان  شك  ال 
كافة  دخل  والتكنولوجي 
الصناعية  احلياة  جماالت 
قص  مصلحة  ومنها  والعملية 
وتفصيل وجلي وتلميع الرخام 
والغرانيت واحلجارة الكلسية. 
نلتحق  ان  لنا  بد  ال  فكان 
لناحية  التطور  هذا  بركب 
استخدام التكنولوجيا يف جمال 
عملنا بكل ما تعكسه من دقة 

وانتاجية.
تأسيس  يف  ساعدتين  وقد 
العلمية  خربتي  املصلحة  هذه 
اجلامعية  االختصاصات  لناحية 
وكذلك العملية جلهة املمارسة 
الوطن  يف  والطويلة  الكبرية 

االم.

مييز  انه  تعتقدون  الذي  *ما 
عملكم؟

ان اخلربة اليت منلكها تساعدنا 
ادق  وتنفيذ  اجناز  يف 
ما  وهذا  واصعبها  التفاصيل 

اشتهرنا به.

*هل تقتصر اعمالكم على اجلالية 
اىل  ذلك  تتعدى  ام  فقط  العربية 

اجملتمع االسرتالي االوسع؟
من الطبيعي ان تكون االنطالقة 
من خالل اجلالية العربية، ومن 
خالل دقة العمل والصدق يف 
حمرتما  امسا  اكتسبنا  املعاملة 
االسرتالي  اجملتمع  داخل 
الواسع حيث ان حواىل ستني 
غري  من  زبائننا  من  املئة  يف 

العرب.

دائرة  على  اعمالكم  تقتصر  *هل 
جغرافية حمددة؟

ال بالطبع اذ ان خدماتنا تغطي 
كافة احناء نيو ساوث ويلز

*ماذا يتضمن عملكم بالضبط وهل 
يقتصر على املطابخ مثال؟

اليت  املطابخ  اىل  اضافة 
تشكل جزءا اساسيا وهاما من 
طبيعة عملنا نقوم بتعهد كافة 
اعمال تفصيل وتركيب الرخام 
الكلسية  واحلجارة  والغرانيت 
واالدراج  واجلدران  لالرضيات 
يف الداخل واخلارج اضافة اىل 
قسم من املفروشات التزيينية 
مثل طاوالت السفرة والقهوة 

.Fire places و

هل  العمل،  جمال  عن  *بعيدا 
اهتمامات  اي  عايق  ظافر  للمهندس 

ومساهمات اجتماعية؟

كائن  فاالنسان  تاكيد،  بكل 
االخر  اىل  حباجة  اجتماعي 
فهو  ولذلك  معه  ليتواصل 
لوحده  يعيش  ان  يستطيع  ال 
الغربة  عامل  ان  اىل  اضافة 
بناء  مبكان  االهمية  من  جيعل 
شبكة عالقات اجتماعية تفيده 
جزء  هو  الذي  اجملتمع  وتفيد 

منه.
العمل  بدأت  وصولي  فمنذ 
االجتماعي فانتسبت اىل رابطة 
املغرتبني السوريني واستلمت 
عام  االوىل  للمرة  رئاستها 
 1993 عام  لي  وجدد   1992
اهليئة  يف  استمريت  وبعدها 
 2002 عام  حتى  االدارية 
حتى  جمددا  الرئاسة  الستلم 
عام 2004 وجدد لي حتى عام 

.2006
وكان لي شرف املشاركة يف 
السوريني  املغرتبني  مؤمتر 
مت  حيث   2004 عام  االول 
اجمللس  يف  عضوا  اختياري 
االستشاري االغرتابي السوري 
والذي  اخلمس  القارات  يف 
املغرتبني  وزير  برئاسة  هو 
يف سوريا. وهذا اجمللس هو 
تقدم  افكار  جممع  عن  عبارة 

للوطن االم.
اجمللس  تأسيس  وبعد 
كان  االغرتابي  االستشاري 
لنا كمجلس شرف لقاء السيد 
وتلقي  االسد  بشار  الرئيس 

العمل  حقل  يف  توجيهاته 
حباجة  الوطن  حيث  االغرتابي 
مبثابة  هم  الذين  ملغرتبيه 
االنتشار  بالد  يف  له  سفراء 
اضافة اىل كونهم عنصر دعم 
له يف اجملتمعات والدول اليت 
احملافل  ويف  فيها  يعيشون 
اقتصاديا  ورافدا  الدولية 

مساعدا للوطن االم.
عقد  اجمللس  عمل  ومن 
يف  واحد  عام  كل  اجتماعني 
سوريا واالخر يف احد البلدان 
فعقدنا  اجمللس،  يف  املمثلة 
واخرين  سوريا  يف  اجتماعني 
يف  فيينا  واحدا  اخلارج  يف 
 – مدريد  يف  والثاني  النمسا 
بثينة  الوزيرة  برئاسة  اسبانيا 

شعبان.
يف العام 2005 اسسنا جملس 
اجلالية السورية برعاية السفري 
كافة  متام سليمان حيث ضم 
روابط املغرتبني يف اسرتاليا 
من اجل توحيد وتزخيم العمل 
ملصلحة  واجلماعي  االجتماعي 
لي  وكان  والوطن  اجلالية 
شرف رئاسة هذا اجمللس يف 

الدورة االوىل.

املغرتبني  رابطة  يف  مازلت  *هل 
السوريني؟

ان  اال  نستطيع  ال  بالطبع، 
واجلالية  وجاليتنا  خندم وطننا 
هي مكّون اساسيا هلذه اخلدمة 

الصيدلة( متاره )جمازة يف جمال احملاسبة واالقتصاد( 
ويارا )التصميم االلكرتوني(.

وانطالقا من قناعاته بان االنسان خملوق اجتماعي عليه 
ان يوظف طاقاته ومؤهالته خلدمة جمتمعه قام بتجسيد 
اىل  فور وصوله  انتسب  اذ  االغرتابية  حياته  ذلك يف 
اسرتاليا لرابطة املغرتبني السوريني وفاز برئاستها عدة 
دورات وكان عضوا يف اجمللس االستشاري االغرتابي 
السوري الذي يضم 15 عضوا ميثلون االنتشار السوري 
كما  سوريا،  يف  املغرتبني  وزير  برئاسة  العامل  يف 
ساهم يف تأسيس جملس اجلالية السورية الذي يضم 
وتسلم  اسرتاليا  السوريني يف  املغرتبني  روابط  كافة 

رئاسته.
فاز  حيث  حياته  من  هاما  حيزا  فشغلت  الرياضة  اما 
ومن   1973 عام  للناشئني  السورية  اجلمهورية  ببطولة 
1974 حتى العام 1980حل يف املركز الثاني للرجال بعد 
شقيقه رزق اهلل عايق الذي كان يفوز يف املركز االول. 
كما فاز الدكتور تاراس جنل شقيقه رزق اهلل يف املركز 

االول للناشئني.
من هواياته الرسم والنحت حيث له العديد من الرسوم 

واملنحوتات اليت تنم عن موهبة صاحبها وامكانياته.

*املهندس ظافر عايق والزميل انطونيوس بو رزق*

ظاهر  املهندس  واجنازات  اعمال  على  الضوء  ولتسليط 
عايق التقته »اهلريالد« وكان معه هذا احلوار:
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فيها  مازلت  فانين  ولذلك 
حتى اليوم احتمل مسؤولياتي 
املعمل  يف  مكتبنا  ومازال 
يتلقى العديد من االتصاالت 
تهم  قضايا  عن  لالستفسار 

اجلالية.

اي  عايق  ظافر  للمهندس  *هل 
هوايات؟

تكون  ان  ميكن  ال  احلياة 
فانها تصبح  واال  كلها عمال 
فان  ولذلك  ومملة،  مضجرة 
من  هي  الرياضة  هواية 
االساسيات يف حياتي حيث 
املالكمة  رياضة  مارست 
يف  سنوات  عشر  من  الكثر 
سوريا اذ حصلت على بطولة 
عام  للناشئني  اجلمهورية 

.1974
املرتبة  يف  حللت  وبعدها 
عام  حتى  للرجال  الثانية 
سنوات  ست  اي   1980
يفوز  كان  حيث  متتالية 
شقيقي رزق اهلل يف املركز 

االول.
بعد الزواج وبسبب املشاغل 
واملتطلبات العائلية ابتعدت 
ممارسة  عن  الشيء  بعض 
مازلت  ولكنين  الرياضة 
اهلوايات  بعض  امارس 

اخلفيفة.

*هل لك اي هوايات اخرى؟
الفن  بني  قوي  رابط  هناك 

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

لدي  اذ  الرخام  يف  وعملنا 
كثرية  ومنحوتات  رسوم 

انفذها يف اوقات الفراغ.

*هل من كلمة اخرية يود املهندس 
ظافر عايق توجيهها؟

عن  االغرتاب  ليست  الغربة 
ابتعاد  هي  بل  فقط  الوطن 
وجمتمعه  اهله  عن  االنسان 
ولكن  بعضها،  عن  واالسرة 
الغربة االصعب عندما يصبح 
بني  فكري  فاصل  هناك 
فعلى  ولذلك  واالبناء  اآلباء 
االهل ان يستوعبوا اوالدهم 
ويقيموا معهم عالقة صداقة 
جربان  يقول  فكما  تسّلط  ال 
»اوالدكم ليسوا لكم انهم 
ابناء احلياة«. انين ارى ان 
على االهل العمل على ردم 
اوالدهم  مع  اللغوية  الفجوة 
باقامة عالقات ثقة وصداقة 
جتعل االبناء يسّرون الهلهم 
وافكارهم  قلوبهم  مبكنونات 

وهواجسهم.
اجلالية  ابناء  ادعو  كما 
العمل  يف  اكثر  لالخنراط 
السرتاليا  خدمة  االجتماعي 
واجلالية والوطن وان يكونوا 
يرفعون  صاحلني  سفراء 
رأس اوطانهم عاليا يف هذا 

املغرتب.
جريدة  اشكر  كذلك 
هذه  على  »اهلريالد« 

*سيادة الرئيس الدكتور بشار االسد وعقيلته أمساء واملهندس ظافر عايق*االلتفاتة احلميدة.
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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

مساح درباس على طريق االعالم
االعالم رسالة مقدسة قبل ان يكون 

مهنة للعيش واالرتزاق
هذا ما تقوله الشابة احلسناء مساح 
درباس كرمية الناشط الوطين حممد 

درباس والسيدة مسر درباس.
سيدني  مدينة  يف  مساح  ولدت 
تتابع  زالت  وما  فيها  وترعرعت 
دراستها اجلامعية يف كلية االعالم 
يف جامعة )UTS( وهي تتقن اللغة 
االنكليزية.  جانب  اىل  العربية 
سري  بلدة  اىل  جبذورها  وتعود 
عاصمة الضنية يف لبنان الشمالي 
حيث زارتها مرات عديدة وامستعت 
لبنان  ومجال  اقاربها  بلقاء  كثريا 
حياتها يف  كل  تعيش  ان  ومتنت 
مسقط رأس اهلها وهذا ما تصر 
عليه مساح يف حال حصوهلا على 
تردد:  وهي  االعالم  يف  اجازتها 
ان لبنان احلبيب جنة على االرض 
وكما وصفه الشاعر الكبري يونس 
االبن وغناه مطرب املطربني وديع 

مسا  قطعة  يا  )لبنان  الصايف 
عاالرض تاني ما اال(.

