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بري :كالم بييتون يؤكّد املخاوف  ...وفرجنية حيذر من قرار ظين يؤدي إىل احلرب

فرنسا تنقلب على نفسها :اتهام «حزب اهلل» حمسوم!
بفرنسا تبدو كأنها تنقلب
على نفسها ،على الطريقة
املألوفة،
الساركوزية
وقد تزامن ذلك مع هجمة
دبلوماسية غربية يف اجتاه
أهل الدولة وخاصة السرايا
الكبرية ،حتت عنوان أن ال
أحد يستطيع أن يغري حرفا
واحدا ال يف مسار احملكمة
الدولية وال يف ما هو
مكتوب يف قرارها الظين
اجلاهز.
ومل يعرف ما إذا كان
السفري بييتون يريد تقديم
رسالة تطمني أم تهديد،
وهو قال للزميلة «النهار»
البريوتية إن االتصاالت
السعودية ـ الفرنسية،
أدت إىل تأخري صدور

أوباما لدولة فلسطني عضو يف األمم املتحدة
وأمحدي جناد للتحقيق يف «مؤامرة  11أيلول»
كرس الرئيس األمريكي
باراك أوباما جزءًا وفريًا
من خطابه يف املناقشة
العامة للدورة السنوية الـ
 65للجمعية العمومية لألمم
املتحدة يف نيويورك،
لعملية السالم يف الشرق
األوسط ،فدعا اسرائيل
اىل متديد مهلة جتميد
اإلستيطان يف األراضي
الفلسطينية احملتلة وحض
الدول العربية على اقامة
عالقات طبيعية معها .وإذ

أمل أن تثمر مفاوضات
السالم دولة فلسطينية
تصري عضوًا يف املنظمة
الدولية السنة املقبلة،
حذر من العواقب الوخيمة
لفشل هذه املفاوضات.
وقد مد يده جمددًا اىل
طهران بغية اجياد تسوية
مللفها النووي .فيما رأى
الرئيس االيراني حممود
أمحدي جناد أن الواليات
املتحدة هندست هجمات
 11أيلول  2001يف اطار

«عكس
هدفها
دعاية
تدهور اإلقتصاد األمريكي»
و«انقاذ النظام الصهيوني»
يف اسرائيل.
واستهلت املناقشة العامة
للدورة اليت شارك فيها
حنو  140من رؤساء الدول
ومسؤولي
واحلكومات
الدول الـ 192األعضاء يف
املنظمة الدولية ،بكلمة
لرئيس الدورة احلالية
جوزف ديس ،الذي قال
(التتمة ص)21
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القرار الظين من أيلول
احلالي إىل كانون األول،
وإن رئيس احلكومة سعد
احلريري كان مطلعا عليها،
وأكمل متحدثا بلغة جازمة
أن القرار سيكون موجها
ضد «حزب اهلل» وأن ذلك
لن يكون «نهاية العامل»،
واعدا احلزب بأن فرنسا
موقعه
حترتم
ستظل
ومكانته وتواصل العالقة
معه.
وقد قرأ «حزب اهلل» رسالة
الفرنسية،
«الطمأنة»
بوصفها «رسالة سلبية
جدا» ،وهو األمر الذي
قد يستوجب توجيه «نداء
يف
األخرية»
الفرصة
الوقت املناسب ،بعدما
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مع بدء العد العكسي
النتهاء شهر أيلول وبالتالي
للمهلة املعطاة للجهود
العربية والدولية ،وخاصة
السعودية ـ الفرنسية،
للقرار
خمرج
إلجياد
االتهامي ـ الفتنة ،يكون
لبنان قد أصبح عمليا على
عتبة مرحلة سياسية بالغة
الدقة واحلساسية ،ال سيما
يف ظل الكالم املنسوب،
للسفري
االول،
أمس
الفرنسي يف بريوت دوني
بييتون ،والذي شكل
صدمة للوسط السياسي
اللبناني ،يف ظل التعويل
الكبري على دور حموري
كأس
بإبعاد
لباريس
الفتنة عن اللبنانيني ،فإذا
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تقاطعت املؤشرات حول
بلوغ املسعى السعودي
احلائط
الفرنسي
ـ
املسدود.
والالفت لالنتباه ،يف
هذا السياق ،جتنب «حزب
اهلل» التعليق العلين على
أن
الرسالة الفرنسية ،إال ّ
قناة «املنار» أشارت يف
مقدمة نشرتها اإلخبارية
ليل أمس االول ،اىل أن
كالم السفري الفرنسي
(التتمة ص)21
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السفارة السعودية باسرتاليا حتتفل مبناسبة اليوم الوطين الـ  80للمملكة العربية السعودية
أقام سفري خادم احلرمني
الشريفني لدى اسرتاليا
بن
حسن
ونيوزيالندا
طلعت ناظر حفل استقبال
فى العاصمة االسرتالية
كانبريا وذلك مبناسبة
ذكرى اليوم الوطين الـ
 80للمملكة.
حضر احلفل عدد من
الرمسية
الشخصيات
والسياسية وأعضاء من
جملسي النواب والشيوخ
االسرتالي
الفيدرالي
وسفراء الدول العربية
واالجنبية
واالسالمية
(التتمة ص )9-8

جتدد املواجهات يف سلوان واجليش
االسرائيلي حيتل القدس الشرقية

اكدت مصادر مقدسية
اجليش
أن
وشهود
اإلسرائيلي كثف وجوده
يف الشطر الشرقي من
مدينة القدس احملتلة جنبا

اىل جنب مع الشرطة اليت
انتشرت منذ ساعات صباح
يوم امس بكثافة يف
كافة أحناء البلدة القدمية
(التتمة ص)21

رامي القروش مديراً ملكتب اهلريالد يف لبنان

*من اليسار سعادة السفري ناظر ،املستشار االول يف السفارة
السيد رضا النزهة وامللحق الثقايف الدكتور علي البشري*

صـوت الحقيقة

الفتنة الداخلية أخطر على
لبنان من احلرب االسرائيلية!
انطونيوس بو رزق

يهم اللبنانيني اليوم ما اذا كانت اسرائيل
مل يعد
ّ
ستشن حربا ضد لبنان بقدر ما يهمهم جتنيبهم
ّ
(التتمة ص )21

يسر ادارة «اهلريالد»
ّ
ان تعلن عن انضمام
الزميل رامي القروش
اىل أسرتها مديرًا ملكتب
الصحيفة يف لبنان حيث
سيمثلها يف املؤمترات
االعالمية ويوافيها بآخر
املستجدات والتطورات
هناك.

ً
شهادة للحق
فأهال وسه ًال به يف أسرة اهلريالد
ً
وخدمة للحقيقة.
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SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS

New Used & RECO Parts
Service & Repairs
SEDANS - 4WDS & LIGHT COMMERCIAL
Mercedes - SMART - BMW - MINI SAAB - Audi - VW - RENAULT - PEUGEOT
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لبنانيــات

فرجنيّة :القرار يّ
الظن = حرب أهليّة

*النائب سليمان فرجنية*

رأى النائب سليمان فرجنية أن
حربًا ستندلع يف لبنان بعد اتهام
القرار الظين حزب اهلل باغتيال
الرئيس رفيق احلريري.
استهل رئيس تيار املردة
النائب سليمان فرجنية مقابلته
مع الزميل مرسيل غامن يف
برنامج كالم الناس باإلشارة إىل
أن الرئيس سعد احلريري اتصل
به قبيل احللقة ليشكره على
مواقفه يف الفرتة األخرية ،اليت
باإلجيابية.
وصفها احلريري
ّ
ّ
فرجنية أن حتصل تسوية
وتوقع
ّ
ً
على كل شيء ،آمال أن تكون
هذه التسوية لبنانية ـــــ لبنانية؛
ألن مثة فرقًا بني التسويات
الداخلية واخلارجية.
ويف موضوع جرمية اغتيال
الرئيس رفيق احلريري ،أشار
فرجنية إىل أن الرئيس سعد
احلريري وأحد الضباط اقرتحا
على األمني العام حلزب اهلل،
السيد حسن نصر اهلل ،أن
«حتمل جرمية االغتيال لعناصر
َّ
غري منضبطني» ،متامًا كما جاءه
هو شخصيًا غريهارد ليمان عام
 2005وأبلغه أن جناح رستم
غزالي وعناصر سوريني غري
منضبطني هم الذين اغتالوا
الرئيس احلريري ،ال الرئيس
بشار األسد.
واستغرب فرجنية أن يقتنع
احلريري بأن السيناريو نفسه
الذي ُرسم حملاصرة سوريا
رسم اليوم حملاصرة حزب
ُي َ
اهلل .وجزم فرجنية بأن احملكمة
الدولية أخذت معلوماتها من
األجهزة اللبنانية ،وحتديدًا من
فرع املعلومات.
وكشف أن رئيس فرع املعلومات

وسام احلسن أتاه قائ ًال إن لديه
منذ عام  2006معلومات عن
السيناريو املرسوم.
وسأل فرجنية« :إذا كانت
احملكمة الدولية قرار فتنة يف
لبنان ،فلماذا ال تلغى؟»،
مؤكدًا أنه بعد اتهام القرار
الظين حزب اهلل بقتل احلريري،
ستقع حرب يف لبنان.
ورفض احلريري الكالم عن
اشرتاك حزب اهلل بقتل احلريري،
واصفًا الكالم على عناصر غري
منضبطني بالبدعة.
ورأى فرجنية أيضًا أن «سعيد
مريزا متهم بأنه من الذين فربكوا
شهود الزور ،ولعله بريء ،لكن
هناك خالف على وجوده يف
موقعه ،وإذا رفضوا أن يتنحى،
فليسلموا القضية إىل اجمللس
العدلي».
ومن مريزا إىل وزير العدل
إبراهيم جنار ،طالب فرجنية
باختيار شخص معتدل ليكون
وزير عدل ،مؤكدًا أن جنار مل
يكن مقتنعًا باستدعاء السيد،
لكن النائب جورج عدوان أبلغه
أن هذا قرار حزبي عليه تطبيقه
عرب وزارة العدل.
وأشار فرجنية إىل أن الرئيس
السوري بشار األسد يرى نفسه
مدينًا جتاه الضباط األربعة
و«بقدر ما يفي احلريري من
هذا الدين يرتاح األسد».
وكرر فرجنية أكثر من مرة الكالم
ّ
على حتمية التسوية ،مشريًا
إىل أن حزب اهلل وفق قواعد
اللعبة األساسية هو مقاومة
ضد إسرائيل ،و«كلما زكيناه
كمقاومة ضد إسرائيل ارحتنا
وارتاح البلد».

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
Public Relations: Thomas Jordan

مديرة األعالناتُ :عال خ ّضور
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني :ناتالي األيوبي
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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التقى عدداً من الزعماء العرب واألجانب وألقى كلمة يف جملس األمن

سليمان :لبنان جيمع قدراته للدفاع عن سيادته واستقالله

اكد رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان «ان لبنان ما زال
يتطلع اىل قيام سالم عادل
وشامل يف الشرق االوسط،
على مجيع املسارات ،على قاعدة
مرجعية مؤمتر مدريد وقرارات
الشرعية الدولية ذات الصلة
واملبادرة العربية للسالم يف
مجيع مندرجاتها» ،مشددًا يف
املقابل على انه «لن يرضى
بأي حل لقضية الشرق االوسط،
اذا ما مت مبعزل عنه ،او بصورة
متعارضة مع مصاحله الوطنية
العليا ،ويف مقدمها حقه السيد
يف رفض اي شكل من اشكال
توطني الالجئني الفلسطينيني
على اراضيه» ،مسج ًال يف هذا
اجملال ،ما سبق ان صدر عن
بعض الدول املعنية والفاعلة
من مواقف رمسية رافضة لفرض
التوطني على لبنان والي حل قد
يأتي على حسابه».
كالم رئيس اجلمهورية جاء خالل
مشاركته يف جلسة جمللس االمن
الدولي بعد ظهر امس االول
بتوقيت نيويورك بدعوة من
الرئيس الرتكي عبد اهلل غول
الذي ترتأس بالده اجمللس هذا
الشهر .والقى الرئيس سليمان
كلمة جاء فيها:
«يسرني ان
ّ
اعرب لكم بداية عن التقدير
ملبادرتكم بالدعوة لعقد اجتماع
على مستوى القمة جمللس االمن
الدولي للبحث يف سبيل ضمان
دوره الفعال يف صون السلم
واالمن الدوليني ،وهي مبادرة
تكتسب كامل معانيها يف ضوء
الدور احملوري الذي تضطلع به
تركيا ،الدولة الصديقة والعريقة
يف حضارتها ،يف جمال تعزيز
احلوار بني الثقافات ،وتنمية
عالقات التعاون والتعاضد على
الصعيدين االقليمي والدولي.
كما اوجه عبارات تقدير مماثل اىل
سعادة امني عام االمم املتحدة
على مالحظاته التمهيدية القيمة،
وعلى جممل اجلهد الذي تقوم به
املنظمة الدولية لتحقيق مقاصد
شرعيتها ومتتني اسس السالم
والعدالة والتنمية االقتصادية
واالجتماعية يف العامل.
لقد شهد القرن احلالي يف عامه
االول هجوما ارهابيا مدمرا على
مركز التجارة العاملي يف هذه
املدينة اليت تأوي املقر الرئيسي
لالمم املتحدة ،وعرف يف عامه
الثامن ازمة مالية عاملية طالت
االستقرار
اسس
بتداعياتها
االقتصادي واالجتماعي للدول
وهناء شعوبها .اال ان هذه
االزمات ،على خطورتها ،مل
تؤد اىل انهيار عام لالقتصاد
العاملي ،كما حصل مطلع القرن
املاضي ،وال هي تنذر ،باندالع
حروب عاملية ،على غرار ما حصل
اعتبارا من عام .1914
اما الفضل يف ذلك ،فيعود اىل
توافق اجملموعة الدولية على
اعتماد مقاربات مشرتكة ملعاجلة
هذه االزمات الشاملة ،من خالل
آليات التحرك والتضامن اليت
توفرها مؤسسات العمل االقليمي
وعلى
املشرتك،
والدولي
رأسها االمم املتحدة واجهزتها
املتخصصة ،بعيدا عن املقاربات
الفردية او عن مسببات احلرب
الباردة وتوتراتها.

*الرئيس ميشال سليمان يلقي كلمته يف جملس األمن بنيويورك*

وعلى رغم ذلك ،فقد اظهرت
االزمات السياسية واالقتصادية
املتتالية خالل العقود املاضية
هنات هذا النظام الدولي وثغراته،
فاالمم املتحدة من جهة ،وجملس
االمن الدولي على وجه التحديد،
يف حاجة اىل اصالح كي يصبح
اكثر دميوقراطية ومتثيال ملوازين
القوى اجلديدة واكثر فعالية يف
تطبيق قراراته؛ والنظام املالي
العاملي يف حاجة اىل تطوير كي
يصبح أكثر شفافية وإنسانية
وأكثر ارتباطًا مبوجبات العدالة
واملشاركة الكاملة واملتكافئة
()...
وأضاف« :بإمكان جملس األمن
الدولي أن ميارس مسؤوليته يف
صون السلم واألمن الدوليني
من خالل وسائل خمتلفة ،ومنها،
ّ
وسائل
حل النزاعات بالطرق
السلمية وفقًا للفصل السابع،
كالديبلوماسية الوقائية وبناء
السالم.
وحتسني األداء يقتضي يف هذا
اجملال انتقال األمم املتحدة من
حالة «رد الفعل» اىل حالة
«املبادرة» ،ال سيما من خالل
تعزيز دور الوساطة واملساعي
احلميدة لألمني العام وملمثليه،
والسعي ملعاجلة أسباب وجذور
الصراعات الناجتة عن الظلم
والفقر قبل اندالعها ،وثين الدول
العدوانية عن مطامعها يف أراضي
الغري وثرواتها الطبيعية».
وقال« :اذا كان من بني هذه
املهمات ما حيتاج فع ًال لعملية
حبث موازية عن حلول سياسية
شاملة للنزاع ،وتقوية الصلة
بني عمليات حفظ السالم وبناء
السالم ،فانه ال بد لنا من اإلشارة
اىل أن هناك مهمات أخرى غري
مرتبطة بأي مسارات تفاوضية،
وال حتتاج سوى لوسائل ضغط
مناسبة من قبل اجملتمع الدولي،
ومن جملس األمن بالذات حلسن
تنفيذها ،كما هو احلال يف جنوب
لبنان ،حيث جيب على القوات
االسرائيلية االنسحاب من مجيع
االراضي اللبنانية اليت ما زالت
حتتلها من دون قيد أو شرط،
طبقًا لقرارات األمم املتحدة
ذات الصلة وآخرها القرار 1701
الذي يلتزم به لبنان ويسعى
الرغام اسرائيل على تطبيق مجيع
مندرجاته.
ويهمين يف هذه املناسبة أن أثين
على اجلهود والتضحيات اليت
تبذهلا قوات اليونيفيل العاملة
يف جنوب لبنان ،لالضطالع مبهمة