اسرتاليا  حمبة  على  مساح  وتؤكد 
احلضارات  واملتعددة  العظيمة 
والثقافات متمنية ان تبقى اجلالية 
تواصل  على  والعربية  اللبنانية 
االم وتعمل يف  اوطانها  دائم مع 
الوقت نفسه على تقدم هذه البالد 

اليت حتتضنها.
درباس  مساح  اجلامعية  احلسناء 
تدرس  وواعد  مشرق  ثقايف  وجه 
االعالم  مادة  الن  بتفوق  االعالم 
اصرار  سابق  على  اختارتها  اليت 
سفر  جواز  مبثابة  هي  وتصميم 
يؤهلها خلدمة اسرتاليا    ولبنان 

والعرب بكل حمبة واميان.

صالة فخمة يف قلب فريفيلد 
تتسع لـ 700 شخص 

جاهزة الستقبال كافة مناسباتكم 
نفتح 7 أيام  يف االسبوع

 من الـ 11 صباحاً حتى 8 مساًء
 واجلمعة والسبت نفتح حتى ساعة متأخرة من الليل

إدارة مميزة.. خدمة سريعة.. معاملة صادقة..

املوقف مؤمن للسيارات

MONAMOR RECEOTION
MIRAMAR ســــابـقــاً..... ســــابـقــاً..... ســــابـقــاً.....

بإدارة الفنان اودي

Level 1/ 41 Smart St Fairfield NSW2165
Ph: (02) 9723 5078  - Mobile Service: 0425 300 458
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ال تسم 
بدنك يا 
ابن خالي

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول للشاعر 
الراحل يوسف روحانا

كرمالي بلبنان  مترق  ال 
هاحلالي وتشوف  وتشوفنا 
وتضب متلنا  حتمل  فيك  ال 
عالعالي كتري  حتكي  والفيك 

وغايب مسافر  زمان  صرلك 
وقرايب اهل   ... تغريرّ  شي  وكل 
شايب صار  طفل  تركتو  واللي 
رجالي طقم  لبست  والبنت 

تغري ايامك  ع  كان،  اللي 
ر تتديرّ الناس  بني  فيك  وما 
وطري اهلوا،  شم  فرخ  وكلما 
الوالي كرسة  جتبلو  بدك 

وختبيص ومسخره  عذاب  عيشة 
ختصيص وال  تسمايه،  دون  ومن 
رخيص سعرو  صار  هل  الشرف  شيل 
وغالي نادر  ى  تبقرّ ما  وكل 

لبنان اسم  غري  يف  ما  بلبنان 
الدكان  ناطر  ل،  مفضرّ البعدو 
االنسان من  اغلى  اخلبز  رغيف 
وخنالي شعري  الرغيف  ونص 

املرَيه ابو  تأمَرك  ما  كرت  وعا 
لريه بالف  عنا  صار  الدوالر 
تصويرا وسعر  طبعا  وضيعان 
غزالي بيت  بتشرتيك  املا 

ايي مهدرّ ضيعتنا  تقول  وال 
تربايي بفرد  البقيه  متل 
وجايي راحيه  الغريبه  واجر 
الي عترّ للغرب  البشر  ونص 

صرنا عالوجع  منصرب   ... حننا 
وقهقرنا دنا  عورّ والدهر 
خاطرنا كرمال   .. انت  لكن 
تتعذب هلون  لزوم  يف  ما 
خالي ابن  يا  بدنك  وتسمرّ 

العمال: نزيف ام جتديد دماء ؟
يقول رودني كافاليي الوزير العمالي السابق والذي خسر مقعده 
السلطة  أزمة  كتاب  ومؤلف   ،1988 العام  انتخابات  يف  النيابي 
الصادر حديثًا والذي يتحدث فيه عن ازمة حزب العمال، ان اكثر 
من مئة فرع حزبي قد انهارت وان اعداد املنتمني للحزب اخنفض 

اىل 15000 عضو وان الناشطيني يقارب االلف عضو فقط.
يعدد كافاليي االسباب اليت ادت اىل تراجع اداء حزب العمال يف 
نيو سوث ويلز والذي يعترب احلزب الذي حيكم الوالية طبيعيًا خالل 
القرن العشرين ومن اهم االسباب برأيه ازدياد النفوذ السرطاني 
للبريوقراطية يف املركز الرئيسي للحزب الكائن يف شارع ساكس 
وسط سيدني، حيث اخذت القيادة هناك تفرض القوانني، وتراقب 
عمل النواب، وتعني مرشحي االجنحة لالنتخابات ،وقبول التربعات 
داخل  الدميقراطية  اللعبة  سري  اىل  اساءت  واليت  الشركات  من 
احلزب، ويلقي بعض اللوم على عالقة احلزب بنقابات العمال اليت 

ادت وحسب رأيه اىل تراجع احلزب انتخابيًا.
االحد 19 ايلول 2010 عنونت جريدة ذي صن هريالد ان رئيسة 
وزراء الوالية كريستينا كينلي تطلب من قيادة احلزب ضخ دماء 
يف  انتخابات  اصعب  نواجه  اننا  احلكومة  رئيسة  ،وقالت  جديدة 
باختيار املرشحني لالنتخابات  العمل  بدء  تاريخ حزبنا. ودعت اىل 
القادمة يف آذار من العام 2011 وطلبت املوازنة يف االختيار بني 

اصحاب اخلربة والدماء اجلديدة.
مل يتأخر السكرتري العام للحزب سام داستياري  وبدأ يف اختاذ 
االنتخابات  خالل  من  االختيار  عملية  مبباشرة  الكفيلة  االجراءات 
اصبحوا  الذين  والوزراء  النواب  بعض  اىل  اوعز  وقد   ، الداخلية 
يشكلون عبئًا على حظوظ احلزب باالحتفاظ بأكرب نسبة من املقاعد ان 
مل يكن باستطاعة احلزب ربح االنتخابات برتك مقاعدهم واالفساح 

باجملال الختيار بدالء عنهم.
نيتهم  عن  اعلنوا  الذين  النواب  عدد  بلغ  املاضي  االسبوع  حتى 
عدم خوض االنتخابات القادمة 17 نائبًا وكان ابرزهم جو تريبودي 
النائب عن مقعد فريفيلد والذي يعترب احد الالعبني االساسيني من 
جناج اليمني يف  احلزب والذي اطاح بكل من رئيس الوزراء االسبق 
موريس ييما وخلفه نيثن ريس، وهناك بعض التسريبات بأن إيني 
ماكنامارا الرئيس السابق )لشباب حزب العمال( والذي عمل يف 
احلكومة  رئيسة  حاليًا مستشار يف مكتب  تريبودي ويعمل  مكتب 

كينلي سوف خيلف تريبودي يف مقعد فريفيلد اآلمن.
ومن الوجوه النيابية البارزة اليت اعلنت عن نيتها عدم الرتشح نائب 
بالكتاون بول غيبسون حيث يعتقد ان وزير املواصالت احلالي جون 
روبرتسن سيرتشح عن هذا املقعد اآلمن حيث هناك توقعات كبرية 
بقيادة  حتتفظ  ال  قد  اليت  كينيلي  بعد  احلزب  زعامة  يتوىل  بأن 
احلزب كزعيمة للمعارضة ويرجح ان تنتقل للعمل السياسي على 
القطاع اخلاص وهو  للعمل يف  تنتقل  ان  او  الفيدرالي  املستوى 

االمر املتوقع اكثر حسب صحيفة )صنداي تلغراف 2010/11/14(
ومن النواب الذين يتوقع ان يعلنوا عن نيتهم عدم الرتشح النائب 
مع  هذا  سارتور،  فرانك  احلالي  البيئة  ووزير  روكديل  مقعد  عن 
العلم بأن سكرتري احلزب يعتقد بأن سارتور ما زال بإمكانه تقديم 
املزيد باالضافة اىل عدم وجود بديل مناسب للرتشح عن املقعد 
وكذلك من املتوقع ان يعلن عضو جملس الشيوخ ادي عبيد عن 

استقالته الحقًا.
الوالية  رئيسة  تكون  االقالة  او  االستقاالت  من  املوجة  هذه  بعد 
حققت رغبتها بالتخلص من كل الوجوه القدمية، واليت حسب رأيها 
تشكل عبئًا انتخابيًا وحسب سيدني مورنغ هريالد 2010/11/13 فإن 
ما نفذته كينيلي هو بالضبط الذي كان ينوي تنفيذه رئيس وزراء 
الوالية االسبق نيثن ريس وكان السبب الطاحته قبل عام من قبل 
جناح اليمني الذي كان يتحكم به تريبودي وعبيد ،وللتذكري فإن 
ريس واجه حماولة إلقصائه عن مقعده يف تونغابي بعد ان حاول 
القريبة  املرشحات  احد  فرض  فريغسون  لوري  الفيدرالي  النائب 
منه وقد القت احملاولة معارضة شديدة من قبل النائب والوزير 