حفظ السالم املوكولة اليها،
وذلك بالتنسيق والتعاون مع
اجليش اللبناني ،ووفق قواعد
التعامل املتفق عليها.
علمًا بأن لبنان سيحرص دومًا
وبصورة موازية ،على جتميع جممل
قدراته الوطنية ،من أجل الدفاع
عن سيادته واستقالله وسالمته،
ومحاية أرضه ومياهه وما ختتزنه
حباره من ثروات.
إن عملية البحث الطويلة عن
السالم يف الشرق األوسط
أفضت ،بعد عقود اىل توافق
دولي على جمموعة من املبادئ
واألسس اليت ال بد من أن يستند
اليها أي حل للصراع العربي –
االسرائيلي ،اذا ما توافرت
االرادة السياسية الفعلية لذلك،
واذا ما اعتمد جملس األمن وسائل
الضغط املطلوبة للدفع باجتاه هذا
احلل أو لفرضه ،تنفيذًا لقراراته
امللزمة.
إن لبنان الذي شارك يف مؤمتر
مدريد للسالم عام  ،1991وفقًا
لشروط وضمانات حتفظ له
حقه يف اسرتجاع مجيع أراضيه
احملتلة بدون قيد أو شرط ،ما
زال يتطلع اىل قيام سالم عادل
وشامل يف الشرق األوسط،
على مجيع املسارات ،على قاعدة
مرجعية مؤمتر مدريد وقرارات
الشرعية الدولية ذات الصلة
واملبادرة العربية للسالم يف
مجيع مندرجاتها.
هو إذ يتابع بتنّبه ما يتم السعي
اىل التوصل اليه من حلول جزئية
أو بدايات حلول ،خارج هذه
املقاربات اجلامعة والضامنة ،فإنه
ّ
يؤكد على أنه لن يرضى بأي حل
لقضية الشرق األوسط ،إذا مامت
مبعزل عنه ،او بصورة متعارضة
مع مصاحله الوطنية العليا ،ويف
مقدمها حقه السيد يف رفض أي
شكل من أشكال توطني الالجئني
الفلسطينيني على أراضيه ،مسجال
يف هذا اجملال ،ما سبق أن صدر
عن بعض الدول املعنية والفاعلة
من مواقف رمسية رافضة لفرض
التوطني على لبنان وألي حل قد
يأتي على حسابه.
ان توطني الالجئني الفلسطينيني
يف لبنان يتنافى يف الواقع مع
حقهم الشرعي واالنساني يف
العودة اىل أرضهم وديارهم
االصلية ،ويتعارض مع اتفاق
الطائف الذي أقره جملس االمن،
ومع مقدمة الدستور اللبناني،
كما يتعارض مع الفقرة الرابعة
من املبادرة العربية للسالم اليت

دعت «لضمان عدم توطني
الالجئني الفلسطينيني يف الدول
العربية اليت ال تسمح أوضاعها
اخلاصة بذلك» .اضافة اىل انه
سينشىء حالة من الظلم والتوتر
ستؤدي يف نهاية املطاف اىل
اذكاء جذوة العنف وزعزعة دعائم
االستقرار يف لبنان ويف الشرق
االوسط ككل».
بامكان جملس االمن يف اطار
ممارسته ملسؤولياته لصيانة
السلم واالمن الدوليني ،الذهاب
لغاية اعتماد التدابري الزجرية،
كفرض العقوبات واللجوء اىل
القوة ،عندما تندرج قراراته يف
اطار الفصل السابع للشرعة.
إال أن معظم الشعوب املظلومة
او احملتلة اراضيها اليت تنظر
اىل جملس االمن الدولي كمالذ
أو كنصري لقضاياها ،غالبا ما
تشتكي من عدم قدرة اجمللس
على تنفيذ قراراته ،أو من
تطبيقه ملعايري مزدوجة ،بصورة
تظهر اسرائيل على سبيل املثال،
كدولة فوق احملاسبة وفوق
القانون الدولي ،كما تظهر األمم
املتحدة كهيئة عاجزة ومكّبلة.
وهذا يستوجب دراسة فعلية
من قبل جملس االمن لألسباب
املكونة هلذه الصورة السلبية
وكيفية معاجلتها ،متكينا من
تفعيل دوره يف صيانة السلم
واالمن الدوليني ،وكسب ثقة
الشعوب مبقدرته على نصرتها
واحقاق احلق ،مبا ال يضطرها
للجوء اىل املقاومة والوسائل
املشروعة للدفاع عن النفس».
وكان الرئيس سليمان ،عقد
على هامش مشاركته يف اعمال
اجلمعية العمومية لالمم املتحدة،
سلسلة لقاءات مع رؤساء وملوك
وامراء عدد من الدول املشاركة
يف اعمال اجلمعية.
ويف هذا السياق ،عقد الرئيس
سليمان اجتماعا مع العاهل
االردني امللك عبداهلل الثاني
مت خالله البحث يف العالقات
الثنائية يف شتى اجملاالت وسبل
تعزيزها على املستويات كافة.
وتناول البحث كذلك ،االوضاع
يف منطقة الشرق االوسط
والتحركات االقليمية والدولية
ذات الصلة.
واجتمع مع امري قطر الشيخ
محد بن خليفة آل ثاني ،ومت
البحث يف العالقات املمتازة
القائمة بني البلدين وكذلك
آخر التطورات على الساحتني
االقليمية والدولية.
كما التقى نظريه النمسوي هاينز
فيشر وحبث معه يف مجلة امور
ومواضيع مشرتكة تهم البلدين
اضافة اىل العالقات القائمة
ثنائيا.
والتقى ايضا الرئيس الفلسطيين
حممود عباس الذي جدد شكره
القرار جملس النواب اللبناني
سلسلة قوانني تتعلق بتحسني
االوضاع االنسانية واالجتماعية
لالجئني الفلسطينيني يف لبنان،
اضافة اىل تطورات الوضع يف
املنطقة.
وظهرا ،شارك رئيس اجلمهورية
يف الغداء الذي دعا اليه االمني
العام لالمم املتحدة بان كي –
مون لرؤساء الوفود املشاركة
يف اعمال اجلمعية العمومية.
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لبنانيات
استقبل سفرية بريطانيا وعرض معها األوضاع

مل يناقش أي قضية خالفية واجلو يتجه حنو مواصلة العمل احلكومي

اجلميل :القرار الظين ليس آخر الدنيا جملس الوزراء يبحث يف موازنة 2011
ويعني مزهر يف اجمللس العسكري

قال الرئيس أمني اجلميل «ان
القرار الظين ليس آخر الدنيا،
ألنه سيفسح يف اجملال واسعا
لكل وسائل الدفاع وابراز احلجج
لدحض ما ورد فيه اذا كان منافيا
ملصلحة البعض».
استقبل الرئيس اجلميل يف دارته
يف بكفيا أمس االول السفرية
الربيطانية فرنسيس غاي ،وحبث
معها يف آخر املستجدات على
الساحتني احمللية واالقليمية.
وصرح اثر اللقاء« :حنن نسعى
اىل ان يبقى الوضع هادئا يف
لبنان ،وعلى كل االفرقاء املساهمة
يف هذا االجتاه ألن البلد والناس
واالوضاع االجتماعية ال حتتمل
مزيدا من التشنج والتصعيد»،
مؤكدا «أن عقارب الساعة لن
تعود اىل الوراء وما حصل قد
حصل ،ولذلك جيب أن نرتك
للمؤسسات الرمسية ،لبنانية
كانت أم دولية ،أن تأخذ جمراها
الطبيعي».
واعترب أن القرار الظين «ليس
آخر الدنيا ،ألنه سيفسح يف اجملال
واسعا لكل وسائل الدفاع وابراز
احلجج لدحض ما ورد فيه اذا كان
منافيا ملصلحة البعض» ،الفتا
اىل «أن آلية الدفاع معززة اكثر
من آلية االدعاء واجملاالت واسعة
جدا لتبيان احلقيقة اجملردة بعيدا
من التسييس ،كذلك االمر بالنسبة
اىل ما يسمى شهود الزور».
واضاف« :اللواء مجيل السيد جلأ
اىل الطريق الصحيح وراجع احملكمة
الدولية بشأن مطالبه وقد جتاوبت
معه هذه احملكمة ،وهي يف طور

دراسة ما تقدم به ،فلماذا ال
ننتظر النتائج القانونية واالجرائية
ونوفر على البلد سجاالت ال طائل
وال فائدة منها سوى مزيد من
التشنج والتصعيد؟».
ووصف اعرتاف السيد باحملكمة
الدولية بأنه «خطوة متقدمة
على طريق احقاق احلق» ،مشريا
اىل أن االصول املتبعة من
أجهزة احملكمة الدولية يف كل
تشعباتها« ،تبقى هي الضمان
للجميع» .وقال« :ال أعتقد
انه يف الظرف الراهن واالجواء
املسمومة والضغوط والتهديدات
بكل أنواعها ميكن ان حنصن
املراجع اللبنانية يف ما لو عرضت
عليها مواضيع شائكة هلا عالقة
باالجراءات القانونية املتعلقة
باغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري».
وشدد اجلميل على «ضرورة
وقف كل التصاريح املتشنجة
والتصعيدية اليت مل توصلنا اىل
أي نتيجة اجيابية بل سننزلق معها
اىل املزيد من االمعان والتخريب
على املؤسسات الرمسية أيا كانت.
يف مطلق االحوال ،مل نزل نعترب ان
احملكمة ذات الطابع الدولي بشأن
لبنان هي ضرورة لبنانية واقليمية
ودولية ،وأيا تكن الصعوبات اليت
سنواجهها بسبب احملكمة وردود
الفعل السلبية عليها ،تبقى هذه
الردود أخف وطأة على البلد يف
ما لو تعطلت ألن تعطيل احملكمة
هو تعطيل األمل لقيام لبنان من
جديد وتعزيز مؤسساته الدستورية
والقانونية».

ترأس رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري عند الساعة الرابعة
والنصف بعد ظهر أمس االول،
جلسة جمللس الوزراء يف السرايا
الكبرية للبحث يف مشروع موازنة
العام  ،2011غاب عنها الوزراء
غازي العريضي ،زياد بارود،
علي الشامي وسليم وردة الذين
يرافقون رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان يف زيارته اىل نيويورك
واملكسيك ،كما غاب عنها الوزراء
حممد الصفدي ،عدنان القصار،
ابراهيم جنار وفادي عبود.
بعد انتهاء اجللسة اليت استغرقت
قرابة ثالث ساعات ،أدىل وزير
اإلعالم طارق مرتي باملعلومات
الرمسية اآلتية« :يف مستهل
اجللسة وافق جملس الوزراء
على اقرتاح وزارة الدفاع تعيني
العميد الركن نقوال مزهر عضوًا
يف اجمللس العسكري .ثم ناقش
جملس الوزراء املوازنة العامة
وخصص هذه اجللسة ملتابعة
املناقشة العامة حول السياسات
االقتصادية العامة وسياسات
اإلنفاق وتعزيز اإليرادات والتوازن
يف املوازنة .إذًا ،كان النقاش
عامًا ومتهيديًا للجلسة املقبلة اليت
سيبدأ فيها جملس الوزراء مناقشة
موازنات الوزارات ،على أن يتابع
يف جلسات الحقة مناقشة املواد
القانونية اليت نقرتحها يف مشروع
املوازنة .املناقشة كانت جدية
للغاية وتعمل احلكومة من خالل
جلسات متتالية على إجناز إعداد
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صدق يف املعاملة وسرعة يف العمل
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مشروع موازنة العام  2011وفق
األصول ،ونرجو أن نوفق هذه
املرة باحرتام املواعيد الدستورية
احرتامًا صارمًا».
سئل :هل تتوقعون تكرار األجواء
املرافقة نفسها ملناقشة موازنة
العام 2010؟ ،أجاب« :نأمل أن
نتمكن هذه املرة من أن نلتزم
باملواعيد اليت وعدنا أنفسنا
باحرتامها وقد أجنز جزء كبري من
العمل هذا العام من خالل مناقشة
موازنة العام  2010ولذلك قد
تكون مناقشة مشروع موازنة
 2011أسهل مبدئيًا من املناقشة
السابقة ،وجو جملس الوزراء
حريص على ضرورة اإلسراع يف
مناقشة قضايا تهم املواطنني
كثريًا ،فهؤالء املواطنني ال
ينشغلون طوال الوقت بالسياسة
فحسب ،بل هناك قضايا تهمهم،
واملوازنة هي املكان الذي نرى
فيه كيف تستطيع احلكومة
االستفادة من اإلمكانات املتاحة
لتنفيذ ما وعدت به يف البيان
الوزاري ،ال سيما يف الفقرة اليت
أطلقنا عليها اسم« :أولويات
املواطنني أولويات احلكومة»».
سئل :هل ميكن أن يؤثر اجلو
اخلارجي على مناقشة املوازنة؟،
أجاب« :أستطيع أن أؤكد لكم أنه
مل يكن هناك أدنى تأثري للوضع
السياسي القائم على األقل يف
مرآة اإلعالم ،واملتجه إىل مزيد من
االستقرار ،فنحن مل نناقش أي
قضية خالفية .يف اجللسة السابقة
جرى نقاش جدي واجللسة اليوم
(أمس) كانت خمصصة ملناقشة
املوازنة ،ولدى احلكومة شعور بأن
عليها أن تتابع عملها ،فما ظهر
من تباينات وخالفات وعلو النربة
ال يربر توقف احلكومة عن العمل
أو تعثر عملها ،واجلو يتجه حنو
متابعة العمل .فنحن حكومة تريد
أن تكون مسؤولة يف كل جماالت
عملها وليست فقط مكانًا ملناقشة
القضايا السياسية اخلالفية اليت
ُتناقش يف الساحات العامة.
احلكومة هي املكان الذي تؤخذ
فيه القرارات ،وجيب أن نذكر
أنفسنا دائمًا بهذا املبدأ البسيط،
احلكومة تناط بها السلطة
التنفيذية وعليها أن تتخذ قرارات
يف القضايا اليت تهم املواطنني
وتسيري الدولة».
سئل :هناك من لديه شعور
بأن هذه احلكومة تعمل على
تقطيع الوقت؟ ،أجاب« :لدى
الناس آراء خمتلفة فيما احلكومة
تقوم بعملها .القضايا السياسية
تناقش لكن هناك عمل للحكومة
غري مناقشة القضايا السياسية،
فهي ليست منتدى مفتوح للحوار
السياسي».
بعد انتهاء جلسة جملس الوزراء
عقد الرئيس احلريري اجتماعًا
مطو ً
ال مع نائب رئيس احلكومة
وزير الدفاع الوطين الياس املر
يف بيت الوسط ،تناول خطة
تسليح اجليش اجلاري حتضريها
من قبل وزارة الدفاع.
وأكد الرئيس احلريري للوزير املر
عزمه على «تلبية حاجات اجليش
والقوى األمنية مع االلتزام
ببذل كل اجلهود املمكنة الجياد
مصادر متويل هلذه الغاية تتفادى
إثقال كاهل املواطنني بأعباء
إضافية».

شكك يف إمكانية علم عون بعمالة أحد قيادييه

«التغيري واالصالح»:
فرع املعلومات خطر على البلد
«التغيري
تكتل
أشار
واإلصالح» ،اىل وجوب معرفة
إذا كان اخلرب الذي بثه تلفزيون
«أم تي يف» أول من أمس
حول علم رئيس التكتل النائب
ميشال عون بأن القيادي
يف «التيار الوطين احلر»
العميد فايز كرم يعمل ملصلحة
إسرائيل «جديرًا بأن حيرتم،
وما إذا كان يتمتع بالصدقية،
خصوصًا وأن اخلرب منسوب اىل
مصدر يف التيار» ،معتربًا
أنه «ال حيق لفرع املعلومات
توقيف كرم والتحقيق معه،
وأن هذا الفرع بات يشكل
خطرًا على البلد».
[ رأى عضو التكتل النائب
زياد أسود يف حديث اىل
تلفزيون «أو تي يف» أمس
االول ،أن رسالة عون إىل
السينودوس من أجل املشرق
«هي رؤية مسيحية نفتقد
إليها ،وأنه أعاد البوصلة إىل
ما كان جيب أن تكون عليه»،
داعيًا «كل املسيحيني اىل
الرتيث وأخذ األمور باحلوار،
وإعادة النظر مبا فعلوه يف
السابق ،خصوصًا بعد العام
 .»2005وأشار اىل أن «من
ال يعمم التهدئة اليت ليست
ح ًال وليست تفاهمًا يناسبه
أن تبقى الدولة مهرتئة»،
موضحًا أن «التهدئة تعين أن
هناك مشكلة جيب تأجيلها ،وال
نعرف متى تنفجر».
وسأل« :كيف ميكن االستمرار
يف عمل احملكمة ،خصوصًا وأن
هناك عالمة استفهام حوهلا،
بعدما ظهر أنها قامت على
أساس تبني أنه أمر مفربك
وهو شهود الزور؟» ،آم ًال
«أال تكون احملكمة الدولية
أداة سياسية من أجل تغليب
فريق على آخر» .وقال:
«جيب أن يعتذروا منا ومن
اتهامهم لنا مثلما اعتذروا من
سوريا».
أضاف« :أنا أعرف ما هي
التحقيقات وكيف تتم ،وال
حيق لفرع املعلومات توقيف
العميد فايز كرم ،وال حيق
له أن حيقق معه ألن األمر
ليس من اختصاصه .ليقنعين
أحد أن هناك دولة ،ومن هو
املسؤول؟» .واعترب أن «هذا
األمر يلزمه انتفاضة شعبية من
أجل تغيري هذا الواقع ،وإال
كيف سيكون لبنان بعد عشر
سنوات؟».
[ اعترب عضو التكتل النائب نبيل
نقوال يف حديث اىل تلفزيون
«اجلديد» ،أنه «حتى اآلن
ليس هناك أي قرار ظين حبق
كرم ،ما يظهر أن هناك خروقًا
يف التحقيق ،وأن محلة رئيس
التكتل ميشال عون على فرع
املعلومات تدفع هذا الفرع اىل
«كب أخبار من هون ومن
ّ
هون» ،وهذا ما دفعنا اىل
القول إنه أصبح خطرًا على

البلد».
وقال« :إذا ثبت أن هناك
شيئًا ما على كرم فلن نغطي
أحدًا .وحنن مل نعد نسمي فرع
املعلومات بتسميته بل هو
فرع الزعران وفرع اإلشاعات
وفرع التلفيقات ،وهذه األمور
لن توصلهم اىل نتيجة .كما
أننا لن خنضع اىل االبتزاز،
وسنقول هلم إننا سنصبح أكثر
شراسة ،ولن نسمح ببقاء فرع
املعلومات والقاضي سعيد
مريزا».
وطالب بـ»معرفة من هو
املصدر يف «التيار الوطين
احلر» الذي رفض الكشف
عن امسه ،والذي نقل عنه
تلفزيون «أم تي يف» أن
رئيس التكتل النائب ميشال
عون يعلم بعمالة كرم»،
واصفًا هذا األسلوب بأنه
«أسلوب األشباح» .وأشار
اىل أنه «إذا وجه السؤال
اىل حمامي كرم سيوضح هذا
األخري أن كل الكالم الذي
ُيشاع يف البلد ليس له أساس
من الصحة».
[ قال عضو التكتل النائب
حكمت ديب« :علينا أن نعرف
إذا كان اخلرب الذي بثه تلفزيون
«أم تي يف» حول علم عون
بعمالة كرم إلسرائيل جديرًا
بأن حيرتم ،وما إذا كان يتمتع
بالصدقية ،خصوصًا وأن اخلرب
منسوب اىل مصدر يف التيار،
وقد يكون أي شخص مغرض
أو يبث السيئات حبق فريق
سياسي معني لضرب مسعته،
أو حبق شخصية سياسية مثل
النائب عون ينشر خربًا من هذا
النوع ،والتيار ال يعلق على
املصادر ،وال أساس خلرب غري
جدير باالحرتام والصدقية».
وأسف «للوصول اىل هذا
املستوى من دس الدسائس
حول شخصيات وطنية ،ألن
هذه احلمالت املوجهة ضد
عون تهدف اىل ضرب دوره
السياسي والوطين ،ال سيما
بعدما مد عون اجلسور مع
كل األطراف اللبنانية وكل
الطوائف» ،الفتًا اىل أن
«عون حيصن الداخل اللبناني
يف وجه ما خيطط له من فنت
داخلية».
وأوضح أن «مشاركة نواب
من التكتل يف استقبال
اللواء مجيل السيد يف مطار
رفيق احلريري الدولي السبت
املاضي ،هي من أجل دعم
القضاء النزيه ،وتصويب اخللل
الذي يعرتي مسرية الدولة،
بدءًا من تركيبات قضائية
ملفقة ،وصو ً
وأخبار ّ
ال اىل دعم
القضاء وتنظيفه وحتصينه»،
منتقدًا «كل من يتعاطى مع
امللفات القضائية على خلفية
انتقامية أو على خلفية ثأرية
من املاضي ،ألن هذا األمر ال
يوصل أبدًا اىل العدالة».
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لبنانيات

عون يذيع رسالته إلـى البابـا و«سـينودس املشـرق» :مشروع يهودية إسرائيل سيجر تهجرياً جديداً وحروباً

جلس ميشال عون حتت كتاب
أبيض مفتوح ،شعار إطاللته
السنودوسية ،قارئًا رسالة ذات
عناوين مسيحية إسالمية مشرقية
جامعة .أما املرسل اليهم فهم
«إكلريوس العامل» من احلرب
األعظم اىل كنائس الشرق
«لنعمم معًا
وأساقفته بأن
ّ
ثقافة اإلنفتاح واحملبة والسالم
ولنقف يف وجه حماولة أبلسة
الدين اإلسالمي حفاظًا على
املسيحية ،ففي اليوم الذي
يفرغ فيه الشرق من مسيحييه،
إنها مذحبة الكون».
وجه عون
واىل الداخل اللبنانيّ ،
رسالة تفاهمية ثانية قوامها
أنه بعد مذكرة التفاهم بني
املكونني األساسني يف الرتكيبة
الوطين
«التيار
اللبنانية،
احلر» و«حزب اهلل» ،اليت
عكست االستقرار وشكلت جبهة
خلفية النتصار «حرب متوز»،
مثة مذكرة ثانية على صعيد أمشل
تنشد التفاهم بني املشرقيني
مسيحيني ومسلمني.
«السينودس بدأ اليوم»
قال أحد احلضور الكبار الذي
لبى دعوة «اجلنرال» ،أمس
االول ،اىل فندق «لو رويال»
ـ ضبيه قارئًا على مسامعهم
رسالته «اىل السينودس من
أجل املشرق»« .ال تقصري
يف توجيه الدعوات» جزم عون
يف رده على أسئلة احلضور
«فكلمتنا مثل جرس الكنيسة
وال ميكن ألحد أن يقول إنه مل
يسمعها» .لكن مروحة احلضور
بدت الفتة لالنتباه .فإضافة
اىل «أهل البيت» من نواب
ووزراء «التيار» وقيادييه،
برز حضور وزراء وسفراء
سابقني و«قدامى القوات»
و«منور األحرار» وسليمان
فرجنية وممثل البطريرك صفري
املطران روالن أبو جودة.
وعلم أن «حامل املراسيل»
ُ
بني الرابية وبكركي غابي
جربايل شوهد يف بكركي مساء
يقدم اىل
االثنني املاضي
ّ
صفري كتيب عون للسينودس
وعلى صفحته كلمة خاصة من
«اجلنرال» اىل البطريرك.
رحب األخري بالفكرة حبضور
املطران أبو جوده .وعليه مت
اختيار أبو جودة الذي أعرب عن
رأيه برسالة عون لـ«السفري»
قائ ًال« :إنها منسجمة ومتكاملة
وتؤسس للقاءات بناءة وإجيابية
وتوصل الصرخة اىل اجلميع».
وهل تتبناها الكنيسة؟ أجاب:
«طبعًا».
وسجل كذلك موقف داعم
للسفري البابوي الذي اعتذر
عن احلضور الستقباله بعثة
إيطالية لكنه أبدى «إعجابًا
كبريًا وترحيبًا مبضمون الرسالة
سلم نسخة منها».
اليت
ُ
إضافة اىل صفري لّبى الدعوة
بطاركة ثالثة للكاثوليك واألرمن
األورثوذكس واألرمن الكاثوليك
ممثلني مبطارنة باإلضافة اىل
مطراني السريان األورثوذكس
يف بريوت وجبل لبنان واملطران
بشارة الراعي ممث ًال باألب عبدو
بو كسم واملطران بولس مطر
ممثال باألب بول عبد الساتر

ورجال دين وراهبات .ويف
اجلانب اإلسالمي برز حضور
شيخ عقل الطائفة الدرزية ممث ًال
بالشيخ نزيه العريضي ورجال
دين مسلمني وممثل «حزب
اهلل» احلاج حممد املوسوي.
قدم للحفل املنسق العام للتيار
بيار رفول يف توطئة للباحث
غسان الشامي الذي يذيل
إمسه «الدراسة -الوثيقة»
حتت عنوان «يف حال ومآل
املسيحيني املشرقيني».
وجاء يف رسالة عون اىل البابا
عشر
السادس
بنديكتوس
والسينودس من أجل املشرق
الذي سيعقد بني  10-24تشرين
األول اآلتي:
«بعد ألفي عام ونيف على
جميء السيد املسيح ،وانطالق
بشارته من فلسطني ،وانتشارها
األول ،ومنه
يف املشرق ،مهدها َّ
إىل العامل .وأمام هذا املنعطف
التارخيي الذي يعيشه املشرق
واألخطار اليت تهدد وجوده
ونسيجه الوطين ،واملخططات
اليت حتاك لتغيري معامله
احلضارية واإلنسانية يتوجب
علي كمواطن مسؤول يتقاسم
ّ
اهلوية املشرقية الواحدة مع
أخوة له يف املواطنة والدين
على هذه الرقعة من األرض
املقدسة ،أن أتوجه إليكم بلغة
بسيطة واضحة ،بعيدًا عن
االجتزاء والغموض حيال ما
يعرتضنا اليوم من واقع مرير،
أشرمت إليه ،مشكورين ،يف
رسالتكم (آلية العمل) اليت
تتضمن خطوات السينودس من
أجل الشرق األوسط.
لقد كان دور املسيحيني
املشرقيني عرب التاريخ طالئعيًا
يف الثقافة والعلم واملعرفة،
وكانوا إىل جانب املسلمني منذ
أن وطئت أقدامهم بالد املشرق،
ووقفوا قرب اخللفاء كرواد
إدارة وعلوم وطب وترمجة حتى
غروب العصر العربي اإلسالمي
وسقوط الدولة العباسية (750
ـ 1258م) ،ال بل تنكبوا مهمات
تنويرية صعبة يف عهود حالكة
أتت على املشرق إبان انهمار
الربابرة والتتار عليه ،لذلك
مل يكن مستغربًا أبدًا تنطحهم
للتنوير الثاني خالل النزع األخري
للسلطنة العثمانية يف أواخر
القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين ،يف ما مسي
(عصر النهضة العربية) وكانوا
اجلسر املعريف الذي أوصل
املشرق اإلسالمي إىل الغرب
وأتى مبنجزات النهضة العلمية
الغربية إىل البالد املشرقية.
الواقع
مقاربة
اخلطأ
من
املشرقي احلالي من منطلق
أقليات وأكثريات ،فهذه البالد
منذ فجر التاريخ هي مثرة تراكم
معريف ثقايف لشعوب كثرية
وديانات شتى منذ ما قبل
التوحيد ،تراكم مجعته األقليات
عز
واألكثريات معا يف مزيج ّ
نظريه وتقلبات غيرَّ ت التوجهات
السياسية وأبقت على التنوع
داخل
والثقايف
اجملتمعي
اجلغرافيا ،ولطاملا كانت هناك
أكثرية باتت أقلية ،وبالعكس،
وهذا منوذج فريد للغنى الروحي

والثقايف واملعريف ،يقتضي منا
مجيعا احملافظة عليه ومحايته
يف إطار احرتام حرية املعتقد
والرأي والتعبري وحق االختالف،
مع التشبث بهذا املشرق ،وهذه
فحوى اإلرشاد الرسولي لسلفكم
البابا يوحنا بولس الثاني.
ولطاملا أثبت التاريخ يف هذه
املنطقة أن التشبث باجلذور
واالقرتاب من دعوة السيد
املسيح يف احملبة والسالم هو
خشبة خالص ،ليس للمشرق
وحده بل للعامل ،وكلما اقرتبنا
من قريبنا يف الوطن وأحببناه،
أفلحنا ،وكلما ابتعدنا عن حمبة
القريب جنحنا حنو التقوقع أو
السقوط أو اهلجرة ،ولذلك
نأمل من قداستكم تعميم ثقافة
االنفتاح ال التخويف واالقرتاب ال
االبتعاد ،لنسري مجيعًا إىل حيث
يعم السالم وتنتصر احملبة.
وال خيفى على قداستكم أنه ال
يوجد سبب واحد وحيد لنزوع
املسيحيني إىل اهلجرة ،وأن
مسؤولية النزيف البشري يف
املشرق ال تقع على اخلوف من
التطرف الديين فقط ،بل إن
الوضع االقتصادي املرتدي
والسياسي املتقلب واحلروب
املتتالية منذ احلرب العاملية
األوىل والفقر واجلوع اللذين
حلقا باملشرق جراءهما ،واحلرب
واستعمار
الثانية
العاملية
املنطقة وتأسيس إسرائيل
وتقسيم فلسطني والتطهري
العرقي ضد سكانها العرب من
مسلمني ومسيحيني ،واستكمال
الضغوط عليهم لتهجري ما تبقى
منهم ،ورفض حق عودتهم إىل
بالدهم ،شكلت أسبابًا أكثر من
وجيهة للهجرة ،وهنا يندرج
خمطط توطني الفلسطينيني يف
البلدان اليت هجروا إليها ،وهو
ما نرفضه ونسعى لعدم وقوعه،
ألنه يصب يف خانة تفريغ
األرض من سكانها األصليني،
وجعل مهد السيد املسيح من
دون مسيحيني ،وشطب اهلوية
اجلامعة لألرض املقدسة ،فهل
ميكننا تصور املسيح واملسيحية
من دون القدس وبيت حلم
والناصرة وكفرناحوم وطربيا؟
وهل من مسيحية من دون
واجللجلة
واملغارة
البشارة
والقرب املقدس وبولس الرسول
انطلقوا
الذين
والتالميذ
ليبشروا كل األمم؟ و«هل من
مياه تنساب إذا ّ
جف النبع»؟
إن الكالم والعمل على يهودية
دولة إسرائيل سيجر تهجريًا

جديدًا وحروبًا ومآسي وويالت
على أرض قال سيغموند فرويد
إنها «مثقلة تارخييًا» بأقدس
معامل املسيحية وأهم املعامل
اإلسالمية وحمجة الديانتني
الكونيتني ،هو إلغاء صريح
لرسالتني مساويتني يؤمن
بهما أكثر من  3مليارات إنسان
دفعة واحدة ،وتكريس أحادية
دينية يؤمن بها حواىل 12
مليون إنسان ،ما يشكل طعنة
للحضارة واإلنسانية وتأسيسًا
حلروب مقبلة.
من قراءتنا لواقع املشرق
احلافل بالتعاون اإلسالمي ـ
املسيحي ،فإن املشرقيني
ينتظرون من الفاتيكان مبا
ميثله من سلطة روحية لدى
املسيحيني الكاثوليك ،ومعنوية
بالنسبة للعامل ،وحضور لكرسي
بطرس يف قلوب املؤمنني ،كما
ينتظرون من رؤساء الكنائس
األرثوذكسية والربوتستانتية،
العمل لدى حكومات وإدارات
العامل الغربي لوقف حماولة
أبلسة الدين اإلسالمي الذي
يؤمن به أكثر من مليار إنسان،
يف تقاليده وعاداته .وأن تتم
الدعوة إىل النظر جبوهره ونصه
الديين األصلي فقط ،ال من
خالل أفعال جمموعات تكفريية
إرهابية ،يرى املسلمون أنفسهم
أنهم ضحاياها مثل بقية العامل،
وأنها ال متت إىل دينهم بصلة،
ألن االستمرار يف إطالق نعوت
التطرف على الدين اإلسالمي،
االرهاب
مفهوم
وتعميم
(اإلسالموفوبيا)
اإلسالمي
سيؤدي حتما إىل مزيد من
الصدامات ،وعدم االستقرار يف
املشرق والعامل ،ورمبا إىل صراع
ديانات وحضارات ال نهاية له إال
التدمري الذاتي للعامل .وكذلك
ينتظر املسيحيون املشرقيون
من احلرب األعظم ممارسة الضغط
على إسرائيل لوقف تهويد
القدس وإحالل السالم يف
املشرق بناء على قرارات األمم
املتحدة ذات الصلة ،والسعي
لوقف هجرة األقوام التارخيية من
آشوريني وكلدان وسريان ،كما
ينظرون إىل الكرسي الرسولي
كمساعد على ترسيخ حضورهم
يف بالدهم ،ووقف تهجريهم
أو هجرتهم منها ،وخباصة يف
فلسطني والعراق ولبنان ،يف
ظل سياسات تديرها حكومات
غربية ودولة إسرائيل للوصول
إىل هذه النتيجة.
أما بالنسبة اىل الكنائس

املشرقية املرتبعة على الكرسي
اإلنطاكي مبدلوالته التأسيسية
هلويتهم املسيحية وتسميتهم
كمسيحيني ،وبقائه عاصيا يف
معناه العميق على كل احلروب
واالجتياحات والزالزل ،فإن
املسيحيني املشرقيني يأملون
من بطاركة املشرق والكنيسة،
من حيث املبدأ ،وحدة يف النهج
وتنسيقًا دائمًا ،كما أن املسيح
واحد يف األناجيل ،وعلى األقل
توحيد عيد الفصح يف املشرق،
ففي هذه الوحدة قوة حلضورهم
بالدهم،
يف
وفعاليتهم
كما ينتظرون من الكنائس
املشرقية اخنراطًا أوسع يف
العمل االجتماعي ودعم الشباب
وحتفيزهم على االخنراط يف
واالجتماعي
الوطين
العمل
ودعوتهم ومساعدتهم على
البقاء يف بلدانهم واالبتعاد
عن اهلجرة ،والسعي لتأمني
حضورهم الفاعل يف اجملتمع،
وجعل املدارس اليت تديرها
الكنائس والرهبانيات موقعًا
للوحدة االجتماعية والتنوير،
واستخدام سلطتهم لكتابة
تاريخ واحد للمنطقة يؤكد وحدة
اجملتمع ودور النشء اجلديد يف
تنكب مواقع ريادية ،وأن احلياة
املشرتكة هي خيار واع للجميع،
وأن عليهم حتمل ما يقع من
أخطار على اجملتمع كمثل ما ميكن
أن جينى منه ،وعدم اهلروب من
مواجهة املشاكل االجتماعية
واالقتصادية باهلجرة ،وأن
حيملوا صليبهم ويتبعوا خطى
السيد املسيح ،كما يأمل
املسيحيون املشرقيون من
كنائسهم السعي لوقف التخويف
من الشركاء يف الوطن ،وإلغاء
مفهوم اآلخر املختلف ،وذلك
على أساس املواطنة.
وبالنسبة إىل السلطات الزمنية

السياسية يف الدول املشرقية
فإن املسيحيني املشرقيني
يأملون منها احلفاظ على نسيجها
االجتماعي والوطين وتارخيها
املشرتك وتراثها الروحي بالعمل
على إلغاء كل معوقات التنمية
لتثبيت
والسعي
والتقدم،
األقوام التارخيية يف أرضها،
ووقف نزف العقول الشابة،
وخباصة املسيحيني ،عرب اهلجرة،
فجميع مكونات اجملتمع هم أبناء
هذه البالد ،والعمل على حماربة
التطرف الديين واحلث ثقافيا
ودينيا وسياسيا وإعالميا على
حماربة التطرف الديين ،وبث
روح القرابة والرتاحم واملواطنة
يف اجملتمع.
إنها فرصة تارخيية ميكن أن ال
تتكرر ،فها أنتم جتتمعون مثل
اجتماع الرسل بعيد العنصرة،
وللمرة األوىل لبحث مآل
املسيحيني يف املشرق ،ولذلك
ننتظر منكم قرارات يف حجم
هذا الوضع ،يف حجم الصخرة
اليت بنى عليها السيد كنيسته،
وكان مؤمنًا بأن أبواب اجلحيم
لن تقوى عليها ،وهو الذي حث
إمياننا ،ولو كحبة خردل ،على
زحزحة اجلبال ،لقد آمنا مجيعًا أن
املسيح معنا إىل أبد الدهر ،ترك
لنا رسالته وبشراه فال تدعوا
أرضه نهبًا للظلم والظالم،
وتصوروا للحظة واحدة مشرقًا
من دون مسيحيني ،وقتها
فقط سينتصر الشر يف العامل،
ويبطل فعل القيامة ،ويذهب
الكون إىل مذحبة ال سابق هلا،
وهلذا أتوجه إليكم مبا أمثل يف
هذه البالد اليت مشى عليها
يسوع ألن خترجوا بقرارات تبقي
ِ
السراج عاليًا ومضيئًا وهاديًا
على العتبة  ..سراجًا للمشرقيني
مسيحيني ومسلمني».
غراسيا بيطار

جواز سفر مفقود
فقد جواز سفر لبناني باسم ايلي جورج
القاضي ،يرجى ممن جيده او يعرف اي
شيء عنه االتصال بصاحبه على الرقم
0405483403

نليب
طلبات
كافة
املناسبات
اتصلوا بــ رانياTel/Fax: (02) 9725 7011 :
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au
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لبنانيــات