الفيدرالي انطوني البانيزي الذي دعم ريس بقوة.
هذا على املستوى احلزبي، لكن كيف تبدو االمور على املستوى 
اجراها  خاصة  استطالعات  فحسب  الرأي؟  واستطالعات  الشعيب 
 %15 بنسبة  ضدها  تأرجحًا  تواجه  قد  احلكومة  فإن  العمال  حزب 
من اصوات الناخبني وقد ختسر 7 وزراء او على االقل 28 مقعدًا 
ت هذه االستطالعات  ومن بني الذين قد خيسرون مقاعدهم اذا صحرّ
بورجر،  ديفيد  الطرقات  ووزير  الوزراء  رئيسة  نائبة  تابت  كارمل 
من  فقط   %24 على  العمال  حيصل  ان  ايضًا  االستطالع  وتوقع 
االصوات االولية وتؤدي هكذا نتيجة اىل االحتفاظ ب 15 مقعدًا من 
اصل 93 مقعدًا واليت يتألف منها اجمللس التشريعي يف نيو سوث 
ويلز حيث يسيطر العمال حاليًا على 50 مقعدًا واالحرار على 37 و 

6 مقاعد للمستقلني.
رئيسة  ستستطيع  هل  التالي  السؤال  الذهن  اىل  يتبادر  هنا 
الوالية كريستينا كنيلي تعديل موازين القوى من اآلن حتى موعد 
ت من  االنتخابات يف آذار عام 2011؟ اما انها تكون بهذا قد حدرّ
اخلسائر املتوقعة وامنت فريق عمل متجانس لزعيم احلزب القادم 

والذي سيجلس يف مقاعد املعارضة.
وهنا حنب ان نشري اىل ان حزب االحرار والذي يتوقع ان يفوز 
باالنتخابات يقوم بدوره بضخ دماء جديدة يف احلزب وقد استقال 

حتى اآلن 7 نواب مفسحني اجملال امام االجيال اجلديدة.

عباس علي مراد
سيدني اسرتاليا

السفري  ووسيم  ماجد  وجناله  وعقيلته  اجلربوع  هاني  السيد  كرم 
العميد  والدها  حبضور  ايزيس  وعقيلته  سليمان  متام  السوري 
الركن غسان سعيد وعقيلته السيدة سروناز سعيد وحسن جربوع 
وماجد  املغورّش  اكرم  والزميل  وعقيالتهم  داغر  منجد  والدكتور 
حنا ورياض نعيم حيث حتدث السيد هاني مرحبا بسعادة السفري 
والضيوف وتناولوا مجيعا الغداء الشعيب اكلة املنسف املعروفة يف 
جبل العرب )الدروز( حيث استمتعوا بالغداء واللقاء وكان السيد 
جربوع قد اطلع السفري واحلضور على خمطط بناء االهرامات ومن 

ثم حساب اجلمل وكان لقاء حارا ومجيال ووداعيًا.

هاني جربوع يكرم السفري سليمان

*السفري سليمان وعقيلته والعميد سعيد وعقيلته وهاني جربوع وعقيلته*

*السفري سليمان وعقيلته وجربوع وعائلته*

*السفري سليمان وجربوع وعقيلته ود. منجد داغر وعقيلته وحسن جربوع وعقيلته*

*السفري سليمان والعميد سعيد وماجد حنا والزميل املغوش*

معايدة تيار املردة اوسرتاليا
يتقدم تيار املردة اوسرتاليا من اجلالية العربية عامة 

واالسالمية خاصة بأطيب التهاني مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك، أعاده اهلل على اجلميع باخلري 

والصحة والسالم. وكل عام وانتم خبري.
                  صادر عن تيار املردة اوسرتاليا
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مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران 
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات 

4WD املتوسطة والصغرية والـ

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

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف 

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

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

”Tune up“ اخرى

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

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

Melbourneملبورن
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موفد سعودي إىل دمشق ... واحلريري ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

تعزيز وحدته الوطنية واحلفاظ على أمنه واستقراره«.
دمشق  بني  االتصاالت  ان  دمشق،  زوار  أفاد  ذلك،  غضون  يف 
قيام  هؤالء  وتوقع  االضحى،  عيد  عطلة  بعد  ستستأنف  والرياض 
مستشار امللك السعودي االمري عبد العزيز بن عبداهلل بزيارة دمشق 
من  جمموعة  إليه  ناقال  االسد  الرئيس  للقاء  املقبلة  الساعات  يف 
اىل  االخرية  زيارته  يف  تلقاها  اليت  الطروحات  بعض  على  االجوبة 
دمشق. وأشار هؤالء اىل ان املنحى االجيابي للمشاورات قد يفضي 
اىل زيارة قريبة لرئيس احلكومة سعد احلريري اىل العاصمة السورية 
أو  قد تسبق زيارته املرتقبة اىل طهران قبل نهاية الشهر اجلاري 

تليها مباشرة.
يف موازاة ذلك، لفت إعالن مبعوث االمني العام لألمم املتحدة يف 
العام  للمدعي  االتهامي«  »القرار  ان  عن  ويليامز  مايكل  لبنان 
الشهور  خالل  بيلمار سيصدر  دانيال  القاضي  الدولية  احملكمة  يف 

املقبلة.
إفادة جمللس  تقدميه  أعقاب  نيويورك يف  ويليامز يف  إعالن  وجاء 
األمن حول آخر تقارير األمني العام حول تنفيذ القرار 1701 وإعالن 

احلكومة اإلسرائيلية نيتها االنسحاب مبدئيا من مشال الغجر.
وقال ويليامز: أتوقع صدور قرارات اتهام من احملكمة اخلاصة يف 
الشهور املقبلة. ال أعرف ان كان ذلك سيحدث األسبوع املقبل، أم 
العام املقبل. فهذا أمر من الواضح أنه يعود للمحكمة واملدعي العام 

ورئيسها.
وإذ اشار اىل عدم وجود ما يربر تأجيل عمل احملكمة أو تعطيله، أقر 
سوريا  جهود  على  مثنيا  لبنان،  بوجود خماوف يف  ثانية  ناحية  من 
والواليات  وروسيا  فرنسا  بها  تقوم  اليت  واالتصاالت  والسعودية، 
املتحدة، وتركيا اليت من املتوقع أن يقوم رئيسها ورئيس وزرائها 

بزيارات إىل لبنان يف الفرتة املقبلة.
من جهة ثانية، أشار ويليامز اىل انه سيقوم مع قائد »اليونيفيل« 
للبحث يف  املقبل،  االسبوع  اسرائيل  بزيارة  أسارتا  ألبريتو  اجلنرال 
موضوع الغجر. وجاء اعالن ويليامز، غداة مصادقة اجمللس الوزاري 
اإلسرائيلي املصغر يف اجتماعه األربعاء املاضي، على قرار مبدئي 
ما  اللبنانية، سرعان  الغجر  الشمالي من قرية  اجلزء  باالنسحاب من 
واالمني  وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  الواليات  جانب  من  ترحيبا  لقي 

العام لالمم املتحدة بان كي مون.
وقال القائد العام لـ»اليونيفيل« اجلنرال ألربتو أسارتا، إنه تلقى 
صباح أمس االول، اتصااًل هاتفيًا من وزارة اخلارجية اإلسرائيلية، 
أبلغ عربه، أن اجمللس احلكومي األمين املصغر، قد وافق بشكٍل مبدئي 
على مقرتحات »اليونيفيل« بشأن االنسحاب من الغجر، مع بعض 
الساعة،  يتلق »حتى  مل  أنه  قائاًل  واستدرك  الطفيفة.  التعديالت 
املسؤولية  اليونيفيل  لتسلم  متهيدًا  االنسحاب  مبوعد  رمسيًا  كتابًا 

األمنية داخل الشطر اللبناني من الغجر«.
ومل يفصح أسارتا عن اخلطة املقرتحة لـ»اليونيفل« وعديد القوة 
فيما  اللبنانية،  الغجر  على  للسيطرة  ستدخل  اليت  الدولية،  األمنية 
أفادت تسريبات، أن سرية قوامها قرابة الـ100 عنصر من الوحدة 
آسيوية،  ودول  أوروبية  وحدات  من  بعناصر  مطعمة  اإلسبانية، 

ستشرف على ضمان األمن واحلقوق املدنية للسكان.
بقرار  فيه  رحب  بيانا  أصدر  قد  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكان 
من  االنسحاب  على  املبدأ،  حيث  من  املوافقة،  االسرائيلية  احلكومة 
اجلزء الشمالي من الغجر. وقال بان كي مون يف بيان أصدره الناطق 
خطوة  الغجر »سيكون  من  االسرائيلي  اجليش  انسحاب  أن  بامسه 
الكامل لقرار جملس األمن رقم 1701«. وأثنى  التنفيذ  مهمة حنو 
بقرار جملس  املتواصل  اللتزامهم  األطراف  كل  على  مون  كي  بان 

األمن رقم 1701.
وذكرت إذاعة اجليش اإلسرائيلي أنه وفق االتفاق الذي جتري بلورته 
فيما  القرية  من  اجلنوبي  الشطر  يف  اإلسرائيلي  اجليش  سينتشر 
إبرام  يتم  ولن  الشمالي.  الشطر  الدولية يف  القوات  أفراد  ينتشر 
اتفاق نهائي مع القوات الدولية بشأن االغجر قبل العودة اىل طرح 
االمر من جديد يف اجمللس الوزاري املصغر. وأعلن سكرتري احلكومة 
اإلسرائيلية، تسفي هاوزر أن »إسرائيل بقرارها االنسحاب تواصل 

إظهار التزامها بقرار جملس األمن رقم 1701«.
اعرتاض إسرائيلي على السالح الروسي للجيش

يف غضون ذلك، طلب رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو 
من نائب رئيس الوزراء الروسي فيكتور زوبكوف الذي يزور إسرائيل 
يف اجتماعهما االربعاء يف القدس احملتلة أن تعيد روسيا النظر يف 
قرارها تزويد لبنان باألسلحة والذخائر وبينها مروحيات ودبابات تي 
على  أن  لزوبكوف  نتنياهو  وقال  ملم..   130 عيار  من  ومدافع   72
روسيا أن تأخذ يف احلسبان أن كل سالح تقدمه للجيش اللبناني قد 

يصل يف املستقبل اىل »حزب اهلل«.
وقدم نتنياهو أمثلة من املاضي حول كيفية وصول أسلحة روسية مت 
تزويد سوريا بها إىل حزب اهلل، وخصوصا صواريخ مضادة للدبابات. 
وقال إن حزب اهلل استخدم هذه األسلحة ضد اجليش اإلسرائيلي يف 

»حرب لبنان الثانية«.
وتنبع اخلشية اإلسرائيلية من األسلحة الروسية للبنان من كون هذه 
االسلحة ال ختضع ألية اشرتاطات بشأن استخدامها. وقالت مصادر 
إسرائيلية أن العرض الروسي مت بالتنسيق مع سوريا. وهناك من 
أمريكا  تسليح  مؤيدي  ختدم  لبنان  مع  الروسية  الصفقة  أن  يعتقد 

مراقبة  ومواصلة  الروسية  الصفقة  منع  أمل  على  اللبناني  للجيش 
استخدام اجليش اللبناني لألسلحة اليت لديه.