التقى كتائبيي عاليه ووادي خالد

سامي اجلميل ينتقد تلكؤ الدولة

لفت النائب سامي اجلميل
يف
ثقافتني
وجود
اىل
لبنان« ،احداهما تريد بناء
الدولة واحرتام الرأي اآلخر
والدميوقراطية ،واالخرى ال ترى
اال احلرب والدمار والتخوين وال
جيمعها اي شيء بلبنان السالم
وقبول اآلخر».
استقبل اجلميل امس االول
وفدًا من اقليم عاليه الكتائيب
واخر من وادي خالد (عكار)،
وبعد كلمة لرئيس اقليم
عاليه جهاد الشرتوني ،حتدث
اجلميل عن الوضع العام يف
البالد ،فشدد على «التمسك
باملؤسسات والقانون والسري
حتت سقف الدستور» ،رافضًا
تلكؤ الدولة عن القيام بعملها
على اكمل وجه وختليها عن
واجباتها جتاه الشهداء يف ظل
التصرحيات املناهضة للمحكمة
الدولية  ،وذلك بعد كل
التضحيات والدماء اليت سفكت
دفاعا عن لبنان».
ورأى ان «مثة استنسابية
يف تعامل الدولة من حيث
االستقبال الذي شهدناه يف
املطار أخريًا ،وقال« :بأي حق
يسمح بعضهم لنفسه بالدخول
باملواكب السيارة واملسلحة
اىل مدارج مطار بريوت؟».
وطرح عددًا من التساؤالت
وضعها يف عهدة رؤساء
النواب
وجملس
اجلمهورية
واحلكومة ووزيري الداخلية
والدفاع ،قائ ًال« :أليس من

واجبات رئيس جملس النواب
الدفاع عن النواب املستهدفني
بهذه الطريقة؟» ،مذكرًا بأنه
«نتيجة تلكؤ الدولة عن القيام
بواجباتها يف تطبيق القانون
وكسر هيبتها ،كانت حربا اهلية
مدى  15سنة دمرت لبنان».
وشدد على «االلتزام بالقانون
واملؤسسات» ،مشريًا اىل
«وجود ثقافتني يف لبنان،
االوىل ثقافة بناء الدولة واحرتام
رأي اآلخر وقبوله ومناقشته
وثقافة االقرتاع وتداول السلطة
بدميوقراطية .والثانية يرتكز
حديثها على احلرب والدمار
والشنق والصلب والتخوين
والعمالء وال جيمعها اي شيء
بثقافة لبنان العريقة باحملبة
والسالم وقبول اآلخر».
واكد «انتماء حزب الكتائب
اىل الثقافة االوىل ورفض حتول
لبنان اىل بلد مبين على التخوين
والعنف واحلرب وفرض الرأي
بقوة السالح».
ثم التقى اجلميل وفدًا من
كتائبيي وادي خالد ضم
رئيس اقليم عكار جورج
سعود ،ورئيس قسم وادي
خالد حممد تركي ياسني وعددا
من خماتري املنطقة ومناصرين
وحمازبني .وبعد كلمة لرئيس
اقليم عكار ،حتدث تركي مؤكدا
«الوفاء حلزب الكتائب»،
وداعيا اجلميل اىل «اعتبار
اهالي وادي خالد عائلته ومن
مسؤوليته».

جعجع يؤكد يف ذكرى «شهداء املقاومة اللبنانية»

فتفت :الرتاجع عن احملكمة هو الفتنة
والتهدئة مرتبطة بقرار الطرف اآلخر وحدة  14آذار ورفض حماوالت إسقاط احملكمة

رأى عضو كتلة «املستقبل»
النائب أمحد فتفت أن «التهدئة
ّ
يتخذه
مرتبطة بقرار سياسي
الطرف اآلخر ،ألن ما أشعل األمور
على الصعيد السياسي ،هو
املواقف املتطرفة جتاه مؤسسات
الدولة واحملكمة ذات الطابع
الدولي» ،الفتًا اىل أن «األمر
يتعلق بالتحليل السياسي للجانب
اآلخر ،وسبب التهدئة معروف
وهو املظلة العربية والقمة
الثالثية اليت ال تزال مفاعيلها
سائدة يف البلد».
وقال يف حديث اىل اذاعة
«الشرق» امس االول« :حنن
مؤمنون بأن التهدئة هي الوسيلة
الوحيدة ،وندرك متامًا أن هناك
أمورًا لن يتم التنازل عنها من
جهتنا والطرف اآلخر يعلم ذلك.
كل هذه األساليب ال تؤدي اىل
نتيجة ،وهذا الكالم التصعيدي
والكالم
أحيانًا
والتخويين
واملمارسات اليت فيها حتد مل
تنجح ،وعلى الطرف اآلخر أن
يتعامل بطرق سياسية خمتلفة،
وحنن ننتظر لنرى بأي طريقة
سيتصرف».
وعن استقبال املدير العام
السابق لالمن العام اللواء مجيل
السيد يف املطار ،اعترب أنه
«ال ميكن اإلقتناع مبا حدث
وما شاهدناه على الشاشة من
قوات مسلحة حتى على درج
الطائرة ،وما حدث غري مقبول
وهو صورة مشوهة للوضع يف
لبنان وينعكس سلبًا على كثري

من األمور داخليًا وخارجيًا»،
مشددًا على أن «هذا املوضوع
يتطلب الكثري من التوعية لدى
األطراف السياسيني ،وهذه
الطريقة ال تؤدي إال اىل ردات
الفعل على الصعيد السياسي،
وجيب معاجلة األمور باحلوار
والتفاهم وحتت سقف الدولة،
وقد أرساها جملس الوزراء يف
جلسته األخرية».
وعما إذا كان «تيار املستقبل»
يرتاجع عن احملكمة ،قال:
«الشهداء هم شهداء لبنان ومن
كل الطوائف وقد استشهدوا
ليصونوا احلياة الدميوقراطية».
واوضح أن «ذلك ليس قضية
انتقام بل قضية احلفاظ على
احلياة الدميوقراطية واحلريات
ومستقبل لبنان».
واكد أن «موضوع احملكمة
يشمل كل اللبنانيني وإال عاد
وسيلة
السياسي
اإلغتيال
لتصفية احلسابات كما كان
جيري يف العقود املاضية
من دون رادع» ،معتربًا أن
«الرتاجع عن هذا اهلدف هو
الفتنة احلقيقية».
وإذ لفت اىل أن «البعض يعترب
نفسه معصومًا عن األخطاء وأنه
الوحيد صاحب احلق ويفرض
رأيه بشكل أو بآخر على اجملتمع،
وهذا مل ولن حيصل» ،شدد
على «احلفاظ على مؤسسات
الدولة وكل املكتسبات اليت
كرست عربيًا يف
حتققت واليت ّ
األعوام املاضية».

أكد مصدر قواتي يف حديث
اىل «وكالة األنباء املركزية»
أمس االول ،أن كلمة رئيس
اهليئة التنفيذية يف «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف ذكرى
«شهداء املقاومة اللبنانية»
ستتضمن تأكيدًا على «ثوابت
واجنازات ثورة األرز ،وسيشدد
على وحدة مكونات  14آذار
يف مواجهة كل احلمالت اليت
تتعرض هلا يف حماولة لفكفكة
عراها وزرع الشقاق بينها وبني
رئيس احلكومة سعد احلريري
جلهة املوقف من العالقة مع
سوريا».
ولفت اىل ان جعجع «سيعلن
الدولية
باحملكمة
التمسك
وضرورة الوصول اىل احلقيقة
يف جرمية اغتيال الرئيس رفيق
احلريري ومجيع الشهداء»،
مؤكدا «استقاللية احملكمة
وعدم تسييسها ورفضه كل
محالت التشكيك يف صدقية
عملها والتحليالت اليت تصدر من
هنا وهناك حول مضمون القرار
الظين وحماوالت «حزب اهلل»
السقاطه بكل الوسائل ،إضافة
اىل ضرورة فرض الدولة سلطتها
على كل األراضي اللبنانية ونزع
السالح غري الشرعي تفاديا
للفتنة اليت ظهرت معاملها يف
وضوح بعد حوادث برج أبي حيدر
والتفاعالت اليت رافقتها وهي
لن ترحم أو تستثين أحدا إمنا
ستلحق الضرر جبميع اللبنانيني
وقال:
طوائفهم».
لكل
«ستتضمن الكلمة مصارحة
ومكاشفة تشمل املرحلة املاضية

وتطلعات القوات اىل املستقبل
حبيث يرسم جعجع خريطة طريق
للمرحلة املقبلة مع كل ما ينتظر
لبنان من حتديات على الصعيدين
الداخلي واالقليمي» .اىل ذلك،
بدأت االستعدادات للقداس
منذ أسابيع وسيهتم 500
طالب وطالبة بتوزيع الصور
والشعارات على املشاركني
عند وصوهلم اىل مكان االحتفال
إضافة اىل توزيع املياه وتقديم
كل مساعدة اىل من حيتاجها.
وتسعى «القوات» اىل إبراز
أهمية املناسبة ورمزيتها على
الصعيد الوطين عموما والقواتي
خصوصا وإظهار حرصها على
جتديد الشراكة بينها وبني
الشهداء الذين سيبقون أحياء
حتى ولو غيبتهم الشهادة.
كما تبذل اللجنة التنظيمية
جهدا بارزا جلهة جتهيز موقع
املذبح
وسيزين
االحتفال،
بـ 10452وردة بيضاء وسرتفع
صورة عمالقة للرئيس الشهيد
بشري اجلميل مستوحاة من
صورة النصب املرفوعة يف
األشرفية ،تتداخل مع أرزة
القوات ووجوه الشهداء ،إضافة
اىل صور كبرية لشهداء 14
آذار .وستتوىل اللجنة التنظيمية
استقبال املشاركني منذ الصباح
الباكر ،على أن يبدأ القداس يف
اخلامسة عصرا ويتخلله أغنية
للفنانة باسكال صقر حتت عنوان
«حتت الشمس» بدأ بثها على
شاشة الـ»أم .تي.يف» من
كلمات حبيب أبو أنطون وأحلان
املوسيقار إيلي العليا.

ATA

Advance Tax & Accounting
*نقدم كافة خدمات احملاسبة والضريبة و  GSTلالفراد والشركات
*نؤمن قروض البناء والقروض السكنية وقروض شراء السيارات

والشاحنات واالجهزة واملعدات
* ندمج كل القروض بقرض واحد ()Refinancing
*نقوم بتسجيل امساء املصاحل والشركات واالستحصال على ABN
*نؤمن املرجتعات الضريبية بأسرع وقت
االتصال بالسيدة اميان االلفي عضوة نقابة احملاسبني ()NIA
ومجعية التمويل والقروض االسرتالية ()MFAA
واحلائزة على دبلوم يف التخطيط املالي على الرقم:

تلفون - 97240399 :فاكس97240644 :
Email: eman@ucf.com.au

احضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم %10
هناك شروط

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

تركيب دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها

ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(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:
Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001
Fax: 9892 4002
Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161
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لبنانيات

احلريري هنأ السعودية بالعيد الوطين:

تساعد لبنان دائما على جتاوز حتدياته

هنأ رئيس جملس الوزراء
السعودية
احلريري
سعد
ملكا وحكومة وشعبا يف
ذكرى اليوم الوطين الثمانني
للمملكة.
وقال يف تصريح لـ «وكالة
األنباء السعودية» نقلته
«الوكالة الوطنية لالعالم»:
التهنئة
بأمسى
«أتقدم
احلرمني
خلادم
والتربيك
الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز آل سعود واحلكومة
والشعب السعودي ملناسبة
الوطين
باليوم
االحتفال
للمملكة.
إن اإلجنازات اليت حققتها
اململكة بقيادة خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز آل سعود ظاهرة
للعيان يف كل القطاعات
اإلعمارية واإلمنائية اليت نقلت
اململكة اىل مصاف الدول
املتقدمة ،وهي تساهم يف
توفري كل مقومات النهوض
والتطور والرفاهية ألبناء
اململكة وتليب حاجات األجيال
املقبلة وتطلعاتها على حد
سواء.
وتابع« :ان حرص امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز على
تركيز اهتمامه أيضا على بناء

الصروح اجلامعية والتعليمية
والثقافية يف موازاة مسرية
اإلعمار والتنمية املتواصلة
يؤمن كل مستلزمات تزود
أحدث وسائل التكنولوجيا
املتقدمة يف العامل لالنتفاع
بها يف عملية النهوض
والتطوير املستمرة.
إن اململكة العربية السعودية
سباقة يف دعم القضايا
ويف
واإلسالمية
العربية
مقدمها القضية األم القضية
الفلسطينية وقضية الصراع
العربي اإلسرائيلي عموما
اىل جانب القضايا األخرى
اليت تهم األمة العربية يف
كل أحناء الوطن العربي،
وكانت هلا األيادي البيضاء
واجلهود احلثيثة على الدوام
يف الوقوف اىل جانب
الشعب الفلسطيين وتوفري
كل مقومات الدعم املطلوبة
لتمكينه من الصمود ومواجهة
والتحديات
املخاطر
كل
اإلسرائيلية اليت حتدق به
من كل جانب ومساعدته
بكل الوسائل املمكنة إلنهاء
االحتالل اإلسرائيلي وحتقيق
أمانيه يف إقامة دولته
املستقلة».
ونوه مبا «تقوم به اململكة

من جهود مشكورة ملد اليد اىل
كل الدول اإلسالمية للتخفيف
عنها قدر اإلمكان من أضرار
الكوارث اليت تتعرض هلا كما
حيصل حاليا يف باكستان».
واشار اىل ان «العالقات
بني لبنان واململكة العربية
السعودية عالقات ممتازة
باستمرار وقد كانت زيارة
خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
آل سعود هذا الصيف أقوى
دليل على ذلك ،فاململكة
وقفت اىل جانب لبنان طوال
سنوات احملنة خالل احلرب
األهلية اليت تعرض هلا ورعت
اتفاق الطائف الذي أنهى
هذه احلرب وحقق املصاحلة
بني اللبنانيني ،والكل يتذكر
الدعم الذي قدمته اململكة اىل
لبنان يف مواجهة االعتداءات
اإلسرائيلية املتكررة اليت
تعرض هلا وآخرها عدوان
صيف  2006ومساهمتها
السخية يف إعادة إعمار ما
هدمته هذه االعتداءات ،وهي
ال تزال تواكب عن كثب كل ما
يتعرض له لبنان من حتديات
داخلية وخارجية وتعمل بكل
ما يف وسعها ملساعدته على
جتاوزها».

صقر :ناصر طرح عرض السيد حبضور جهة حزبية
أكد عضو تكتل «لبنان أوال»
النائب عقاب صقر ،أن «مستشار
رئيس جملس الوزراء سعد احلريري
اإلعالمي مصطفى ناصر ،هو الذي
قام بدور الوسيط بني رئيس
احلكومة واللواء املتقاعد مجيل
السيد ،وقد طرح العرض خالل
غداء يف حضور جهة حزبية اطلعت
عليه» ،داعيا «حزب اهلل» اىل
«التحقيق يف موضوع التسريب
ِ
اىل صحيفة
«د ْر شبيغل»
والتدقيق فيه ،خصوصا بعد أن
كشفنا أن اللواء السيد هو من
سرب هذا اخلرب ،وأن ما قاله السيد
نفسه تطرح حوله أسئلة كثرية
وكبرية».
وأوضح يف حديث اىل موقع
«النشرة» أمس االول ،أن
«اإلعالمي ناصر ال يأتي عادة
بعروض وهمية ،وهو شخص
موثوق ،وال مصلحة لنا يف إحراقه،
وأن العرض الذي قدمه كان من
أجل التعويض وليس من أجل
السمسرة ،ولكن السيد هو من قال
أنه مسسرة» ،مضيفا «إذا كان
السيد حباجة اىل تعويض مالي فال
حتتاج القضية أن تكون كونية».
وأشار اىل أن «نفي ناصر أن يكون
قد قام بأي دور للوساطة ،باستثناء
دوره املعروف بني الرئيس الشهيد
رفيق احلريري و»حزب اهلل»
والرئيس سعد احلريري و»حزب
اهلل» وكالمه عن الوساطة أمر
صحيح وإن مل يكن دقيقا»،
داعيا ناصر اىل «إيضاح أين
عدم الدقة فيما قاله هو (النائب
صقر) يف مؤمتره الصحايف وليس

ما تناولته وسائل اإلعالم» .وأكد
أن «الرئيس احلريري هو من أخرب
نوابه بأن ناصر هو الوسيط ،وأن
ال مصلحة للرئيس احلريري بالتجين
على مستشاره».
وقال« :أن ما قاله اللواء السيد
عن لقاء حصل بني نواب من
«املستقبل» والسفري املصري
أمحد البديوي والدبلوماسي يف
السفارة املصرية أمحد حلمي هو
سوبر كذبة ،ألن هذا اللقاء مل
حيصل أبدا ،خصوصا وأن مصر هي
آخر دولة ميكن أن يشك بأنها توزع
خرطوشة سالح واحدة» ،موضحا أن
«هناك خطأ كبريا وجتنيا يرتكب
حبق الشقيقة مصر ،وأن كل ما
يقوله السيد هو أكاذيب بأكاذيب،
وتزويرات جتعله على رأس شهود
الزور ورأس الفتنة يف البلد ،وأن
جلمه يتم من خالل «حزب اهلل».
ولفت اىل أن «التهدئة ضرورة،
ولكن كالم الفريق اآلخر ما زال
متشنجا ،وهو يتضمن شتائم
وإساءات وتهديدات ،وهو يسيء
اىل التسوية السورية ـ السعودية،
وجيب أن ُيرد عليه ولن ُيسكت
عنه».وذكر أن «اجتماعات كتلة
«املستقبل» املتكررة سببها اجلو
املوجود يف البلد ،وحالة التشنج
واإلحباط والقلق عند الناس ،لذلك
حناول درس الوضع وأسباب تسارع
األمور ،من أجل أن نبقى على
إطالع ،متابعة األمور حلظة بلحظة،
من أجل التأكيد للناس على بقاء
شبكة األمان «.
وطالب «حزب اهلل» بـ»التحقيق
يف قصة أبو عدس ،وضغط اللواء

السيد على وسائل اإلعالم من أجل
عرض الشريط» ،متسائال «كل
هذا ال جياب عليه إال بالشتائم؟»،
مشددا على أن «من ال يعاجل هذا
املوضوع يريد الفتنة ،وأن هناك
فريقا يريد فتح كل امللفات وال
يريد فتح أي ملف من عنده».
وذكر أن «موضوع استدعاء مجيل
السيد هو موضوع متعلق بالقضاء
الذي قام بواجبه ،وأن القوى
األمنية ال تستطيع إبالغه االستدعاء
ألنه حممي من «حزب اهلل» ،وهذه
القوى األمنية ال تستطيع أن تصطدم
مع «حزب اهلل» ،لذا أطالبها بعدم
االصطدام مع احلزب ،خصوصا وأن
«حزب اهلل» وضع خطا أمحرا حول
السيد ،وهو يتحدى القرار القضائي
ويقوم حبماية السيد من خالل قوة
عسكرية».
وأكد أن «موضوع شهود الزور
هو أكرب كذبة ،وأن البعض ال
يريد حل هذا املوضوع ،بل أنه
يريد له أن يبقى موضوعا للتلويح
به» ،متسائال «ملاذا عندما تكلم
الرئيس احلريري عن املوضوع اىل
صحيفة «الشرق األوسط» وسلم
جملس الوزراء املوضوع اىل وزير
العدل إبراهيم جنار عال الصراخ
وقامت الدنيا؟ علما أن من يريد حل
املوضوع كان جيب عليه أن يقبل مبا
توصل إليه جملس الوزراء».وختم:
«أننا نؤيد فتح ملف شهود الزور
منذ «أبو عدس» ومن فربكه،
ومن قام مبسح مسرح جرمية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري»،
طالبا «التحقيق مع كل هؤالء،
ومع هسام هسام ،وحممد زهري
الصديق ،وكل من يتبني أنه على
عالقة باملوضوع من أجل أن حياسبوا
علنا».