قهوجي: األمن حق مقدس للمواطن
يف هذا الوقت، وجه قائد اجليش العماد جان قهوجي »أمر اليوم« 
اىل العسكريني ملناسبة الذكرى السابعة والستني لعيد االستقالل، 
ما  الذي  االسرائيلي  للعدو  املرصاد  اىل »البقاء يف  فيه  دعاهم 
يزال حيتل جزءا من ارضنا الغالية«. واىل تعزيز التعاون مع القوات 

الدولية حفاظا على استقرار اجلنوب.
وقال قهوجي للعسكريني: تذكروا أن دوركم الوطين اجلامع وأداءكم 
وحدتكم  خالل  من  اال  يتحققان  ال  عاتقكم،  على  امللقاة  للمهمات 
مسافة  على  وبقائكم  السياسية،  التجاذبات  عن  وابتعادكم  املتينة 

واحدة من مجيع االطراف.
ولفت اىل ان ما تشهده البالد من تباينات سياسية يف هذه املرحلة، 
هو جزء ال يتجزأ من احلياة الدميقراطية اليت ينعم بها لبنان، لكنه من 
غري املسموح إسقاط هذه التباينات على االرض، وحتويلها اىل فتنة 
الصميم،  يف  الوطنية  املكتسبات  وتضرب  املواطنني  أرواح  تهدد 
فاخلالف السياسي حيل بالطرق السياسية، اما االمن فهو حق مقدس 
حجم  بلغ  مهما  بانه  وثقوا  عليه،  احلفاظ  واجبكم  ومن  مواطن  لكل 
التضحيات اليت ميكن ان يقدمها اجليش يف هذا اجملال، يبقى أقل 
كلفة بكثري من الثمن الذي سيدفعه الوطن بأسره، يف حال انزالق 

البالد اىل أتون الفتنة البغيضة.

مدفيديف يشّدد على استمرار »سلمية« ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

مدفيديف سريغي برخيودكو على هامش قمة اقليمية يف باكو، »ان 
الرئيس شدد على اهمية الطابع السلمي يف استمرار الربنامج النووي 

االيراني«.
)الواليات  واحد  زائد  مخسة  جمموعة  دول  وجمموعة  ايران  وكانت 
على  اتفقت  واملانيا(  وفرنسا  وبريطانيا  والصني  وروسيا  املتحدة 
منذ  املتوقفة  االيراني  النووي  الربنامج  بشأن  مباحثاتها  استئناف 
استئناف  موعد  بعد  حيدد  مل  لكن   ،2009 )اكتوبر(  االول  تشرين 

املباحثات وال جدول اعماهلا.
الروسي  الطرفني  بني  النظر  وجهات  االختالف يف  برخيودكو  وأكد 
واإليراني، لكنه اشار اىل ان احملادثات بني مدفيديف وجناد كانت 
»منفتحة ومل يتم جتنب اي مسألة مثرية لالستياء ال من جانبنا وال 
من جانب نظرائنا« االيرانيني. وقال انه »مت التطرق اىل املسائل 
اللقاء  ان  وأضاف  ايران«.  مع  العالقات  تطوير  بضرورة  املتعلقة 
من  ايًا  هم  وال  حنن  نتجنب  ومل  متامًا..،  شفاف  ذا »طابع  كان 

املسائل احلساسة«.
وقال إن الرئيس الروسي قدم »تقييما مبدئيا للقرارات املعروفة 
التقييم  هذا  قدم  ان  له  وسبق  الدولي  االمن  جملس  اختذها  اليت 

مرارًا«.
وهذا اول لقاء بني مدفيديف وجناد منذ رفض روسيا تسليم ايران 
للطائرات كانت  املضادة  حديثًا من صواريخ »اس 300«  نظامًا 

تعاقدت ايران على شرائها ما اثار جداًل بني البلدين.
بيع  صفقة  املاضي  )سبتمرب(  ايلول  يف  الروسي  الرئيس  والغى 
قرار  عليها  ينص  اليت  بالعقوبات  متذرعا   »300 صواريخ »اس 
)يونيو(  حزيران  من  التاسع  يف  دان  الذي  الدولي  االمن  جملس 
املاضي للمرة السادسة يف اربع سنوات، الربنامج النووي االيراني 

املثري للجدل.
وتشتبه اجملموعة الدولية يف سعي ايران إىل حيازة سالح نووي حتت 

غطاء برناجمها النووي املدني برغم نفي طهران لذلك.
للتفاوض  استعداده  عن  اعرب  مدفيديف،  لقائه  قبل  جناد  وكان 
حول ملف بالده النووي، لكنه رفض اي ضغوط. وقال »ما زلنا 

مستعدين للتفاوض«.
من  نتيجة  اىل  ستتوصل  انها  »تظن  الغربية  الدول  ان  واضاف 
خالل ممارسة ضغوط على ايران لكن هذا لن حيصل. انها تأمل ان 
حصارا على ايران سيغري الشعب االيراني. لكن العقوبات لن تؤثر 
على الشعب االيراني«. وقال عن العقوبات »إيران دولة غنية، 
منا  مفروضا  احلصار  كان  حني  املاضية  الستة  األشهر  يف  وحتى 

اقتصادنا«.
بتصرفات  بالده  جتاه  الغرب  تصرفات  اإليراني  الرئيس  وشبه 

»بعوضة«.
وبالتوازي مع احلركة الديبلوماسية للرئيس اإليراني يف باكو، اختربت 
املضاد  الصواريخ  نظام  من  حمليًا  معداًل  منوذجًا  »بنجاح«  ايران 
تسليم  موسكو  رفض  بعد  تطويره  مت   »200 »اس  للطائرات 
حسن  حممد  اجلنرال  أعلن  حسبما  اليها،   »300 »اس  صواريخ 

منصوريان القائد املساعد للدفاع اجلوي.
ونقل املوقع االلكرتوني لشبكة التلفزيون »برس تي يف« الناطقة 
باالنكليزية عن اجلنرال قوله ان النظام اجلديد »لديه القدرة نفسها 
اليت يتمتع بها النظام الروسي اس 300«. أضاف »لقد طورنا هذا 

النظام من خالل حتسن انظمة مثل اس 200 واختربناه بنجاح«.
اال انه مل يوضح ما اذا مت االختبار خالل املناورات العسكرية للدفاع 

اجلوي اليت جتري حاليًا يف ايران.
وكان املسؤولون االيرانيون اعلنوا مرارا عن عزمهم تطوير صواريخ 
مضادة للطائرات بعيدة املدى شبيهة بصواريخ »اس 300« بعد 
رفض موسكو تسليم هذا النظام اىل طهران بسبب العقوبات الدولية 

على الربنامج النووي االيراني.

وحبسب املواقع املتخصصة، فإن نظام »اس 300« هو صواريخ 
ّو بعلو متوسط ومرتفع بعيدة املدى حتى 150 كلم، طورتها  أرض جلجِ
روسيا يف مثانينات القرن املاضي العرتاض عدة اهداف يف الوقت 
نفسه سواء كانت طائرات او صواريخ مثل صاروخ »باتريوت« 

االمريكي.
وصاروخ »اس 300« منوذج مطور لصاروخ »اس 200« اشرتته 

ايران من االحتاد السوفياتي يف مثانينات القرن املاضي.
ان  قوله  منصوريان  عن  الرمسية  االيرانية  االنباء  وكالة  ونقلت 
»التهديدات البعيدة املدى تشكل 20% من التهديدات ضد امتنا. 
لقد طورنا حلوال ملواجهتها من ضمنها حتسني نظام اس200 وقد مت 

اختباره«.

عباس يرفض ربط واشنطن...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

اهلل  رام  وأبلغت  أوال  إسرائيل  الذي عرض على  األمريكي  اإلقرتاح 
به الحقا. وفيما حتدثت وسائل إعالم إسرائيلية أمس االول عن أن 
واشنطن تطالب أيضا بشمول متديد التجميد القدس احملتلة، ردت 
البناء يف  أنها فصلت متاما بني  بالرفض، مؤكدة  إسرائيل صراحة 
الضفة الغربية والبناء يف القدس، وأسندت رفضها هذا بإعطاء ضوء 

أخضر هلدم مئات املنازل يف ضاحية سلوان.
وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا( نشرت بيانا عن الرئاسة 
العربية وغري  الفلسطينية »تعقيبا على ما تناقلته وسائل اإلعالم 
العربية حول موضوع الصفقة األمريكية بتزويد إسرائيل بالسالح مقابل 
جتميد االستيطان«، حيث قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: 
»إن املوقف الفلسطيين واضح يف هذا اجملال، وقد مت إبالغه رمسيا 
الفلسطيين ذريعة  بأننا ال نريد أن يكون املسار  لإلدارة األمريكية 
لقيام أمريكا بتزويد إسرائيل بالسالح«. وأضاف: »كما أكدنا هلم 
أن ال عالقة لنا بذلك، وال دخل لنا يف هذا املوضوع، مشددا على 
أن موقف الرئيس حممود عباس يتمثل بأننا ضد أي ربط بني جتميد 
االستيطان وتسليح إسرائيل، علما أن العالقة اإلسرتاتيجية األمريكية 
اإلسرائيلية قائمة وال تزال، وال عالقة لنا بها، وال شك أن األصوات 
اليت قامت باستغالل ذلك تدعو للسخرية، وال ترى احلقيقة، بل تقوم 

بتشويهها وتزييفها«.
حول  مكتوبة  أمريكية  ضمانات  بانتظار  أنها  إسرائيل  أكدت  وفيما 
اإلقرتاح، األمر الذي مل حيصل إىل اآلن، فإنها اعلنت أمس االول 
على لسان مارك رجييف، املتحدث باسم رئيس احلكومة اإلسرائيلية 
بنيامني نتنياهو، الذي شدد على أن تل أبيب لن تناقش تفاصيل 
عن النقاشات الدائرة مع واشنطن، وأنها أكدت أن أي جتميد إضايف 

سوف لن ينطبق على القدس.
الضفة  بني  التمييز  يف  واضحة  كانت  »اسرائيل  رجييف:  وقال 
إن  هي،  كما  تبقى  وسوف  عاصمتنا  القدس  والقدس،  الغربية 
التجميد السابق مل يطبق على القدس، واذا حصل أي جتميد اضايف، 

سوف لن يطبق بالتأكيد على القدس«.
»هآرتس«  صحيفة  موقع  نقله  ما  مع  تزامنا  رجييف  موقف  جاء 
اإلسرائيلة اإللكرتوني أمس عن موظف كبري يف اإلدارة األمريكية قال 
إن الواليات املتحدة ستطالب إسرائيل بتجميد البناء االستيطاني يف 
القدس أيضا واالمتناع عن هدم بيوت فلسطينية يف املدينة خالل 
فرتة التسعني يوما من جتميد البناء االستيطاني يف الضفة الغربية 
يف حال صادق عليها اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون 

السياسية واألمنية )الكابينيت(.
إن  أمس  اإللكرتوني  »هآرتس«  ملوقع  األمريكي  املوظف  وقال 
بالسياسة  يتعلق  ما  يف  شاس  حلزب  احلقيقة  يقول  ال  »نتنياهو 
»شاس«  حزب  ويشرتط  الشرقية«.  القدس  جتاه  األمريكية 
األمريكي  االقرتاح  على  التصويت  عن  لالمتناع  املتشدد  اليميين 
البناء  جتميد  بأن  خطيا  املتحدة  الواليات  تتعهد  بأن  الكابينيت  يف 

االستيطاني ملدة ثالثة شهور ال يشمل القدس.
نتنياهو  يقوله  ما  عكس  أن »على  على  األمريكي  املوظف  وشدد 
لشاس، فإنه يف حال خروج الصفقة )أي االقرتاح األمريكي( إىل حيز 
التنفيذ فإن اإلدارة األمريكية تعتزم مواصلة الضغط على إسرائيل 
من أجل احلفاظ على اهلدوء يف القدس الشرقية خالل التسعني يوما 

من التجميد«.
وتابع املصدر نفسه ان الرئيس األمريكي باراك أوباما بعث برسالة 
خطية إىل الرئيس الفلسطيين يف نيسان )أبريل( املاضي قال فيها 
تنفيذ  عن  االمتناع  األطراف  مجيع  من  تتوقع  املتحدة  الواليات  إن 

أنشطة من شأنها املس بالثقة وبضمن ذلك القدس الشرقية.
الرسالة  يف  أوضح  »أوباما  أن  إىل  األمريكي  املسؤول  وأشار 
ذاتها أن الواليات املتحدة سرتد بواسطة خطوات ونشاطات وتغيري 
السياسة على أي استفزاز يتم تنفيذه خالل املفاوضات بني إسرائيل 

والفلسطينيني«.
وكانت اإلدارة األمريكية أوضحت طبيعة األنشطة اليت تعترب أنها خترق 
الثقة وتشمل إعالن إسرائيل عن خمططات بناء استيطاني كبرية يف 
القدس الشرقية وإخالء مواطنني فلسطينيني من بيوتهم وهدم بيوت 

فلسطينية، مثلما هو حاصل يف ضاحييت سلوان والشيخ جراح.
ستستمر يف  السياسة  أن »هذه  على  األمريكي  املسؤول  وشدد 
اجلديد  التجميد  من  يوما   90 إطار  يف  املفاوضات  استئناف  حال 
)أي  بييب  يقوله  ما  كل  فإن  وهكذا  ذلك،  يعرفون  واإلسرائيليون 
نتنياهو( لشاس من أجل تهدئتهم يف ما يتعلق بسياسة الواليات 

املتحدة يف القدس الشرقية هو بكل بساطة غري صحيح«.

2010 الثاني  تشرين   20 Saturday 20 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   20 Saturday 20 November 2010السبت 

تؤكد دراسة حديثة أن تعّلم القراءة ينشط النظام 
املكتوب  بالشكل  املختصة  املناطق  البصري يف 
احد  كوهني  لوران  ويقول  الدماغ.  يف  لألحرف 
املسؤولني عن الدراسة اليت نشرت على املوقع 
»ليس  ساينس  األمريكية  للمجلة  االلكرتوني 
بل  بالقراءة،  خمتص  فطري  دماغي  نظام  لدينا 

علينا االستعانة بأنظمة اخرى موجودة أصال«. 
مع  كوهني  أعدها  اليت  الدراسة  هذه  يف 
فرانس،  دو  كوليج  من  ديهني  ستانيسالس 
بالرنني  مسح  بأجهزة  الباحثون  استعان 
الدماغي  النشاط  لقياس  الوظيفي  املغناطيسي 
ألشخاص راشدين متطوعني. وشارك يف الدراسة 
63 راشدا: 10 أميني، و22 شخصا تعلموا القراءة 
والكتابة يف سن الرشد، و31 شخصا بدأوا بتعلم 

القراءة والكتابة يف طفولتهم. 
وهما  والربازيل،  الربتغال  يف  األحباث  وأجريت 
بضعة  قبل  نسبيا«  كان »شائعا  حيث  بلدان 
املدرسة.  اىل  يذهبون  ال  األطفال  أن  عقود 
خمتلفة  حمفزات  الراشدين  هؤالء  على  وعرضت 
مثل مجل حمكية ومكتوبة، وكلمات، ووجوه .ثم 
قارن الباحثون النشاط الدماغي للراشدين األميني 
مع النشاط الدماغي لدى الراشدين الذين تعلموا 
القراءة والكتابة يف الطفولة او يف سن الرشد، 
الدماغ.والحظوا  على  القراءة  تعلم  تأثري  وقاسوا 
أن تأثريات تعلم القراءة والكتابة »أوسع بكثري 
مما كانت تشري إليه الدراسات السابقة«، وأنها 
بقدر  بالبصر  املعنية  الدماغية  املناطق  تطول 

املناطق املعنية باللغة احملكية.
وأوضح لوران كوهني ان »تعلم القراءة ينشط 
بالشكل  املختصة  املناطق  يف  البصري  النظام 
انه  كما  طبيعي،  أمر  وهذا  لألحرف،  املكتوب 
ينشط املناطق البصرية البدائية حيث تصل كل 
املعلومات البصرية،« مشريا اىل ان لدى الناس 
الذين يتعلمون القراءة، يزداد النشاط أيضا يف 
عليهم  تعرض  »عندما  البدائية  املناطق  هذه 

القراءة تعيد برجمة الدماغ
ليس  ولكن  أفقية  قراءتنا  ألن  أفقية  داما  رقع 
عندما تعرض عليهم رقع داما عمودية«.املناطق 
املختصة باللغة احملكية تنشط أيضا ألن القراءة 
»تنشط النظام اللغوي« وتتيح »اقامة روابط 
واألحرف  اللغوي،  والنظام  البصري  النظام  بني 

املكتوبة واألصوات«، كما يقول الباحث.

نصف وقت عملنا ينقضي يف أحالم يقظة
قالت دراسة ان الناس يقضون حنو نصف اوقات 
عملهم يف االحالم اليقظة، وال يفكرون او يركزون 

على عملهم الفعلي.
وكان حنو 2200 متطوع قد استنسخوا برجمية فيها 
ومزاجهم يف  افكارهم  حول  االسئلة  من  جمموعة 
هواتفهم  على  والنهار،  بالليل  عشوائية  اوقات 
اخللوية. وتبني من خالل حتليل تلك املعطيات ان 
االستغراق يف التفكري بعيدا عن متطلبات العمل، 
شديدا،  وتركيزا  انتباها  تتطلب  اليت  تلك  حتى 

يأخذ حنو 30 يف املئة من وقت العمل. 
وبعد استخالص نتائج االستبيان، الذي غطى حنو 
جامعة  من  البحث  فريق  قال  مشارك،  ألف   250
من  املئة  50 يف  تنفق حنو  الناس  ان  هارفارد 

اوقاتها يف ما يعرف باحالم اليقظة.
السعادة  حول  االستبيان  معطيات  اظهرت  كما   
اليقظة  احالم  درجة  بني  ضعيفة  عالقة  وجود 
والشعور بالسعادة. وتبني ان اكثر الناس عرضة 
بايديهم  اليت  العمل  مهام  عن  بعيدا  لالستغراق 
هم الذين عربوا عن شعور بعدم السعادة.اما من 
كانوا يشعرون بالسعادة فهم ممارسي التمارين 
البدنية، او املنخرطني يف احلديث والدردشة. اما 
فاقد هذا الشعور فهو من كان يرتاح او يعمل او 
يستخدم الكومبيوتر. لكن البحث مل يثبت وجود 
صلة بني االستغراق باحالم اليقظة وعدم الشعور 

بالسعادة. 
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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   20 Saturday 20 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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يف  احلر  الوطين  التيار  إختتم 
مبناسبة   ، نشاطاته  ملبورن 
ذكرى 13 تشرين واليت امتدت 
ابتدأت  واليت  شهر  مدى  على 

بزيارة النائب 
زياد اسود وبعدها اطالق كتاب 
لألستاذ  مهاجرة«  »اوراق 
السينما  ومهرجان  بيطار   خنله 
يف  لبنان  بيوم   ، اللبنانية 