اختصاص ،خربة وصدق يف العمل

اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات

)(BLACKMORES

مساحيق للغسيل واجللي ،عطورات ،هدايا
ّ
نغلف اهلدايا جمانًا
تظهري فوري لصور الباسبور،
وأشياء أخرى كثرية
توصيالت جمانية للمنازل

دوام العمل

من االثنني حتى السبت
من  8صباحًا حتى  8لي ًال
يوم االحد من  9صباحًا حتى  8لي ًال
مقابل مركز الربيد

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

السفارة السعودية باسرتاليا حتتفل مبناسبة اليوم الوطين الـ  80للمملكة العربية السعودية

السفري ناظر :يشيد باجماد التأسيس واجنازات النهضة الشاملة واملبادرات العاملية
ململكة االنسانية بقيادة خادم احلرمني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل ورعاه

*السفري الناظر مع رئيسة الربوتوكول آن بالنكيت*

*السفري ناظر يصافح مدير عام القوات اجلوية االسرتالي نيك بينيت*

*السفري ناظر والدكتور البشري وبعض اعضاء السفارة*

*السفري ناظر مع السفري اللبناني جون دانيال*

*املستشار رضا نزهة ،السفري ناظر والسفري السوري متام سليمان*

* السفري ناظر يصافح احد املهنئني ويبدو املستشار رضا النزهة*

* السفري ناظر يصافح احد املهنئني ويبدو املستشار رضا النزهة*

*السفري ناظر وحضور*

* السفري ناظر يصافح احد املهنئني*

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

اد واملطويات
املبتعثني ،كما مت توفري الكتب
واملو َ
َّ
هض ِتها ُ
ون َ
للتعريف باململكة َ
ِ
امل ِ
ِ
االعالمية
عاصرة وتقديم
القهوة العربية والضيافات السعودية الرتاثية مما اعطى
احلفل نكهة سعودية وثقافية خالصة.
سفري خادم احلرمني الشريفني األستاذ حسن طلعت
ناظر القى كلمة باملناسبة استهلها برفع التهاني بامسه
واعضاء السفارة وامللحقية الثقافية والطلبة املبتعثني
اىل مقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز  ،ومسو ولي عهده االمني ومسو النائب
الثاني.
أشاد السفري ناظر باملناسبة ونوه مبعانيها السامية
يف حياة اململكة العربية السعودية  ،ويف تذكر أجماد
تأسيس اململكة على يد املغفور له باذن اهلل امللك عبد
العزيز طيب اهلل ثراه.
وتطرق السفري ناظر يف كلمته اىل االجنازات اليت
تشهدها اململكة والنهضة التنموية الشاملة واملبادرات
العاملية منذ تولي خادم احلرمني الشريفني امللك عبد

اهلل بن عبد العزيز آل سعود مقاليد احلكم واليت جعلت
من اململكة دولة ذات ثقل وتأثري سياسي واقتصادي
عاملي .
واشاد السفري ناظر بصدور امر خادم احلرمني الشريفني
السامي بإنشاء (مؤسسة خادم احلرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود العاملية لألعمال اخلريية
واإلنسانية) الذي يأتي امتدادًا لنهج العطاء االنساني
الذي أرساه حيفظه اهلل خلدمة اإلسالم واملسلمني
واإلنسانية مجيعها  ،مشريا يف هذا اجملال اىل اعالن
االمم املتحدة بان السعودية كانت أكرب املاحنني الدوليني
استجابة لنداءات املساعدات اإلنسانية يف العامل امجع.
كما رحب السفري ناظر بتنامي العالقات السعودية
االسرتالية ووصفها بانها عالقات قوية وطيبة وهي
تتطور يوما بعد يوم بفعل تنامي أجواء الرغبة االجيابية
املشرتكة ببناء وتفعيل مشاريع الشراكة احلقيقية
بني البلدين وتطورها على اكثر من صعيد مشريا اىل

املعتمدون فى كانبريا اىل جانب اعضاء سفارة
خادم احلرمني الشريفني وامللحقية الثقافية والطلبة
السعوديني فى اجلامعات االسرتالية  ،الذين كان يف
استقباهلم سعادة السفري ناظر ونائب رئيس البعثة
املستشار رضا النزهة وامللحق الثقايف الدكتور علي
البشري والسكرتري االول يف السفارة ماجد القاضي.
واعرب املدعوون عن مشاعر التهانى بهذه املناسبة
منوهني مبا حققته اململكة العربية السعودية من تقدم
فى خمتلف اجملاالت وبالعالقات الوثيقة القائمة بني
اململكة وأسرتاليا .
بدأ احلفل الذي افتتحه سفري خادم احلرمني الشريفني
األستاذ حسن بن طلعت ناظر ورئيسة الربوتوكول
يف الدولة االسرتالية السيدة آن بالنكت بالنشيدين
السعودي واالسرتالي وختلله اداء رقصات العرضة
واملزمار السعودية من قبل الطلبة السعوديني
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اسرتاليات
كلمة سعادة السفري حسن بن طلعت ناظر كاملة :

السفارة السعودية باسرتاليا حتتفل مبناسبة اليوم الوطين الـ  80للمملكة العربية السعودية
كلمة سعادة سفري خادم احلرمني الشريفني
لدى اسرتاليا االستاذ حسن بن طلعت ناظر
مبناسبة اليوم الوطين للمملكة العربية السعودية
(الثمانون) 1431هــ  23- -سبتمرب  2010م.
السفري ناظر يشيد بالعالقات السعودية االسرتالية

* حتى االطفال شاركوا بالعيد*

*جانب من احلضور*

*الرقص الوطين*

*الرقص الوطين*

*بعض من الرتاث الوطين*

الزيادة الكبرية يف اعداد الطلبة املبتعثني الذين يتلقون
تعليمهم يف اجلامعات االسرتالية يف خمتلف االختصاصات
واىل ارتفاع ميزان التبادل التجاري الذي شهد منوًا
كبريًا يف السنوات األخرية املاضية فضال عن زيادة
التعاون يف جماالت التعليم والتدريب األكادميي وأعداد
املدرسني ويف اجملاالت االخرى املختلفة بني البلدين،
فضال عن انعكاس ذلك يف عدد من اخلطوات والقرارات
االجيابية االخرى اليت اختذت يف االونة االخرية.

*بعض من الرتاث الوطين*

مشعل يلتقي األمحد يف دمشق ملتابعة ملف املصاحلة الفلسطينية

أكدت حركة املقاومة االسالمية
«محاس» ان وفدا من
حركة «فتح» برئاسة عزام
االمحد سيلتقي رئيس املكتب
السياسي للحركة خالد مشعل
اجلمعة يف دمشق «ملتابعة
البحث يف ملف املصاحلة
الفلسطينية املتعثر» .وقال
عضو املكتب السياسي للحركة
عزت الرشق ان «لقاء سيعقد
اجلمعة» بني مشعل ووفد

من حركة «فتح» برئاسة
عزام االمحد «ملتابعة البحث
يف ملف املصاحلة الفلسطينية
املتعثر حتى االن» .وشدد
على ضرورة «اجناز التفاهمات
الفلسطينية والتفسري املشرتك
عليها»
املختلف
للنقاط
يف ورقة املصاحلة املصرية
«حبيث تصري هذه التفاهمات
والورقة املصرية مرجعية لعملية
املصاحلة» .ورأى ان ذلك

يشكل «خمرجا كرميا ومقبوال
جلميع االطراف».
واوضح ان لقاء مشعل واالمحد
الذي وصل امس االول اىل
دمشق «كان مثرة جهد بذله
مشعل خالل لقاء مع مدير جهاز
املخابرات املصرية العامة الوزير
عمر سليمان يف مكة اثناء تأدية
مناسك العمرة اواخر شهر
رمضان».
ووصف هذا اللقاء بأنه كان

«اجيابيا وتطابقت فيه وجهات
النظر يف عدد من القضايا
وامللفات منها ملف املصاحلة
الفلسطينية».
وافاد ان «مشعل اوضح
ان محاس تتجاوب مع جهود
املصاحلة املبذولة يف الفرتة
االخرية ...وحض سليمان على
عقد لقاء بني محاس وفتح يف
اي مكان يف دمشق اوغزة او
اي مكان آخر».

اشاد سفري اململكة العربية السعودية لدى اسرتاليا ونيوزيالندا
االستاذ حسن طلعت ناظر مبناسبة اليوم الوطين ،منوها مبعاني
الذكرى اليت اوضح انها ذكرى مهمة يف حياة اململكة العربية
السعودية  ،وفرصة لتذكر أجماد تأسيسها على يد املغفور له
باذن اهلل امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه الذي أرسى دعائم
هذا الكيان العظيم على هدى املبادئ اإلسالمية والتقاليد العربية
االصيلة  ،كما تعترب املناسبة حمطة مهمة لالعتزاز باإلجنازات
الكبرية والنهضة الشاملة اليت شهدتها وتشهدها اململكة العربية
السعودية يف مجيع اجملاالت بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز .
ورفع السفري ناظر يف كلمة وجهها مبناسبة اليوم الوطين السعودي
امسى التهاني القلبية بامسه واعضاء السفارة وامللحقية الثقافية
والطلبة املبتعثني اىل مقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز  ،ومسو ولي عهده االمني ومسو النائب الثاني .
وتطرق السفري ناظر يف كلمته اىل االجنازات املتسارعة اليت
تشهدها اململكة والنهضة التنموية الشاملة واملبادرات العاملية
منذ توىل خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز أل
سعود مقاليد احلكم واليت جعلت من اململكة دولة ذات ثقل وتأثري
سياسي واقتصادي عاملي .
وقال ان مبادرات خادم خادم احلرمني الشريفني حيفظه اهلل االخرية
على املستويني الداخلي واخلارجي تعكس رؤيته الثاقبة لبناء دولة
عصرية قادرة على التأقلم مع املتغريات واملستجدات اإلقليمية
والدولية الراهنة وتؤمن باالنفتاح على العامل وقبول االخر .
وإميانًا من امللك عبد اهلل بن عبد العزيز باألهمية اليت يشكلها بناء
الدولة العصرية احلديثة أطلق مشروعات ضخمة لتطوير الصحة
والتعليم ونهضة االقتصاد ومتثل ذلك باملدن االقتصادية وبرنامج
خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي  ،وجامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية اليت كانت مبثابة مبادرة وطنية ملواكبة املتغريات
العاملية يف مسارات التعليم احلديث ،واستكمال دائرة الرؤية
اجلديدة والرائدة ملستقبل التعليم والتنمية االقتصادية الشاملة
اليت تعيشها اململكة  ،واليت ستسخر حبوثها ودراساتها خلدمة
اإلنسانية مجعاء ،كما نصت على ذلك رؤية تأسيسها احلكيمة.
كما نوه السفري ناظر مببادرة خادم احلرمني الشريفني حلوار أتباع
األديان والثقافات باعتبارها مشروعا عامليا للسالم العاملي،
ومبادرة انسانية عاملية تسعى لنشر القيم واملبادئ اإلنسانية يف
العامل أمجع.
كما اشاد السفري ناظر بصدور امر خادم احلرمني الشريفني
السامي بإنشاء (مؤسسة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز آل سعود العاملية لألعمال اخلريية واإلنسانية) الذي
يأتي امتدادًا لنهج العطاء االنساني الذي أرساه حيفظه اهلل خلدمة
اإلسالم واملسلمني واإلنسانية مجيعها ،وترسيخا ملفهوم مملكة
اإلنسانية الذي صار مقرونًا باسم هذه البالد املباركة اليت متثلت
بتكاتف خادم احلرمني الشريفني والشعب السعودي مع اشقائه
املسلمني وغريهم يف الكوارث الطبيعية اليت حدثت يف باكستان
وهاييت وغريها من الدول العربية واالسالمية ودول العامل كافة .
واستطرد سعادته قائ ًال لقد دأبت اململكة العربية السعودية على
القيام بواجباتها اإلسالمية والدولية على أكمل وجه انطالقا من
مكانتها العربية واالسالمية والدولية فكانت سباقة يف جماالت اخلري
والعمل اإلنساني  ،وقد اعلنت االمم املتحدة بان السعودية كانت
أكرب املاحنني الدوليني استجابة لنداءات املساعدات اإلنسانية يف
العامل امجع .
ورحب السفري ناظر بتنامي العالقات السعودية االسرتالية ووصفها
بانها عالقات قوية وطيبة وهي تتطور يوما بعد يوم بفعل تنامي
أجواء الرغبة االجيابية املشرتكة ببناء وتفعيل مشاريع الشراكة
احلقيقية بني البلدين وتطورها على اكثر من صعيد مشريا اىل
الزيادة الكبرية يف اعداد الطلبة املبتعثني الذين يتلقون تعليمهم
يف اجلامعات االسرتالية يف خمتلف االختصاصات واىل ارتفاع
ميزان التبادل التجاري الذي شهد منوًا كبريًا يف السنوات األخرية
املاضية فضال عن زيادة التعاون يف جماالت التعليم والتدريب
األكادميي وأعداد املدرسني ويف اجملاالت االخرى املختلفة بني
البلدين ،فضال عن انعكاس ذلك يف عدد من اخلطوات والقرارات
االجيابية االخرى اليت اختذت يف االونة االخرية
واوضح السفري ناظر ان اعداد املبتعثني يف جامعات اسرتاليا الذين
كانت قبل سنوات قليلة تقدر بالعشرات فقط اصبحت اعدادهم
اليوم تتجاوز ال  10آالف ميتعث ومبتعثة يف خمتلف االختصاصات
وتفدر ميزانيتهم باكثر من  500مليون دوالر سنويا.
كذلك فان اعداد املوظفني واملتعاقدين احملليني يف مركز امللحقية
الثقافية يف مبناها اجلديد اليت كانت اعدادهم ال تتجاوز مخسة
عشر موظفا يف عام  ، 2006فقد تعدى عدد املوظفني هناك املائة
وثالثني موظفا .
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اسرتاليات

انتهاء االعتصام يف معتقل فيالوود لالجئني

نفى وزير اهلجرة االسرتالي
كريس بوين ان تكون احلكومة
الفيدرالية قد عقدت اي صفقة
مع طاليب اللجوء االحد عشر
القناعهم بانهاء احتجاجهم يف
مركز االعتقال يف فيالوود،
غرب سيدني.
فقد انهت جمموعة من احد عشر
رجال ،كانوا قد رفضوا النزول
عن سطح مركز االعتقال،
مواجهتها اليت استمرت 30
ساعة مع السلطات االسرتالية
ونزلت بسالمة اىل االرض.
وقال السيد بوين انه "بالتأكيد"
مل يعقد اي صفقة معهم بالرغم
من ان وكالة الالجئني التابعة
لالمم املتحدة قد رتبت لقاء
مع اجملموعة فور نزوهلا عن
السطح.
وصرح وزير اهلجرة لراديو اي
بي سي "اوضحوا لنا انه يف
حال مل تقبل اسرتاليا طلباتهم،
فانهم يريدون عقد اجتماع مع
وكالة الالجئني التابعة لالمم
املتحدة".
واضاف يقول "ان الوكالة
كانت سعيدة باحلديث معهم
حول حالتهم".
واعرتف السيد بوين بان مراكز
االعتقال االسرتالية ترزح حتت
ضغط غري ان االحتجاجات مل
تكن حول الشروط والظروف
داخل املعتقالت ولكن حول
عملية معاجلة الطلبات نفسها.
واضاف يقول "اود ان ارى
معاجلة الطلبات بطريقة اسرع".
وقال "هناك عدة مسائل
ادت اىل الضغط على مراكز
االعتقال ،ليس فقط ازدياد
عدد مراكب الالجئني اليت
وصلت ولكن بسبب ازدياد
معدل الرفض هلذه الطلبات

ايضا".
واوضح السيد بوين "ان املزيد
من الرفض يعين ابقاء االشخاص
يف املعتقالت لفرتة اطول حيث
انهم حياولون االستئناف ضد
القرار ،كما ان احلكومة علقت
عملية معاجلة طلبات اللجوء
لطاليب اللجوء االفغان يعين
انهم سيبقون يف املعتقالت
حتى يتغري الوضع".
ودافع السيد بوين عن عملية
تطبيق تقييم الطلبات ،وقال
"ادرك ان العواطف تصبح

جياشة حني يتعلق االمر بادعاءات
طاليب اللجوء ولكن االمر يتعلق
باملسؤولني واحملاكم يف تقرير
اوضاعهم".
وكان االحتجاج يف معتقل
فيالوود قد بدأ يوم االثنني
بعد ان اقدم الالجىء الفيوجي
جوسيفا رولوني ( 36عاما) على
قتل نفسه يف وقت سابق من
ذلك اليوم يف املعقتل.
وقال الوزير بوين ان احلادثة
تلت رفض طلبه وانسداد كل
ابواب االستئناف بوجهه.