ملبورن. 
الطويل  اللبناني  اليوم  هذا 
يف  احلر  الوطين  التيار  يقيمه 
يدعو  ،حبيث  عام  كل  ملبورن 

يوم لبناني طويل يف احضان الطبيعة  ينظمه التيار الوطين احلر بالتعاون مع بلدية داربني 

مبختلف  واللبنانيني  األهل  مع  واألصدقاء  واملناصرين  احملازبني 
الداعمني  عائلي جمانًا لشكر كل  باربكيو  اللقاء حول  فئاتهم اىل 

واملشجعني يف وقفتهم اىل جانب الفرع يف نشاطه. 
ورغم االمطار الغزيرة اليت إجتاحت الوالية األسبوع املاضي  لبت 
ملبورن دعوة التيار صغارًا وكبارًا ، وكانت هيئة التيار قد استعدت 
من  وقاية  الكبرية  اخليم  من  جمموعة  بنصب  املدعوين  إلستقبال 
يومًا  احلضور  وقضى  جدًا  كرمية  اإلالهية  العناية  وكانت   ، املطر 

رائعًا يف أحضان الطبيعة يف جٍوصاٍح ودافْى .
اىل  الباكر  الصباح  منذ  توافدوا  واصدقائهم   اللبنانيني  مئات   
احلديقة ملبني دعوة التيار الوطين احلر  بالتعاون مع بلدية داربن 
للعادات  النشاط  يومَا ثقافيًا  وطنيًا جمسدًا  اليت رأت يف هذا 
األمسر   ديانا  السيدة  التيار  دعوة  لبت  لذا   . اللبنانية  والتقاليد 
اجمللس  املسؤولني يف  من  عدد  و\مع  للبلدية  السابقة  الرئيسة 
البلدي ، كما حضر سعادة القنصل اللبناني العام األستاذ هنري 
قسطون مع عائلته الذين تنعموا حبفاوة التيار الوطين احلر ودقة 
تنظيمه واندفاع اعضائه خلدمة الضيوف . وحضر ايضا من برملان 

فيكتوريا النائب ناينت موريف والنائب 
خليل عيدي واملرشحة  إلنتخابات الوالية السيدة جاين غاريت ووفد 

السيد طوني  مارونده  بلدية  االسرتالي، وممثل  العمال  حزب  من 
ديب وعن بلدية مورالند السيد طوني احللو . 

على  ساهرين  عملهم  الوطين يف  التيار  افراد  كان  حنل  كخلية   
راحة اجلميع ،وقد حضر هذا اللقاء الرائع وفد من احلزب القومي 
لبنان  شباب  نادي  من  ووفد  امل   حلركة  وممثلني  االجتماعي 

والراهبات األنطونيات .
وقد رحب رئيس التيار األستاذ فوزي أبو شعيا باحلضور وشاكرًا 
مسؤول  والقى  الطقس،  رداءة  رغم  الدعوة  تلبية  على  اجلميع 
الشبيبة املهندس ادوار هيكل عريف احلفل كلمة دعا فيها الشبيبة 
اىل األلتزام بقضايا لبنان والوفاء ألسرتاليا، فيما شرح امني السر 
على   اجلميع  وشكر  التنظيمية  األمور  بعض  حريقه  مارون  السيد 

دعمهم نشاطات التيار .
 اما زغلول األنتشار الشاعر انطوان برصونا كعادته وكما ينتظر منه 
مجهور التيار القى قصائد زجلية رائعة  واجلمهور يطلب املزيد، امنا 
لكثافة الربنامج توقف الزغلول عن الكالم . وعلى مدى النهار كانت 
الفقرات  قدم  حيث  احلديقة  أجواء  يف  تلعلع  اللبنانية  املوسيقى 
الفنان فؤاد حراقه والفنان بديع مظلوم والفنان فؤاد خليفة.. أما 
املفاجأة  كانت وجود الفنان حبيب مسعان بني اجلمهور حيث قدم 

*الفنان حبيب مسعان وامجل اغانيه**فؤاد خليفة يطرب اجلمهور**الزغلول فجرها**بديع مظلوم يبدع يف العطاء**رئيس املكتب فوزي ابو شعيا*

*احلزب القومي االجتماعي**العميد ابو خاطر، الزغلول، ميالد حنا وسايد رستم**عريفا احلفل مارون حريقة وادي هيكل*

*جانب من احلضور**القنصل والراهبات االنطونيات**ادي هيكل وجورج زرييب*

*يرقصون فرحًا**جانب من احلضور**د.خوري، الزرييب، خوري وهيثم غندور*

*حلقات الدبكة يف احلديقة*

وصلة لبنانية رائعة . ويف الربنامح الفين كان لشبيبة التيار الدور 
األكرب حيث قدم الشاب جورج زرييب امجل التسجيالت املوسيقية. 
ويف اخلامتة الشكر كل الشكر ألعضاء التيار الوطين احلر ، السيدات 
والرجال ، الذين عملوا مجيعًا وكأنهم  يد  واحدة واثبتوا انهم مثل 

حيتذى .



Page 25صفحة 25     

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   20 Saturday 20 November 2010السبت 



Page 26صفحة 26     

مناسبات
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يف  السورية  الديبلوماسية  البعثة  رئيس  خدمات  مدة  انتهاء  مع 
اسرتاليا سعادة السفري متام سليمان وعودته اىل سوريا بتصرف 
وزارة اخلارجيةـاقامت رابطة املغرتبني السوريني يف فيكتوريا حفال 
خطابيا وداعيا قل مثيله يف اغرتابنا تعاقب خالله على الكالم عدد 
من اخلطباء السوريني واللبنانيني الذين اشادوا حبكمة ووعي ووفاء 
هذا الرجل لبالده الذي مثلها اشرف متثيل والسرتاليا. وكان نزيها 
سنوات  سبع  دام  الذي  الديبلوماسي  عمله  يف  وشفافا  وشريفا 
والذي من خالله رفع اسم سوريا عاليا يف البالد اليت استضافته 

اسرتاليا.
بكل  ووعي  املستعصية حبكمة  االمور  يناقش  وواعيا  حكيما  كان 
جوانبها وبروية واضحة وصرحية بكل جرأة. حتى قال فيه الكثريون 
انه ابن مدرسة اعطت وما زالت تعطي للعامل معاني طيبة لالنسان 
على خمتلف دياناته. كما وانه نشأ من عائلة تربت على االخالق 

والذوق والنبل والعلم والثقافة واملعرفة.
وكانت صداقاته الواسعة مع كبار املسؤولني االسرتاليني ال حتدها 

حدود ومع باقي زمالئه يف اجلاليات االثنية مجعاء.
ان احلفل التكرميي هذا كان بالنسبة لسعادته اهم واكرب بكثري من 

كل حفاوة وتكريم من مأكل ومشرب.
وان  خاصة  الفكر  روافد  يغذي  الذي  احلفل  هذا  يكون  ال  كيف 

سعادته ديبلوماسي خمضرم وكاتب وشاعر وقارئ.
يف  املاضي  االحد  يوم   ظهر  لسعادته  الوداعي  املهرجان  اقيم 
السيدة  جانبه  واىل  ملبورن  مدينة  برستون يف  بلدية  مركز     
الفاضلة زوجته وطاقم البعثة الديبلوماسية السورية يف كانبريا. 
ويف والية فيكتوريا جاء مشاركًا ومودعًا كل من سعادة قنصل 
لبنان العام يف ملبورن االستاذ هنري قسطون والسيدة زوجته،  
اجلامعة  رئيس  حامت  سايد  السيد  عيدي،  خليل  النائب  سعادة 
اللبنانية فرع ملبورن، االب املتقدم يف الكهنة مسري حداد خادم 
طويو  السوريني  السريان  اسقف  الكاثوليكية،  يوسف  مار  رعية 

افرام، رئيس التجمع املكاري السيد امحد البعريين، االمني السابق 
املناضلني  شيخ  صوفان،  حممد  االشرتاكي  العربي  البعث  حلزب 
الكبري  اعجابه  فيها  اكد  بربقية  بعث  عمار  ابو  الصيداوي  سعيد 
السورية  العربية  اجلمهورية  سعادة سفري  حققها  اليت  باالجنازات 
اضافة  مظلوم  وفؤاد  مظلوم  سامي  االستاذ  التوفيق،  له  ومتنى 
اىل رئيس واعضاء الرابطة العربية السورية والزمالء كميل مسعود 
مدير مكتب جريدة اهلريالد يف ملبورن ومدير اذاعة صوت لبنان 

الزميل طوني شربل وصوت النهضة اسكندر سلوم.
السيد امحد مصطفى  اخلطباء  االحتفال وقدم  برنامج  قدم حلقات 

على الشكل التالي:
بداية بالشيدين االسرتالي والسوري.

كلمة  القى  الذي  مظلوم  سامي  االستاذ  املتكلمني  اول  وكان 
وقال يف  السفري  سعادة  اصدقاء  مشاعر  عن  فيها  عرب  وجدانية 
واال  التاريخ ال يسجل يف مسريته  ان  االرجتالية وكعادته  كلمته 
االفعال واالعمال الكبرية اليت حيققها االنسان يف حياته وسفرينا 
احلبيب الشاعر متام سليمان ابو منصور هو رائد يف هذه املسرية 
املعطاءة الوفية لناسنا وقضيتنا كيف ال وهو ابن مدرسة صدرت 
اىل العامل رجاالت فكر ونبوغ وعلم وفلسفة منذ فجر االنسانية . 
والرئيس القائد حافظ االسد فجر هذه القيم وزرعها من جديد يف 
شعبه وامته اليت تأبى اال ان يكون هلا مكان حتت الشمس، وحيا 
العاصمة كانربا  السورية يف  السفارة  السيد سامي مظلوم رجال 
واكد ان مسرية النهوض ستستمر الن هذه اجلماعة تعرف ان تعمل 
بعقل مؤسساتي راقي وواع، واضاف من اجنازات سعادته بعد ان 
افتتح السفارة االوىل لسوريا يف اسرتاليا اسس مجعية اصدقاء 
سوريا ومنها النائب والوزير والطالب والضابط واملفكر والفنان 
ورجل االعمال والطالبات. واسس ايضا احتاد طلبة سوريا مؤكدا 
ان الطالب هم نقطة انطالق الوعي القومي واالنساني واحلضاري 

يف العامل.

مبناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي
رابطة املغرتبني السوريني تكرم السفري متام سليمان

*االستاذ سامي مظلوم يلقي كلمة**عريف املناسبة امحد مصطفى* *االب مسري حداد يلقي كلمة**الشيخ مسري الباشا يلقي كلمة* *رئيس الرابطة املهندس جورج سلوم**السفري متام سليمان يلقي كلمة*

*سامي مظلوم، فؤاد مظلوم، طوني شربل وجورج غنوم*

*رئيس اجلامعة سايد حامت، بول خياط وعلي االمني*

*مسلم البدين يلقي كلمة* *الرابطة تقدم لوحة تذكارية لسعادة السفري*

*القنصل اللبناني وحضور* *السفري سليمان والنائب خليل عيدي وحضور*

االب مسري حداد قال انا من هنا  الشهد على االستقرار والدميقراطية 
وراحة البال الذي يتمتع به شعبنا يف سوريا وانا كاهن الرب زرت 
وطين سوريا مؤخرا واني اشهد واحيي بشهادتي القيادة احلكيمة 
الواعية يف بالدنا حفظها اهلل وحفظ شعبنا من شرور املتعصبني 

الذين يرتبصون بنا شرا يف الوطن لبنان وفلسطني,
وكانت للسيد مسلم البدين كلمة مفعمة بالوفاء لسعادة السفري 

السوري وللقائد سيادة الرئيس الدكتور بشار االسد. 
ثم كانت الكلمة لسماحة الشيخ مسري الباشا ومما جاء فيها:

سليمان  متام  الدكتور  السورية  العربية  اجلمهورية  سفري  سعادة 
احملرتم

ايها االخوة يف الرابطة العربية السورية احملرتمون، ايها احلضور 
الكريم السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

كلمة حق اقوهلا على مسامعكم مجيعا يف هذه اللحظات الوداعية 
املعربة عن حمبة اجلالية لشخصكم الكريم هذه املناسبة اليت سوف 

ترتك اثرها العميق يف نفوسنا.
مل اشهد يف تاريخ الديبلوماسية العربية ديناميكية كاليت شهدناها 
لقد  االغرتاب..  دنيا  السابقة يف  ومرحلتكم  املميز  يف حضوركم 
كنتم يا سعادة السفري خري مثال لسوريا االسد يف هذا املقلب 
من االرض. لقد ختليتم عن الذات يف سبيل مصلحة اجلالية العربية 

كلها وليس السورية فقط.
الوداع كلمة نقوهلا للراحلني عنا فانتم مقيمون يف نفوسنا وباقون 

يف قلوبنا كما بقي الرئيس اخلالد حافظ االسد رمزا ال يفنى.
سعادة السفري حينما ترحلون قلوبنا معكم رافقتكم السالمة ولتكن 

عني اهلل برعايتكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اما كلمة رئيس رابطة املغرتبني السوريني السيد املهندس جورج 
سلوم فبعد ان رحب فيها باحلضور الرمسي والشعيب ورجال االعالم 
تشكر  فيكتوريا  والية  يف  السوريني  املغرتبني  رابطة  ان  قال 
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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

السفري   مغادرة سعادة  التكرميي مبناسبة  االحتفال  هذا  حضوركم 
السوري متام سليمان اىل الوطن بعد ان خدم السلك الديبلوماسي 
ملدة دامت سبع سنوات وذلك ليتسلم مهامه اجلديدة يف وزارة  

اخلارجية يف دمشق.
حيث  اسرتاليا  السبع يف  السنوات  السفري  سعادة  امضى  لقد 
حقق العديد من االجنازات ومن يعرف السفري سليمان عن قرب 
اكمل وجه  على  به  يقوم  اي عمل  اجناز  يعرف مدى جديته يف 

واعماله خري شاهد له وعلى نشاطه.
ابدى اهتمامه بشؤون اجلالية السورية والعربية منذ اللحظة االوىل 
واالجتماعية  الوطنية  املناسبات  اىل حضور  السباق  دائما  فكان 
جيدونه  كانوا  حيث  حضرها  مناسبة  كل  واالجيابية يف  البيضاء 
متواضعا مندجما مع الصغري قبل الكبري حمرتما للجميع فكان املثل 

الذي حيتذى به.
اما على الصعيد االسرتالي السوري فقد عمل جاهدا لتمتني اواصر 
الصداقة بني البلدين من خالل تواصله ومقابالته االعالمية يف 
شتى وسائل االعالم االسرتالية اليت اعطته الفرصة ليطرح موقف 
االقليمية  املسائل  مع  التعامل  يف  السورية  العربية  اجلمهورية 
والدولية فكانت اجلرأة عالمته املميزة يف التعاطي مع هذه االمور 

احلساسة حيث اداها بكل حكمة وروية.
حتدث كثريا عن بشاعة االحتالل االسرائيلي بكل جرأة وعن حق 
والشعوب  الفلسطيين  الشعب  حق  احملتل.  اجلوالن  يف  سوريا 

االخرى يف تقرير مصريها.
السفري متام سليمان االديب والشاعر والصديق والرجل احلازم 
وقت العصاب ترجم حبه للجالية وللجميع حمبة وعطفا كبريين.. 
ال احد يطرق مكتبه او يتصل به هاتفيا اال ويتحدث اليه ويف 

مقدمة املساعدين..
نعم ايها االخوة الكرام سوف تفتقد اجلالية  هذا الرجل االديب 
وزاهر  باهر  مستقبله  بان  ثقة  وكلنا  والصديق  الديبلوماسي 

وعطاؤه للوطن سوريا ال حدود له.
باسم  السورية  اجلالية  باسم  السوريني  رابطة املغرتبني  فباسم 
اجلالية العربية نتمنى لسعادة السفري التوفيق والنجاح يف مهامه 
تطلعاته  وفق  باستمرار  وسنعمل  القادمة  اجلديدة  الديبلوماسية 
املستشار  الوزير  السادة  خالل  من  اجلالية  وغريته حنو  احلكيمة 
والسيد زاهر االمحر وسنعمل مجيعا ملصلحة سوريا ومجيع اعضاء 

السفارة.
منا امجل حتية  لك  االم  الوطن  نلتقي يف  السفري حتى  سعادة 
بدوام  مليئة  القادمة  ايامك  تكون  ان  وعسى  وتقدير  واحرتام 

الصحة والعافية مع افراد العائلة وشكرًا..
وهذا ملخص ما جاء يف كلمة سعادة السفري متام سليمان:

انها مناسبة حزينة بالنسبة لي النين سأشتاق هلذه الوجوه النرية 
والنفوس الكبرية الزاخرة باالميان والوفاء لرتاث وطين احلبيب 

مهد الديانات واحلضارات يف العامل.
والرئيس حافظ االسد رمحه اهلل ومن بعده سيادة الرئيس الدكتور 
بشار االسد الذي يشدد دائما على حرية الديانات السماوية يف 
العامل الن سوريا كانت منذ بداية عهد الرئيس االسد حتى اليوم 
وستبقى تعمل على سري حرية املعتقدات الدينية والسياسية يف 

بلدنا.
ويف ختام االحتفال قدمت الرابطة العربية السورية لوحة تذكارية 
لسعادة السفري عربون وفاء وتقدير للجهود الكبرية اليت قام بها 

جتاه الشعب السوري يف هذه البالد.
ثم تناول اجلميع املأكوالت اخلفيفة واملرطبات.

مبناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي...

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

PH: 0419247261 -   96823269

حفلة ناجحة الذاعة صوت احملبة

ما امجل كلمة حمبة هي احلب واالميان الصادق اليت جتمع 
الشمل  مجع  هدفها  اليت  احملبة  صوت  اذاعة  تفرق.  وال 
الروحية تعمل لتصل اىل كل بيت مؤمن باحملبة  والكلمة 
اللبنانيون  املرسلون  االباء  احيا  هلذا  والكنيسة.  الروحية 
يف  احملبة  صوت  اذاعة  عن  املسؤول  واملدير  للموارنة 
اسرتاليا االب اجلليل والراهب الفضيل االب مارون موسى 
سهرة عائلية يف صالة الويستيال الكربى يعود ريعها لدعم 
كرم  ابي  عاد  املطران  سيادة  وحضور  برعاية  االذاعة. 
السامي االحرتام وسيادة املطران عصام درويش املوقر 
وسعادة قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم احملرتم 
االجالء  االباء  من  عدد  مرعي وحضور  بشارة  واملونسنيور 
واالخوات راهبات العائلة املقدسة املارونيات رئيسة معهد 
معهد  ورئيسة  احملرتمة  بو غصن  ايرين  االخت  مارمارون 
دار  ورئيسة  احملرتمة  شديد  مارلني  االخت  لبنان  سيدة 
العجزة يف دلويشهيل االخت اهلام جعجع ومجهور كبري من 

ابناء الطائفة وابناء اجلالية غصت بهم الصالة بوسعها.
قدم  برنامج احلفلة الشاب فريد فرجني باللغتني العربية 
واالنكليزية باحلى كالم. والقى االب مارون موسى كلمة 
حيا اجلميع واعتذر منهم الن صوته مبحوح كصوتي. ان 
صوت احملبة الذي انتشر االن يف نيو ساوث ويلز وملبورن 
وكوينزالند سينتشر يف كل اسرتاليا. واالمجل بهذا الصوت 
وسلوى  االبدية  حنو  ومرافقهم  املرضى  رفيق  صار  انه 
البيوت  وتعزية من يعيشون وحدهم. وغذاًء روحيًا يدخل 
ويف السيارات واملستشفيات ومراكز العمل. انه صوت 
يدوي يف القلوب والضمائر وسط ضجيج اصوات العامل 
الجناح  واملشجعني  العاملني  كل  شاكرا  وختم  الصاخبة. 