حكومة غيالرد جمربة على تسمية
رئيسا جمللس النواب املعارضة

حث خبري يف القانون الدستوري
احلكومة على تسمية رئيس
جمللس النواب الفيدرالي اجلديد
لتجنب االنهيار قبل االوان.
وما زالت مسألة من سيكون
رئيس الربملان عندما يستأنف
انعقاده االسبوع املقبل غري

حمسومة وذلك بعد ان سحب
النائب املستقل روب اوكشوت
ترشيحه.
وقد نصح احملامي العام
ستيفن غاغيلر احلكومة بانه ال
يوجد "عائق دستوري ضروري"
لرئيس الربملان.

دراسة تظهر ان السجن ال يردع اجملرمني

وجدت دراسة حكومية ان
السجن ال ميكن ان يفعل
شيئا لردع اجملرمني املدانني
بالسرقة او االعتداء ومن
املمكن ان يزيد خطر اعادة
ارتكاب املخالفة.
فقد تفحصت الدراسة اليت
اعدها مكتب نيو ساوث ويلز
الحصاء اجلرمية تأثري السجن
مقارنة باحلكم دون ايداع
السجن.
فقد قارن الباحثون  96زوجا

من السارقني احملكومني و
 406ازواج من املخالفني
املتهمني بتهم غري خطرة.
وقد حكم على عضو من كل
زوج بالسجن بدوام كامل
للجرائم على ارتكبوها فيما نال
االخر عقوبة دون وصاية.
ووجدت الدراسة ان املخالفني
الذين حكم عليهم بالسجن
من املرجح ان يعيدوا ارتكاب
خمالفات اكثر بقليل من اولئك
الذين مل يدخلوا السجن.

راد يتعهد من االمم املتحدة بـ  225مليون دوالر
مساعدة اضافية للنساء واالوالد يف الدول الفقرية

اعلن وزير اخلارجية كيفن راد ان
اسرتاليا ستزيد مساعدتها لربامج
املساعدة للنساء واالوالد يف
الدول الفقرية مببلغ  225مليون
دوالر اضايف.
وقال السيد راد ان اجلزء االكرب
من التمويل سيذهب لدول افريقية
مثل اثيوبيا وتانزانيا وجنوب
السودان حيث ستحصل هذه
الدول على  140مليون دوالر.
كما ان  85مليون دوالر ستقدم
السرتاليا
االقرب
للجريان
مثل بابوانيوغيين ودول اجلزر
الباسيفيكية حيث قال السيد راد
ان املشاكل فيها ما زالت هائلة.
ومتحدثا من نيويورك تعهد السيد
راد هذا التمويل كجزء من رزمة
مساعدة مببلغ  40مليار دوالر
امريكي مت االتفاق عليها يف االمم
املتحدة النقاذ حمتمل حلياة 16
مليون طفل.
وتشكل املساعدة االسرتالية هذه
يف الربنامج جزءا من رزمة مساعدة
تبلغ  1,6مليار دوالر على مدى
السنوات اخلمس املقبلة وترتكز
على انفاق  0,15يف املئة من
امجالي الدخل القومي للمساعدة
اخلارجية.
وقال السيد راد ،امس االول،
ان اسرتاليا ضاعفت متويلها
للمساعدة اخلارجية عن السنوات
اخلمس املاضية.
وقد حث وزير اخلارجية االسرتالي،
يف خطاب القاه امس االول ،يف
اجلمعية العامة لالمم املتحدة،
الدول االخرى على اعطاء "تعهد
لسنوات متعددة" من املساعدات
بدل التربع لسنة واحدة.
وقال السيد راد يف وقت الحق ،يف
االمم املتحدة حول اهداف التنمية
االلفية ان "القضاء على الفقر

املدقع يزيد النمو العاملي ،ويزيد
التجارة واالستثمار والوظائف،
ويكون له فعل قوي ضد التعصب
واحلركات
والسياسي
الديين
االصولية ويبين السالم ويعزز
االستقرار ويقلل من التحركات غري
املنتظمة واخلطرة يف العامل".
غري ان الدول املاحنة اعطت
تعهدات بتقديم تربعات من اجل

حتقيق االهداف اليت مل تف بها،
حيث قال السيد راد "ان اجلواب
هو ال لدفع التزاماتنا ابعد من ذلك
يف املستقبل وال لوضعها بهدوء
حتت السجادة الدولية ..اجلواب
هو الوفاء بالتزاماتنا حتى عندما
يكون املناخ االقتصادي العاملي
صعبا النه بالنسبة للذين يعيشون
يف فقر مدقع هو اصعب".

التحقيق مع النائبة دامور مبزاعم فساد
ختضع نائبة حزب العمال يف
نيو ساوث ويلز اجنيال دامور
للتحقيق من قبل املفوضية
املستقلة ضد الفساد مبزاعم
الغش يف طلبات هلا وملوظفيها
بالنسبة للنفقات.
وكان حتقيق سابق مماثل من
قبل املفوضية ضد النائبة
كارين بالوزانو قد ادى اىل
استقالتها من الربملان يف
وقت سابق من هذا العام.
وحتقق املفوضية فيما اذا
كانت االنسة دامور قد قدمت
معلومات غري صحيحة لربملان
نيو ساوث ويلز فيما يتعلق
بعالوة مساعدة يوم عمل
الربملان.
وكانت االنسة دامور قد انتخبت
نائبة يف العام  ،2003عن مقعد
درامواين احدى ضوحي سيدني
الداخلية كما انها سكرترية
برملانية للشرطة ولتغيري املناخ
والبيئة.
وكانت النائبة السابقة االنسة
امام
مثلت
قد
بالوزانو
املفوضية مبزاعم مماثلة يف

شهر ايار املاضي.
وكانت االنسة باليزانو قد
كذبت امام جلنة التحقيق حول
غش الربملان بتقديم بيانات
كاذبة لعالوة هلا وملوظفيها
ليوم عمل الربملان.
وقد قدمت استقالتها من
الربملان مما تسبب باجراء
انتخاب فرعي كانت نتيجته
تأرجح مبعدل  25يف املئة ضد
العمال وفوز االئتالف.
وقد سلمت املفوضية املستقلة
ضد الفساد نتائج حتقيقات
لدائرة االدعاء العام يف نيو
ساوث ويلز موصية باحتمال
اصدار حكم جرمي حبق االنسة
بالوزانو.
وتتضمن املخالفات احملتملة
سوء التصرف يف مكتب عام،
احلصول على مال املوظفني
واعطاء دليل مضلل.
ويف حال ثبتت عليها هذه
التهم فمن املمكن ان يتم
سجنها لفرتة اقصاها سبع
سنوات بتهمة سوء التصرف
باملكتب العام.

Sydney Business Training Centre

ABN: 38 701 406 994

Free... Free... Free
Business Advice, Business Management,
Office Management , Make Up & Beauty
إدارة االعمال ،ادراة املكاتب ،التجميل واملاكياج

مــجـــانـــــاً

Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

Join Our Business Network
Sydney Business Network
www.sbnet.com.au
International money services
www.imoneyservices.com

*احدى الطالبات*

Join the many thousands of business owners
using our business network to grow your business
Learn how to use MYOB, Microsoft Word, Excel, and Access.
Learn how to Write and publish your own book.
Training by Government Qualified Staff & Professional Business Owners.
Ring today: 0434 732 592 to enrol. - Email: info@sbtraining.com.au
Website: www.sbtraining.com.au Providing Industry Based Training
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اسرتاليــات

اخلطة اخلمسية لآلباء واألمهات
ال تع ّرضوا أوالدكم لشرب الكحول يف سن مبكرة ألن األوالد والكحول ال جيوز اختالطهم
اسرتاتيجيات ألهالي األوالد الذين ترتاوح أعمارهم بني  9و  14سنة
ميكنك أن حُتدث فارقاً

يبدأ املراهق اليوم بشرب
الكحول يف سن مبكرة وعلى
مستويات خطرة ويبلغ متوسط
عمر الفرد االسرتالي الذي
يبدأ بتناول الكحول  15سنة
ونصف  ،وأكثر من ربع األوالد
الذين ترتاوح أعمارهم بني 14
يعرضون انفسهم
و  19سنة
ّ
للمخاطر بشرب الكحول على
األقل مرة واحدة يف الشهر.
يشكل النمو الدماغي لدى
االوالد من عمر الـ  12وحتى
الـ  24سنة مرحلة تطور األجزاء
الالزمة للتعلم والذاكرة ،
واالستقرار
،
والتخطيط
العاطفي  ،والتفكري .ميكن
للخمرة أن تعرقل ذلك.
ان ابنك يثق بك ويعتمد
عليك للحصول على املعلومات
ُ
وتبني البحوث
واملشورة.
أهمية توعية أوالدك ألخطار
الكحول.
يعتقد معظم اآلباء واألمهات
االسرتاليني على أنه ينبغي
عليهم أن يبدأوا التحادث
مع أطفاهلم عن الكحول قبل
بلوغهم  12سنة .لكن التحدث
اىل االطفال عن الكحول ووضع
احلدود والتوقعات ميكن أن
يكون مهمة شاقة.
خطة مخسية توفر النصائح

العملية لألهل حول الوسيلة
الفضلى ألن يكون هلم التأثري
اإلجيابي DrinkWiseهلذا تقدم
يف تأخري بداية أوالدهم بشرب
الكحول قدر املستطاع.

مناقشة القضايا

إبقاء خطوط االتصال مفتوحة
مع أطفالك .مناقشة حقيقة أن
شرب الكحول ليست حال مجيع
الناس.
أن ندرك أنه ميكن ان يكون
للشباب تصور معني للمنافع
االجتماعية للكحول – وهم
يسعون إىل احتساء الكحول
العتقادهم انها سوف تساعدهم
على االختالط والتعرف على
أصدقاء جدد وجيب أن يعرفوا
أنه ميكنهم ان يبنوا الصداقات
دون احلاجة لشرب الكحول.

النصيحة األوىل

تسليط الضوء على أن عدم
شرب الكحول هو القاعدة عند
الشباب .ثلثي الشباب الذين
ترتاوح أعمارهم بني 12و15
سنة مل يسبق هلم أن تذوقوا
الكحول.
امسحوا للمراهقني أن يعرفوا
انهم ليسوا يف عزلة ،مع واحد
من كل مخسة ترتاوح أعمارهم
بني 16و 17سنة قد اختذوا
قرارهم بعدم شرب الكحول إثر
التشاور مع أشخاص مقربني

منهم.

التعليم بإظهار القدوة
احلسنة

أن نكون القدوة احلسنة
عرب احتساء الكحول بشكل
مسؤول .االطفال يتأثرون
بعادات أهلهم ،لذا علينا أن
حندد استهالكنا للكحول وأن
نتذكر أن هناك خيار عدم
شرب الكحول على اإلطالق.
وإذا كانت الكحول تلعب دورا
مهما يف حياتك العائلية ،
حتدث مع أوالدك عن كيفية
استهالك الكحول مبسؤولية
واشرح القواعد واحلدود اليت
تتبعها للحفاظ على التوازن
بني هذه اخليارات.

النصيحة الثانية

ان اآلباء واألمهات الذين
يشربون الكحول والذين لديهم
مواقف اكثر ليونة جتاه الكحول
األكثرعرضة
هم
أوالدهم
إلستهالك الكحول بنسبة خطرة
ال بل فائقة اخلطورة.
حاول أال جتعل كل جتمع عائلي
أو احتفال مناسبة الحتساء
الكحول .نظم احتفاالت خالية
من الكحول واثبت ألوالدك أنه
ميكنك االستمتاع بوقتك من
دون أن تشرب الكحول.
االستماع واملشاركة
بنشاطات
اهتمامك
أظهر

أوالدك وكن على اضطالع
بكل ما يقومون به (وهذه
فرصة لتوضيح ما تتوقعه
منهم بشكل واضح) .تعرف
على أصدقائهم  ،وعلى أهالي
أصدقائهم.

النصيحة الثالثة

مع تعرفك على أصدقاء
أوالدك وأهاليهم ميكنك أن
حتدد مكان تواجد ابنك يف كل
االوقات مما ّ
ميكنك من مناقشة
وصياغة موقف مشرتك بشأن
خمتلف األمور مثل شرب
الكحول فيتسنى لألوالد أن
بينة ووضوح حول
يكونوا على ّ
رأيك وتوقعاتك منهم .وحتى
إذا كانوا ال يشاطروك الرأي
َف ُهم على األقل يعرفون وجهة
نظرك وسيكونون يف وضع
أفضل الحرتام مشيئتك.
كن مرتاحًا واعلم أنك واحد من
أغلبية األهالي الذين خيتارون
تأخري تقديم الكحول ألوالدهم.
إذ ان معظم اآلباء واألمهات
االسرتاليني يعتقدون أنه من
غري املقبول لألوالد يف سن
الـ  18أن يسمح هلم بالشرب
يف احلفالت  ،ومعظم هؤالء
يعتقدون أنه من غري املقبول
بتاتًا بالنسبة لألوالد دون سن
 18عاما شرب الكحول.

العالقة اجليدة بني اآلباء

واألبناء

العمل على تطوير العالقة بني
اآلباء واألبناء واحلفاظ على
التواصل الدائم والوضوح.
العالقات بني الوالدين واألبناء
اليت تتسم بالدفء العاطفي
والثقة
املطلق
والدعم
واملشاركة على كل املستويات
ترتبط يف ادنى مستوياتها
باإلفراط يف استهالك الكحول
لدى املراهقني.

النصيحة الرابعة

ان األوالد الذين يشعرون
بالرعاية والدعم املعنوي من
بشرب
يبدأون
والديهم،
الكحول يف وقت متأخر وهم
ال يسرفون بالشرب .هنا
تكمن أهمية تقديم الدعم
والعناية بهم خاصة يف
مرحلة املراهقة وهي مرحلة
التغريات اهلرمونية ،والضغوط
وااللتزامات املدرسية والتأثري
السليب ألصدقائهم.

توقعاتك

تأخري شرب أوالدك للكحول
يتطلب اختاذ املوقف الواضح
جدا لتوقعاتك بشأن الكحول.
وهذا املوقف جيب أن يكون
واضحًا ليس فقط ألوالدك،
ولكن لغريهم من البالغني
املؤثرين يف حياتهم.
متيز واختالف كل عائلة
رغم
ّ

وأهل فان احلاجة ملحة اىل
املثابرة على إرساء حدود كل
فرد والتزامه بالقيام مبا يتوقع
منه بشكل يتناغم مع ما تؤمن
به العائلة.

النصيحة اخلامسة

إشراك األوالد يف وضع
القواعد وتطويرها ؛ ولدك
حيتاج إىل فهم سبب وجود
القواعد يف املقام األول .وهو
قد ال حيب النظام الذي تتوقع
منه أن يلتزم به ولكن من
املهم جدًا أن يدرك خماوفك
وتوقعاتك وكيفية االلتزام
بها.
من املهم أن نتذكر من كان
قدم لنا أول
أول شخص
ّ
كأس؟ وأن نناقش مسألة
شرب الكحول مع من نعتقد
أنه لديه التأثري نفسه يف حياة
أوالدنا.
للحصول على مزيد من احلقائق
ولتقديم املشورة والنصح
حول أفضل السبل للتحدث عن
الكحول مع أوالدك ُزر:

www.drinkwise.org.au

للمزيد من املعلومات أو لطلب

مقابلة يرجى االتصال بـ

Marie Joe Al Dreiby

على الرقم:

(02) 8705 5604
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Bellevue Bankstown -10 Restwell Street. Bankstown
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)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: .............................................................................................................................
WINNER

of the 2009
Ethnic
Business
Award

Sponsored by:

Face the
Future with
Your Beauty’s Future is in your Hands

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
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مقاالت

املسيحيون «شهود زور»
يف دولة تسري حنو اهلاوية!
ادمون صعب

«يأتي على الناس زمان يكون أفضل
عليهم الصمت ،وأفضل أعماهلم النوم»

أبو طالب املكي يف «قوت القلوب»

ألقى الرئيسان ميشال سليمان وسعد
احلريري أطواق النجاة لركاب سفينة احلكم
اليت تصاعدت أصوات كثرية إلنقاذها ألنها
كادت أن تشارف الغرق بركابها مجيعًا الذين
بدوا وكأنهم استسلموا للعاصفة املذهبية
هبت على البالد وكادت أن
اهلوجاء اليت ّ
تطيح كل شيء.
املدمر
ذلك ان الطائفية ال تزال العنصر
ّ
لكل اآلمال ،وقد وجد الطائفيون يف
األجواء اليت سادت البالد يف األعوام
اخلمسة املاضية ،املناخ املثالي لتحكيم
املذهبية بكل مفاصل السلطة السياسية
واملالية واألمنية ،واالستئثار بالدولة
ومقدراتها ،األمر الذي أوقف اتفاق الطائف
عند حدود سحب العالجات «املكوكية»
من رئيس اجلمهورية املاروني وحتويلها
إىل جملس الوزراء جمتمعًا برئاسة رئيس
للمجلس وهو من الطائفة السنية الذي
وضع يده على القـرارات الرئيسيـة وال
سيـما السيـاسية واملاليــة واألمنية وسط
انكفاء للشريك املسيحي الذي وافق على
نقل السلطة اإلجرائية من رئيس اجلمهورية
املاروني ،إىل جملس الوزراء الذي يعترب
املكان الطبيعي للتشارك يف السلطة ،من
خالل عقد اجتماعي جديد ،أو ميثاق وطين
رباعي األضالع ،سين ـ شيعي ـ مسيحي ـ
درزي ،حيل مكان امليثاق الوطين السابق
الذي كان مارونيًا ـ سنيًا.
ً
لقد جرى حتديد قرابة  12مشروعا مرافقة
للطائف اشرتط الطرف املسيحي حتقيقها،
لالعرتاف بالسلطة اجلديدة اليت ستنبثق
من الطائف ،أبرزها قانون لالنتخابات
حيقق التمثيل الصحيح الذي سريفد جملس
الوزراء مبمثلني شرعيني عن األفرقاء الذين
سيشاركون يف صنع القرار الذي كان
حيتكره رئيس اجلمهورية املاروني ،إضافة
إىل حتديد الصالحيات اجلديدة اليت أعطيت
لرئيس اجلمهورية ،إضافة إىل الصالحيات
اجلديدة لرئيس جملس الوزراء .واىل
حتديد الصالحيات ،هناك مشروع إنشاء
جملس للشيوخ ،وتأليف اهليئة الوطنية
إللغاء الطائفية السياسية وحتديد أعضائها
وصالحياتها ،مبا يفضي إىل قيام دولة
مدنية ،وعصرية.
وألن ذلك املشروع املتكامل الذي أقر يف
الطائف مل يتحقق ،فقد بدا للمسيحيني
الذين «خدعوا» يف الطائف أن كالم
رئيس اجلمهورية واحلكومة حول ضرورة
«االحتكام إىل املؤسسات الشرعية»
تعمية على الواقع ،وخصوصًا يف احملاوالت
اليت يقوم بها الرئيس احلريري كسبًا
للوقت ،يف انتظار القرار الظين املرتقب
الذي ميكن أن يوجه االتهام إىل «عناصر
غري منضبطة» يف «حزب اهلل» باملشاركة
يف عملية اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
إضافة إىل اكتفائه بالقول بوجود شهود
زور من دون طلب مالحقتهم قضائيًا مما
يبقي إمكان اتهام عناصر سورية يف عملية
االغتيال قائمًا.
وبدا الشريك املسيحي يف املشهد احلالي
كأنه مل ُيرتك له سوى «نعمة الصراخ»
وقد وجد نفسه أمام مشهد ساخر بإزاء
الكالم الذي قيل يف جملس الوزراء أول من
أمس ،سواء على لسان رئيس اجلمهورية
أو رئيس جملس الوزراء ،وخصوصًا عن