*القنصل نعوم واالباء والراهبات**ايلي ناصيف، انطوان جعيتاني وحضور*

*حضور**بيرت مارون وحضور*

واملتربعني.  امليكروفون  وراء  من  ويغنون  احلفلة  هذه 
ومتنى االب مارون على اصحاب املؤسسات والشركات ان 
يساهموا يف دعم اذاعة صوت احملبة ال من خالل الدعاية 
اليت تفضل الناس على سواهم. بل من احملبة. ومتنى ان 
الصوت وختم شاكرا  اجلميع اىل هذا  على مثاهلا يصغي 

اجلميع.
احيا الربنامج الفين املطرب احملبوب جوزيف حقالني وفاصل 
موسيقى غربي. كما جرى خالل احلفلة العامرة سحب متبوال 
على جوائز قيمة وزعت على الراحبني ورقص ودبك احلضور 
اىل ساعة متأخرة من الليل وخرج اجلميع يهنئون ويشكرون 
الكبري متمنني  االب مارون موسى على نشاطه واهتمامه 

لصوت احملبة النشاط الدائم.
يتقدم عفيف نقفور )آراكس( من اجلالية االسالمية والعربية 
بامجل التهاني بعيد االضحى املبارك اعاده اهلل على اجلميع 
باخلري واليمن والربكات وان يعم السالم يف كل االقطار 

وكل عام وانتم خبري.

تنويه
الدبلوماسي خالد السريوان يف املقابلة اليت اجراها الزميل 
اكرم املغّوش مع السفري السوري متام سليمان جاء يف 
السريوان  خالد  والصحيح  السرميين  خالد  الصورة  كالم 

لذلك اقتضى التنويه.

بيان اىل ابناء مرياطة الكرام
مت تكليف جلنة من شباب مرياطة لتصريف اعمال اجلمعية مؤقتا حتى 

يتم انتخاب جلنة ادارية جديدة.
تعلن اللجنة عن فتح باب االنتساب والرتشيح لعضوية اجلمعية حيث 
سيصار اىل انتخاب هيئة ادارية جديدة تتوىل اعمال اجلمعية ملدة 

سنة كاملة.
موعد االنتخاب يوم االحد املوافق 26 -12- 2010، اننا نهيب بأبناء 
خبدمة  يرغب  من  وعلى  االنتساب،  طلبات  بتعبئة  االسراع  البلدة 
االنتساب  باب  سيقفل  حيث  الرتشيح  طلب  يطلب  ان  اجلمعية 
والرتشح يوم االحد يف 12 - 12- 2010 وبعد هذا التاريخ ال ُتقبل 

اي طلبات.
لالستعالم يرجى االتصال بأحد الرقمني:

حسني ديب: 0424257007
مسري أمون: 0432084095

 اعالن اىل أبناء منطقة عكار الكرام
تعلن مجعية ابناء عكار اخلريية يف مدينة سيدني - اسرتاليا 

عن اصدار روزنامتها السنوية لعام 2011 
يرجى من مجيع أصحاب املؤسسات التجارية والصناعية 
من أبناء منطقة عكار ممن يودون االعالن يف الروزنامة 

االسراع حلجز أماكن هلم قبل الصدور.. 
للحجز واملعلومات االتصال:

 *أبو رامي 0416663866 *خالد 0419975070 
*شامل 0416432339

عن اهليئة االدارية 
خالد الكردي رئيس اجلمعية
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كتب اكرم املغّوش

العربية  اجلالية  كرمت 
بفاعلياتها السياسية الروحية 
واالجتماعية سفري اجلمهورية    
لدى  السورية  العربية 
عميد  ونيوزلنده  اسرتاليا 
العربي  الدبلوماسي  السلك 
متام  االستاذ  اسرتاليا  يف 
عقيلته  والسيدة  سليمان 
صالة  يف  سعيد  ايزيس 
رجل  لصاحبها  النجوم  قصر 
حبضور  دباغ  مجال  االعمال 
العميد  الضيف  والدها 
غسان  املتقاعد  الركن 

*د. غسان عشي ود. ابراهيم قسطنطني**السفري متام سليمان يلقي كلمة*

*الدكتور مصطفى علم الدين واملهندس امحد االيوبي**السيناتور مسلماني والنائب عجاقة وحضور*

*السفري حماطا بـ علي واالمحر وابناء املنية*

اجلالية العربية بفاعلياتها تكرم السفري السوري وعميد السلك الدبلوماسي 
العربي متام سليمان مبناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية يف اسرتاليا

رجال  وحضور  سعيد  سروناز  االجتماعية  ووالدتها  سعيد 
دين والسيناتور احملامي شوكت مسلماني والنائب احملامي 
جون عجاقة والقائم باالعمال الوزير املستشار جودات علي 
الدين  علم  مصطفى   والدكتور  االمحر  زاهر  والدبلوماسي 
رئيس رابطة االطباء العرب املتخرجني من اخلارج والسفري 
االسرتالي االسبق لدى دمشق روس برينس ورؤساء واعضاء 
بلديات طوني عيسى وخضر صاحل ورؤساء احزاب ومجعيات 

خريية واجتماعية والزميل يف اهلريالد اكرم املغّوش.
بداية استمع احلضور اىل النشيدين السوري واالسرتالي.

ابراهيم قسطنطني مستهال كالمه  الدكتور  االحتفال  وقدم 
د.  السادة  التوالي  على  ومقدما  سليمان  للسفري  بالتحية 
برينس  روس  االسبق  االسرتالي  والسفري  العشي  غسان 
والسيناتور شوكت مسلماني والنائب عجاقة وفؤاد شريدي 

وعبد الباقي ودنون الذي غنى للرئيس االسد.
يذكر ان السفري سليمان قد دخل مع فرقة فولكلورية تراثية 
وموسيقى الكس حدشييت. ويف اخلتام كانت كلمة السفري 
سليمان الذي شكر القيمني واملتكلمني ووعد بانه سيبقى 
هذا  ان  واكد  االسد  مدرسة  يف  تعلمه  الذي  العهد  على 

التكريم هو لسورية وقائدها وشعبها املناضل.
ثم قدم العديد من الفاعليات دروعًا تارخيية تقديرا وتكرميا 

للسفري سليمان على تفاعله مع اجلالية العربية واسرتاليا.
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Authorized by Mr. Nathan Murphy,  464 High St, Northcote  VIC 3070

NATHAN MURPHY LABOR MP  صوتوا للنائب العمالي
 نـايـثـن مــورفـي

 الذي يعمل خلدمة جمتمعنا
 

ضعوا رقم  1  للمرشح العمالي

 ملنطقة الضاحية الشمالية

 يف انتخابات الوالية

  27 كانون االول 2010

WORKING WITH OUR COMMUNITY

VOTE LABOR 1
 NORTHERN METROPOLITAN

REGION
27 NOVEMBER 2010

PERTH:

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

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

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

SYDNEY:

195 - 199 Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

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

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

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

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

اعالنات ملبورن
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20 نيسان(:تطالب حبقك باستمرار وال تتحمل  احلمل )21 آذار – 
األخطاء اليت تقرتف حبقك وإن كنت تعرف سلفًا ان اآلخر ال يقصد 
أي سوء. ترى ان املواجهة وإن كانت عنيفة وحدها تنجح العالقة.

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:متى أخذت قرارات مصريية ال شيء 
يبدل رأيك. وعندما تقرر ان الوقت قد حان لتهجر الشريك ال ترتدد 

وإن كنت تعشقه وال تقدر أن تعيش بعيدًا عنه.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:ال تعش إنفعاالتك كاملة ألنك ال 
تتحمل املواجهات العنيفة والسيما يف العالقة العاطفية، وغالبًا ما 

حتول املواقف احملرجة مشاهد كوميدية.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:تصرفاتك الالمبالية مع الشريك 
جتعله ينفر منك أحيانًا فيشعر بأنك ال تعرف أن تقدر قيمة وجوده 
من حتب  تعامل  ال  كليًا.  خسرته  بأنك  إذا شعرت  اال  جانبك  إىل 

جيدًا. 

يف  ختسر  جتعلك  املغرورة  21آب(:تصرفاتك   - متوز   21( االسد 
أكثر  يف  عنك  فيبتعد  اآلخر  على  تتعاىل  ألنك  العاطفية  العالقة 
نار ثقتك املفرطة يف  البقاء وسط  الوحدة على  األحيان ويفضل 

النفس.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:تتصرف مبنطق يف كل األوقات وتعاجل 
وال  بهدوء  املعطيات  وحتلل  واقعي  بأسلوب  معك  ما حيصل  كل 

تتسرع يف إطالق األحكام املسبقة. ال تشغل عواطفك كثريًا. 

كثريًا يف  تغوص  ال  انك  ت1(:صحيح   22  - أيلول   23( امليزان 
عواطفك وال حتلل أفكارك وهواجسك بيد ان اآلخر يشعر مع الوقت 

انك تفهم حميطك جيدًا وتعرف أن تعطي كل شخص حقه.

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:تعرف متى تواجه اآلخر ومتى تغض 
ولكنك  إرتكبها يف حقك.  رمبا  اليت  الصغرية  األخطاء  الطرف عن 

حتافظ على رباطة جأشك يف كل وقت وتعرف أن تصرب..

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:متيل إىل الغرور والتعالي مع اآلخر 
فيشعر بأن عليه أن يعمل جاهدًا كي يفوز بقلبك املتهور، وحتى 
فتتصرف  كليًا  عليك  حصل  بأنه  يشعر  ال  العالقة  تدخل  عندما 

باستقالل.

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:ال حتبذ األلعاب واحلركات الصبيانية يف 
العالقة العاطفية وتطلب من الشريك أ، يتصرف بوعي مطلق وأن 

يعاملك باحرتام وحنان، واال يتعاىل عليك. قلبك رقيق.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:عندما تريد أن حتارب األعداء، تتجاهل 
وجودهم كليًا وتتصرف وكأنك ال تهتم حلضورهم إىل جانبك. متيل 

إىل الربودة املطلقة عندما تشعر بالغضب أو باخليبة.

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:تفقد أعصابك باستمرار وال تعرف 
أن تسيطر على إنفعاالتك، فتخسر الكثري ألنك تسمح لنفسك بأن 

تفعل أي شيء عندما تكون يف حالة غضب ال توصف.  

تسلية

2010 الثاني  تشرين   20 Saturday 20 November 2010السبت 
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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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