الشرعية ودولة املؤسسات اليت مل تقم
بعد ،وال يبدو أن النظام الطائفي سيسمح
بها.
يف هذا الوقت ،كان الفريق املسيحي
املغيب ،إال عن الصراخ ،ينظر إىل الصورة
ّ
اليت قدمها الرئيس احلريري إىل هذا
الفريق املرعوب من الشحن املذهيب من
اجلمهور احملسوب على رئيس احلكومة،
ثم من اجلمهور اآلخر الذي اقتحم املطار
ملرافقة اللواء مجيل السيد وللحؤول دون
توقيفهُ .مالحظًا ما قاله احلريري يف جملس
الوزراء وكأن ال عالقة له مبا جرى« :ان
املشاحنات السياسية واإلعالمية ليس من
شأنها سوى تأجيج العصبيات وتعطيل لغة
مشوهة عن بلدنا.
العقل ،وتقديم صورة
ّ
صورة عن بلد مفكك ،وعن دولة عاجزة،
وعن قيادات غري مسؤولة».
خييل إليه أن
إن الذي يقرأ هذا الكالم
ّ
الرئيس احلريري غريب عما جرى يف لبنان،
رمبا البتعاده عنه واهلروب من األزمة
إىل األمام  13يومًا استدرج خالهلا اخلارج
ّ
تدخل عاد إىل الوطن ليجده
للتدخل ،وملا
على الصورة اليت رسم وكأن «املشاحنات
وتأجيج العصبيات املذهبية» من طرف
مجهوره ،هي من صنع الشيطان!
ومل خيفف الوجع لدى مجيع املسيحيني،
وهو موضوع جامع ،إيفاد رئيس احلكومة
مستشاره داود الصائغ إىل بكركي أول
من أمس ،ليؤكد للبطريرك صفري باسم
احلريري حرصه على «الثوابت الوطنية
ويف طليعتها احلرص على العيش املشرتك
(يف مواجهة الشحن املذهيب) وعلى
السلم األهلي واالعتدال واحلوار وحتصني
الدولة ومؤسساتها» ،وهو الكالم الذي
صمخت أذنا البطريرك وهو يسمعه من
ّ
الشهيد الرئيس رفيق احلريري أو ً
ال ،ثم
من جنله سعد ،وبواسطة الصديق داود
الصائغ الرسول األمني ،علمًا بأن ذلك
مل يغيرّ شيئًا يف الوضع املسيحي جلهة
إقامة توازن عادل داخل السلطة ،ويف
الوفاء بااللتزامات اليت قطعها الرئيس
رفيق احلريري للبطريرك إبان مناقشة
وثيقة الوفاق الوطين يف الطائف ،واليت
مل ينفذ منها سوى «سلب» رئيس
اجلمهورية صالحياته ووضعها يف تصرف
رئيس الوزراء ،مما اعتربه سيد بكركي
ّ
يعلق صفري بشيء
«خدعة» .لذلك مل
على رسالة احلريري ،ملعرفته أن املعركة
تدور يف مكان آخر.
واآلن ،إىل أين بعد كل ما حصل أخريًا؟
اجلواب جاء يف املبادرة املشرتكة اليت
عمل عليها الرئيس نبيه بري والنائب
وليد جنبالط ،من أجل حتقيق تضامن وطين
إسالمي ـ مسيحي ،سين ـ شيعي ـ درزي،
حول األمور اليت هي موضع خالف ،ويف
مقدمها موضوع احملكمة ومالحقة شهود
الزور ،وقد دعا جنبالط إىل «موقف
وموحد من كل اللبنانيني ،ومن
مشرتك
ّ
كل القيادات اللبنانية ملواجهة القرار
الظين ودرء مفاعيله التدمريية .فالبلد مل
يعد يتحمل املكابرات واملزايدات ،فكفى
مكابرة ،وبتنا اآلن يف حاجة أكثر من أي
وقت مضى إىل مواجهة العصبيات والغرائز
قبل أن جتتاح اجلميع قبل فوات األوان،
وساعتئذ ال ينفع الندم».
وأضاف« :بدون حل مشرتك حول احملكمة
والقرار الظين حنن ذاهبون إىل اهلاوية».
ومن له أذنان سامعتان فليسمع ،إال إذا
كان اجلميع قد أصيبوا بالطرش!

مجيل السيد :الظامل ثم املظلوم
يغامر مبا كسب من تعاطف
بطرس عنداري

يقول االستاذ نصري الصايغ :ال انقالب
على الدولة حيث ال دولة يف لبنان..
ويشري كاتب لبناني آخر اىل حادثة جرت منذ
مخسة اسابيع مشابهة حلالة «الكاوبوي»
املسيطرة حاليًا حني توجهت جمموعة سيارات
تابعة آلل احلريري اىل داخل مطار بريوت
الدولي ونقلت السفري السابق جوني عبدو
مقره رغم وجود مذكرة اعتقال حكومية
اىل ّ
لبنانية حبقه ،ويف يوم عودته اىل باريس
نقل بالطريقة ذاتها.
ال كالم االستاذ الصايغ وال حادثة نقل
جوني عبدو ت ّربر ما جرى حبادثة استقدام
السيد من
مدير االمن العام السابق مجيل
ّ
املطار اىل منزله ألن الشواذ ال ي ّربره عمل
شاذ آخر.
ان ما جيري يف لبنان حييرّ العقول وااللباب
ّ
احملللني .الكاتب االستاذ طالل
ويذهل
سلمان يطمئن اللبنانيني ان ال خطر على
مصريهم وال خوف من انفجار قريب ألن
التقارب السعودي  -السوري متواصل
واستمرارية معادلة س.س .تنقذ لبنان.
ّ
يتمكن وطن من القيامة
لسنا ندري كيف
والعودة اىل احلياة واألمل يف ّ
ظل اتفاقية
تقارب وتبويس خدود  -ان مل نقل تكاذب
خارجيني ال تربطهم بلبنان
 بني زعيمنيّ
اكثر من مصاحل ومزامحة على النفوذ قد
مزاجية يضيع
تنقلب بني يوم وآخر اىل
ّ
لبنان يف مجوحها وبداوتها.
السيد
ان املوضوع ليس اللواء مجيل
ّ
الذي كان واحدًا من ضباط اربعة سجنوا
ظلمًا طوال  44شهرًا وجرى التشهري بهم
وبعائالتهم باسلوب تعسفي اشتهر به
السيد نفسه .ان االسباب احلقيقية
مجيل
ّ
ملا جرى وجيري هي التسابق على نهش
والتفرد بأكل حلمها حيث مل
الدولة
ّ
يعد من املمكن معرفة الشرعي من غري
الشرعي وهناك قوى ورثت عهد اهليمنة
واالستقواء تعترب ان الدولة باتت ملكها
اخلاص واجهزتها ملحقات شخصية.
ان تقاسم دوائر الدولة ومؤسساتها بني
جمموعة من امراء الطوائف الذين ورثوا
امراء احلرب حالة تشبه حالة احلرب االهلية
ّ
اقل.
ولكن بدماء
كل شيء حدث وحيدث يف لبنان هو مزامحة
للتفرد باحلكم والسيطرة.
على النفوذ
ّ
لقد شهد لبنان اغرب انتخابات عاملية
يف تواريخ الشعوب حيث مت هدر مليار
ونصف املليار دوالر على مليون وربع
املليون من الناخبني وانتقل نائب رئيس
اكرب امرباطورية يف العامل شخصيًا اىل
لبنان ليحاضر يف طريقة كسب اصوات
املستقلني .وكان مجيع من يف داخل لبنان
يدرك جيدًا ان فوز احد الفرقاء باالكثرية
لن ميكنه من احلكم وال من التحكم وهذا
ما حصل.
لقد ّ
هلل اجلميع للمحكمة الدولية باسلوب
متسرع ألن احلقيقة تقول ان جلوء
عاطفي
ّ
اي دولة اىل حمكمة دولية يعين افتقار
هذه الدولة اىل العدالة والقضاة النزيهني
وهذا ال ينطبق على لبنان الذي اعطى
ويعطي عظماء يف العدالة والقانون على
رأسهم عبد الباسط غندور ورالف رياشي
والعشرات غريهم .رحم اهلل غندور الذي
تويف بعد اقرار احملكمة الدولية بعامني.
رغم تدخالت السياسيني وترهيبهم فلبنان
امتلك دائمًا قضاة مثاليني باجلرأة والضمري
ّ
بالشق
احلي .كان باالمكان االستعانة دوليًا
التقين يف التحقيق وليس مبحكمة دولية.
لقد اغتال اللبنانيون احملكمة الدولية

بتجرميهم جهات خمتلفة استباقيًا ثم بتربئة
بعض اجلهات قبل ان تصدر هذه احملكمة
قرارها الظين.
السيد فقد اصبح الشغل
مجيل
اما اللواء
ّ
الشاغل للدولة واعالمها وسياسييها وهو
مل يقل شيئًا جديدًا اكثر من الذي قاله
العام املاضي ومنذ عدة اشهر باستثناء
عبارة واحدة هي :سآخذ حقي بيدي...
يف العام املاضي بعد اطالق سراحه ومنذ
السيد ابشع االتهامات
عدة اشهر وجه اللواء
ّ
ضد مسؤولني حكوميني وقضائيني و
ّ
حترك الدولة ساكنًا للدفاع
ان
دون
امنيني
ّ
عن قضاتها وضباطها ومسؤوليها.
احلكمة تقول  :ال ختف من ظامل كان مظلومًا
ألنه ذاق الظلم وخربه بل من مظلوم كان
ظاملًا وابعد عن املظامل .منذ ان كان اللواء
السيد ضابطًا صغريًا يف خمابرات
مجيل
ّ
اجليش اىل ان اصبح مساعدًا للعقيد مشال
رحباني رئيس املكتب الثاني عرف بذكائه
وبتمرسه مبمارسة السلطة والقمع وتكسري
ّ
حببه للقراءة ومتابعة
العظام كما عرف
ّ
الصحف واجملالت وحمطات التلفزيون
وتهديد الكتاب واملذيعني .ولن نقول
اكثر من ذلك ألن الئحة االتهامات طويلة
ولكنها اتهامات غري مؤكدة.
ومن الغرائب ان احداث  7آب 2001
اليت ّ
نكل فيها باأللوف يف ساحة قصر
العدل واستعملت فيها السواطري واجلنازير
واعتقل املئات وجهت فيها التهم فيما بعد
السيد رغم ان وزير الداخلية
اىل مجيل
ّ
املسؤول عن االمن آنذاك كان الياس
املر الذي ما زال وزيرًا ورئيس احلكومة
ّ
ووزرائه اصبحوا حاليًا يف جبهات  14آذار
وثوار االرز ولبنان او ً
ال ..من يقاتل َمن؟
بل َمن يقتل َمن ويغدر َمن ويتهم َمن؟..
ورب ضارة نافعة
السيد،
لقد ُظلم مجيل
ّ
ّ
ألن اعتقاله ظلمًا اعطاه جما ً
ال لتبييض
سجله واخلروج من هالة اجل ّالد ليكون
ّ
انسانًا عاديًا ..ظلم ومن حقه ان يطالب
ّ
ولكنه غامر فورًا بهذه
برفع الظلم عنه
«الضارة النافعة» وعاد ليكون وجهًا
ّ
ينفر منه عدد كبري من اللبنانيني بينهم
عديدون من الذين استقبلوه جماملة او
نكاية على ارض املطار.
من الصعب تفسري االستقبال الكبري جلميل
ّ
اقل
السيد على مطار بريوت بعد غيبة
ّ
من اسبوع حيث اخذ باالحضان والقبالت
احلارة .اذا كان اهلدف تهيئته لدور
سياسي مستقبلي فاالساليب االستفزازية
والتصعيد الكالمي ليسا يف مصلحة هذه
التهيئة.
السيد جناحًا ستظهر نتائجه
سجل
لقد
ّ
على الساحة بفتح ملف شهود الزور قريبًا
وباعادة النظر برتكيبة فرع املعلومات
وشرعنته او تغيري هيكليته .اما هجوم
السيد على قضاة معينني وباالسم واالدلة
ّ
مسألة خطرية ولكن ّ
حلها سيكون تدرجييًا.
انه ملن املؤسف ألن كبار املسؤولني
حترك اخلارج حلل هذه
وصغارهم ينتظرون ّ
االزمة والعودة اىل تهدئة مؤقتة ...ان
جمرد الكالم عن دور س.س .او عن غريه
ّ
من االدوار يثري األسى ورمبا الياس لدى
اي تهدئة يفرضها اخلارج
الكثريين ألن ّ
تستمر طوي ًال وستكون سحابة
بالرتاضي لن
ّ
صيف.
سؤال اخري :هل هذه احلالة امللتهبة من
املعارك الكالمية تنسي املواطنني ازمات
انقطاع الكهرباء ،املياه امللوثة ،الطرق
ّ
احملفرة واخلطرية والغالء الفاحش؟
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لبنانيات

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

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

Ôiã»€a@Â†Ï€a@¿@∂Î¸a@ÚÓj�€a@@äb�»€a@paãõznèﬂ
@NNbË«aÏ„a@“˝nÇa@Û‹«@ÚÓﬂbí@paäÏÁåÎ@ÚÓ–Óz‰mÎ@ÚÓj†@pb�‹Ç
@ Ï€ç€a@î‹í@bíÎ@‚á€a@¡Ãõ€@pb�‹Ç
@ÒÜá»nﬂ@ÚÓ»Ój†@ÙãÇa@paãõznèﬂÎ

Ò�äá€a@

@ÒäÏËìæa@
ﬁÏœ@Âﬂ@ÒáÌáu@Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊
@ÔiÜ@¿@ÊÜäbÀ@bÓ„äÏ–Ó€b◊@Ú◊ãí@Ú˜j»mÎ@xbn„a
@åbn‡æa@Ú‰Óz�€bi@ò‡®a@∂a@Úœböa
ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@p˝´@Âﬂ@pbvn‰æa@ÍâÁ@aÏj‹†a
ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbéÎ@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@‚bìÁ@Ú◊ãí@Â‹»m
Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ
Ô‹ñ¸a@Ôﬂbì€a@ÊÏè„bÓ€a@Âﬂ@
@ÊÏnÌç€a@oÌå@Âﬂ@Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊@
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@xbn„a@Âﬂ@¿bó€a
@6Ó€@SÎ@6Ó€@Q~VP@Î@›‹ﬂ@WUPÎ@›‹ﬂ@UPP@‚bvybi@

�bÓﬂÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”@@@@@@NNNNÚ�Ìäbvn€a@p�˝0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójﬂ
@êÓjÿ€aÎ@p˝‹Éæa@ aÏ„c@Úœb◊@wn‰m@>€a@ÒäÏËìæa@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰æ@@ãó®a@›Ó◊Ï€a
@H·†b‡�€a@ÊÏv»ﬂI@ÒäÎá‰j€a@l� äÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ@ﬁÏ–€aÎ@ò�‡®a@pbj‹»ﬂÎ@Ôíã�€aÎ
ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

الدليل التجاري

87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على الرقم

Sydney Landscaping and Excavations

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
0414 983 608:اتصلوا على الرقم

0407405846 :لالتصال
97405846

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

<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

 جان فارس:لالتصال

Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbé
� ◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@›
0411 575 323@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية
 وخدمة.. خربة..اختصاص
صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
:لالتصال
0435922378

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@
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@

LicZ@185750C
B G
Glass & Glazing
for all your glazing needs
@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

µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

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

(Bell Tower Centre)
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

 صفائح-  حلم بعجني- مناقيش
-جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك
...بيتزا وشنكليش وغريها

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160
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$200 cash for any referral

P. 02 9636 2567 - f. 02 9631 8751 - m. 04015 20202
ziad@archi-tek.com.au - www.archi-tek.com.au
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ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
ﺑﺪﻻﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel
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مقابلة

الشاعر والناقد الفكري والسياسي املهندس كربئيل قبلو لـ «اهلريالد»:

* خارج جغرافية الوطنية الوجود بالنسبة لي يلج يف العدم
* الكلمة هي مركيب الذي أحبر فيه يف جلة العمر املتالطمة
يزور اسرتاليا حاليا الكاتب والناقد الفكري والسياسي املهندس االستاذ كربئيل
قبلو السوري القوي االجتماعي املعروف يف اوساط املثقفني يف بالد الشام.
واالستاذ قبلو شاعر مميز سيصدر له الحقا ديوانا شعر.
احدهما شعر وجداني وقصائد حب بعنوان «هلا ..انا» واالخر يتضمن قصائد
قومية بعنوان «الفاني».
واملعروف بان الشاعر قبلو من مواليد مدينة القامشلي التابعة حملافظة احلسكة
ومن عائلة سريانية معروفة هلا مكانتها وتارخيها الوطين واالجتماعي يف اجلزيرة
السورية.
ويف لقاء مجعنا به يف منزل صهره االستاذ واملهندس ورجل االعمال والناشط
الوطين واالجتماعي ظافر عايق اخذنا احلوار اىل جتربته احلياتية والشعرية والنضالية
وكان التالي:

اجرى احلوار الزميل أكرم املغوش
*هذه الزيارة االوىل لك اىل
اسرتاليا فكيف تقوم هذه
الزيارة؟
زيارتي اىل اسرتاليا كانتجتربة مهمة لي اغنت لدي
معرفيت بروعة اغرتابنا وما
حقته ابناؤنا الرائعون يف
االغرتاب.
وبالشكل الشخصي استمتعت
جدا وزاد بعد هذه الزيارة
شغفي وحيب وتعلقي بالوطن
االم سوريا اليت احسست بانه
ال وجود لي اال على ثراها
اسرتاليا بالد رائعة ومجيلة
وسخية.
*ماذا يعين لك تعدد االحزاب
يف الوطن وكيف توفق بني
فعاليتك كسياسي وجماالتك
الثقافية االخرى؟
ان تعدد القوى السياسية يفالوطن هو اغناء للوطن.
وان االختالف هو الذي يبين
وليس اخلالف.
حنن نتعامل مع كل القوى
السياسية ومجيعها يف نظرنا
هي قوى وطنية بناءة اال
تلك القوى اليت تعترب سوريا
وطنا انتقاليا وليست وطنا
نهائيا ..تلك اليت ترفع يدها
فوق سقف سوريا ..هؤالء
نذهب معهم اىل حد اخلالف
واخلصام ..استاذ اكرم...
املثقف واملعريف هو خري منه
بتعامل مع املفردة السياسية.
وعلينا اخراج السياسة من فن
املداهنة اىل فعل بناء الوطن
ومن غري املثقفني والكتاب
َ
والشعراء قادر على هذا
الفعل
*ما هي نظرتك اىل ما طرحه
املفكر انطون سعادة وخاصة
حول القيم املطلقة احلق واخلري
واجلمال؟
هنا اجابيت قد تأتي بالنسبةاىل البعض استبدادية .انطون
سعادة لي هو النرباس الذي
اضاء حياتي منذ اربعني عاما..

روائية اجنزت منها تقريبا
اجلزء االول الذي حيمل عنوان
«النهاش».

*االستاذ كربئيل قبلو مع الزميل أكرم املغوش*

ودفعين اىل اعادة صياغة ذاتي
الفردية اىل ذات جمتمعية..
ومسا بقيمي االنسانية .ومن
خالله عرفت بان اميت العظيمة
هي اول من اغنى البشرية
باملعرفة وغامر عقلها وانتج
اميت
وصاغت
االسطورة
االجبدية االوىل ..وانتجت
االنسان اجملتمعي االول..
واجدادي السوريون الكلدانيون
واالشوريون والسريان والعرب
واالكراد هم من اهدوا البشرية
احلضارة االوىل ..وعلينا اليوم
ان نقود امتنا لتعود امة هلا
مكانها حتت الشمس بفكر
وقيم انطون سعادة.

مواقع
على
لك
*قرأنا
الكرتونية مقاالت ومواقف
وقصائد نقدية حول مواضيع
عديدة .أمل تتعرض ملضايقات
امنية من السلطة على تلك
املواقف؟
هناك تصور خاطئ هنا يفاالغرتاب عن السلطة يف
الوطن..
اطرح ما تشاء ضمن النقد
البناء .ال االنتقاد اهلدام...
واكتب ما تشاء يف االشارة
اىل خطأ وفساد اينما كان..
ولكن ال تدخل يف مهاترة
شخصية ..وال ترفع صوتك
فوق صوت وطنك وقيمك..
ستحرتم يف بلدي وسلطته
اكثر من املداهم واالنتهازي..

هذا ما عشته وملسته يف
وطين..
ومعروف عين باني ال اجامل..
ولكن هذه هي احلقيقة.
*اخربنا عن سورية احلديثة
والتطور العلمي واالقتصادي
والفكري فيها.
حتاول سورية اليوم وخبطىهثيثة االرتقاء يف كل
اجملاالت وقد حققنا قفزات
مهمة على كل االصعدة ..وما
زالت هناك صعوبات كثرية
تقف يف الطريق ..ولكن
االنسان السوري معروف عنه
بانه يعمل بشكل دؤوب على
النهوض .والقيادة يف سوريا
وعلى رأسها الدكتور بشار
االسد حتاول اعادة بناء سوريا
الوطن احللم سوريا اليت تتسع
لكل ابنائها .مبختلف اطيافهم.
والتمييز لسيادة الرئيس
الدكتور بشار االسد هو هذا
الرتسيخ للوحدة الوطنية يف
الداخل .ومواقفه القومية
الرائعة والثابتة يف اخلارج.
*ما هي مشاريع اصداراتك
والسياسية
االدبية
القادمة؟
احللم كبري ..بوسع الكون..والعمر قصري كغمضة عني..
احلم باصدار كتاب نقدي
سياسي اعمل عليه ..وكذلك
مسرحية ..ولي مشروع رباعية

*ما هي االنطباعات اليت
ستأخذها عن اجلالية العربية
اىل الوطن؟
كنت سعيدا جدا مبا احسستبه هنا ..مسحت الظروف ان
احضر عدة نشاطات ..اسعدني
االرتباط العظيم لكل ابناء
االغرتاب بالوطن ..ولي تعليق
صغري حنن يف الوطن جتاوزناه
منذ زمن وحملت له اثارا هنا..
يف الوطن حينما ُنسأل من حنن
يكون جوابنا حنن سوريني بكل
فخر ..اما التصنيفات االخرى
فقد خرجنا منها.
*مباذا يود االستاذ الشاعر
كربئيل قبلو ان خيتم حديثه
جلريدة اهلريالد العربية يف
اسرتاليا؟
اوال امسح لي استاذ أكرماناشكرك جدا .لقد ملست فيك
ذلك البعد الرائع والوطنية اليت
يتميز بها اهلنا يف اجلبل االشم
السويداء هؤالء الرائعون الذين
كانوا املبادرين يف البطولة
والتضحية من بيت سلطان
باشا االطرش اىل عائلة
املغوش الكرمية واملناضلة اىل
كل من عرفناهم ومازلنا امثال
ّ
معذى
حمافظ احلسكة اللواء
سلوم وغريهم وغريهم.
كما اتقدم بالشكر اجلزيل
املقرون باالعجاب من االستاذ
انطونيوس بو رزق رئيس
حترير اهلريالد الذي تسبقه
دائما مآثره الوطنية ..وكل
الشكر ملدير التحرير الرفيق
االستاذ سامي مظلوم.
خــــالل
اخــــرية..
كــــلمة
القصرية
تواجدي
فــــرتة
يف اسرتاليا ملست اهمية
الصحافة العربية وفعلها البناء
وكانت اهلريالد يف املقدمة..
امتنى هلا مزيدا من الرتقي
واالنتشار ..وشكرا.

*االستاذ كربئيل قبلو*

يا درة الكون

شعر :كربئيل قبلو

اجلمان ِ
انت
يا شام يا فلقة
ِ
االسرار ...
يا درة حتيطها
ُ
حنن يا جلق قد ُغرسنا فيك
مرار ...
شلح زنبق ما ُغرسنا
ُ
عشق قد خلقنا
حنن نبضات
ٍ
افتخار
يف جبني العز حنن
ُ
على ابوابك هرقل قد تذلل
والوقار ...
ضاع العرش منه
ُ
اين هوالكو اين املغول
التتار
جنكيز اين
اين
ُ
ُ
اين الفرنسيس اين جمد روما
واحلصار
لني نابوليون من عكا
ُ
اين الرتك وملكهم املكلل ...
وجيشهم العرمرم كالغبار ...
بل اين كل غزاة االرض نهبا
على ادميك شذر مدار
يا اخت الكماة واالماجد
يا ام ارام وقيس ونزار
يا عز اجلدود لك سالم
وحب وسؤدد وانتصار
لك احللم االتي جملل
بالغار والعز يرفده اقتدار
يا شام يا ارض االماني السامقات
ِ
لك من جبني الشمس انبهار
كم من اعزاء يف ثراك قد زرعنا
طغى ليال ال بد اعقبه نهار
اذ تسأل عنا فنحن قوم نصول
يف الساحات نقتات احلجار
حنن رعد برق واوار
حنن اجلحاجحة اخلضارم
غمود سيوفنا ال تستعار ...
تزف املوت بشرانا فيهوى
على اقدامنا منا جيار
نذيق اخلانعني العاديات
لندع الوليد منهم مستجار
اشبالنا يروون عنا ...
حنن انتصار يعبقه انتشار
دروب الشمس ترمسها خطانا
وعلى هامتها منا غبار
ان اثرتنا صرصر حنن
حنن موج يعقبه دمار
ساحات الوغى لنا مالعب
نقيع احلرب ننسجه دثار
ان قربتنا اقرب ال تسلنا
فمن يكن يف محانا ال يستثار
يا شام حبك قد متكن ...
وهل لعاشق اال انتظار ...
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تعلن حممصة مخس جنوم
عن تنزيالت كربى ألسعار السمانة العربية
وذلك لثالثة أيام فقط تبدأ من

يوم السبت يف 2010/10/2
ولغاية االثنني 2010/10/4

السيد أمحد الفاس

 جوز كاليفورنيا  1كلغ  12دوالر  8.99دوالر لوز نيء  1كلغ  7.80دوالر  6.50دوالرنقبل الدفع بـ
 صنوبر بلدي  1كلغ  48دوالر  41.99دوالرCredit Card
 مواحل اكسرتا  1كلغ  14دوالر  8.99دوالر قهوة سانتوس 1كلغ  12دوالر  8.99دوالر زيت زينة  20ليرت  42دوالر  35.99دوالر زيت نباتي 20 Vegetble Oilليرت  40دوالر  32.99دوالر مسحوق غسيل (درايف) او (أومو )  12كلغ  44دوالر  39.99دوالر مسحوق غسيل اومو (سطل)  25دوالر  19.99دوالر مسنة ممتازة  4كلغ  13دوالر  9.99دوالر  4 Extra Virgin Olive Oilليرت  21.50دوالر  17.99دوالر فحم  10كلغ  14دوالر  10.99دوالرحممصة مخس جنوم على العنوان التالي:

89 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9759 1895
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ﺣﺴﺐ آﺧﺮ إﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻧﺴﺐ اﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧ ّﻴﺔ ﰲ ّ
واﻟﺼﺎدرة
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ّ
ﻋﻦ أﻛ� ﴍﻛﺎت اﻹﺳﺘﻄﻼع ﻣﺼﺪاﻗ ّﻴﺔ  STAT IPSOSاﻟﻠﺒﻨﺎﻧ ّﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮيب ﻟﻠﺒﺤﻮث
واﻟﺪّ راﺳﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎر ّﻳﺔ PARC
Key Lebanese Stations TRP Variance 2007 - 2010
Viewership Variation
)-24% (2007 – 2010
)+50% (2009 – 2010
)+143% (2007 – 2010
)+614% (2007 – 2010

Channel
LBC
MTV
Al Jadeed – NEW TV
OTV

Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

ّ
ﻳﻀﻢ إ ّﻻ اﻷواﺋﻞ،
وﻷن اﳌﻨﱪ اﻷ ّول ﻟﻦ ّ
اﺳﺘﺄﺻﻠﻨﺎ ّ
وﺿﻤﻴﻨﺎ اﻟﺘّﻘﺪّ م
اﻟﱰاﺟﻊ ّ
www.mysat.tv
1800 700 506

اﻟﺼﺪارة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻴﻮم وﻟﻴﺲ ﻧﺨﺒﺔ اﻷﻣﺲ
ّ
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@ DOMAYNE AUBURN NOW OPEN
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GREAT DEALS O
INTELLIGENT
MACHINE

488

$

Fisher & Paykel 5.5kg ‘Smart Drive’ Top
T Load Washing Machine.
Features the revolutionary intelligence of the Smart Drive®
system, so it cleans and cares for your clothes effortlessly
ef
.
WELS 3 star,
star 73L/wash. MW512

AUTO SENSOR
WASHING

799

678

$

TOP
DEAL

Fisher & Paykel 6.5kg Top
T Load Washing Machine.
Direct drive motor,
motor ‘Eco’ water-saver
water
cycle, auto lint
dispenser load sensing. WELS 3 star,
dispenser,
star 91L/wash. WA65T60GW1
W

SMART DRIVE®
SYSTEM

699

$

Fisher & Paykel 7.5kg Top
T Load Washing Machine.
1000rpm spin speed, Smart Drive® system, load sensing,
direct drive motor,
motor auto water level. WELS 3 star,
star 108L/wash.
W
WA75T65GW1

EASY TO LOAD
AND UNLOAD

AUTO SENSOR
WASHING

888

969

$

$

$

Fisher & Paykel 7kg ‘Intuitive’ Top
T Load Washing Machine.
Load sensing, Eco active wash system, three spin
speeds, ‘How Dirty’ option, water saving option, brushed
Stainless Steel bowl. WELS 3 star,
star 92L/wash. IW712

Fisher & Paykel 8kg ‘Intuitive’ Top
T Load Washing Machine.
Smart Drive® system, fabric sensing, ‘How Dirty’ option, water
saving option. WELS 3 star,
star 104L/wash. 2 year warranty. IW812

Fisher & Paykel ‘AquaSmart™’ 8kg Top
T Load Washing Machine.
Superior wash performance, uses 60% less energy, low profile agitator,
agitator fast cycle times, reduced drying times, easy to
load and unload. WELS 4 star,
star 82L/wash. WL80T65CW1

30 Interest Free

EE
INTEREST FDRAY!
N
U
S
S
D
EN
PTEMBER
26th SE

*1

months

• NO DEPOSIT • NO INTEREST until March 2013
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®
HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA
AUBURN NOW OPEN

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

THE WASHING MACHINE SPECIALIST

Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)

Product offers end 26/09/10. Harvey Norman stores are operated by independent franchisees.

OPEN 7 DAYS

www.harveynorman.com.au

2

192169_AUB

Come see Okan Genel at Harvey Norman®
@ Domayne® Auburn for a great deal on
your next electrical purchase.

(COMPUTERS/ELECTRICAL ONLY)

*1. Conditions of No Deposit, No Interest for 30 months with monthly repayments: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $750 or more on GO MasterCard and GO Business MasterCard, or $1,200 or more
on Buyer’s Edge and GE CreditLine, between 04/09/10 and 26/09/10. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Apple and Miele products). Minimum monthly repayments must be made during the interest free period, and interest and
repayments are payable after the interest free period. Paying only the minimum monthly repayment will not pay out the loan before the end of the interest free period. Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under each of the GO MasterCard,
GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable), which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business MasterCard
attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month applies for GO MasterCard, GE CreditLine and Buyer’s Edge, and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard
and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money. *2. Terms
T
and conditions apply. See www.
harveynorman.com.au for details.
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Candle Light Reception

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

Under New Management

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

باخالص وصدق وامانه
بتفوت مرفوع الراس
صالة ما اهلا تاني
ادارة وذوق واحساس
لقمة موسيقى واغاني
»«كاندل اليت
بتزيّن كل االعراس

No Worries No Stress
Your wedding organizer is the candle light
Reception venue
We care about your wedding leave it to us
Engagement
Ladies Nights
Weddings
Birthday
Parties
Christenings

Ôiã»€a@Â†Ï€a@¿@∂Î¸a@ÚÓj�€a@@äb�»€a@paãõznèﬂ
@NNbË«aÏ„a@“˝nÇa@Û‹«@ÚÓﬂbí@paäÏÁåÎ@ÚÓ–Óz‰mÎ@ÚÓj†@pb�‹Ç
@ Ï€ç€a@î‹í@bíÎ@‚á€a@¡Ãõ€@pb�‹Ç
@ÒÜá»nﬂ@ÚÓ»Ój†@ÙãÇa@paãõznèﬂÎ

Ò�äá€a@

@ÒäÏËìæa@
ﬁÏœ@Âﬂ@ÒáÌáu@Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊
@ÔiÜ@¿@ÊÜäbÀ@bÓ„äÏ–Ó€b◊@Ú◊ãí@Ú˜j»mÎ@xbn„a
@åbn‡æa@Ú‰Óz�€bi@ò‡®a@∂a@Úœböa
ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@p˝´@Âﬂ@pbvn‰æa@ÍâÁ@aÏj‹†a
ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbéÎ@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@‚bìÁ@Ú◊ãí@Â‹»m
Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ
Ô‹ñ¸a@Ôﬂbì€a@ÊÏè„bÓ€a@Âﬂ@
@ÊÏnÌç€a@oÌå@Âﬂ@Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊@
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@xbn„a@Âﬂ@¿bó€a
@6Ó€@SÎ@6Ó€@Q~VP@Î@›‹ﬂ@WUPÎ@›‹ﬂ@UPP@‚bvybi@

�bÓﬂÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”@@@@@@NNNNÚ�Ìäbvn€a@p�˝0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójﬂ
@êÓjÿ€aÎ@p˝‹Éæa@ aÏ„c@Úœb◊@wn‰m@>€a@ÒäÏËìæa@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰æ@@ãó®a@›Ó◊Ï€a
@H·†b‡�€a@ÊÏv»ﬂI@ÒäÎá‰j€a@�läÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ@ﬁÏ–€aÎ@ò�‡®a@pbj‹»ﬂÎ@Ôíã�€aÎ
ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ

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

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331

$3,350

Adam Salameh B.Bus, NIA, JP, Tax Agent

Managing Director
M: 0411 530 258

2 / 202 Merrylands Road Merrylands NSW 2160
P: 9682 3399 - F: 9637 7166
E: adam@atstaxexperts.com.au
www.atstaxexperts.com.au

Accounting and Taxation Services

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

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

www.cvgt.com.au

GOGD1850

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

Our Key Expertise

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

Free Consultation visits for all taxation needs and concerns!
With over 15 years experience, Adam is your taxation specialist.
CALL NOW and book an appointment to maximise all your tax deductions!

Opening Hours

Monday to Friday- 9AM to 6Pm - Saturday – 9Am to 1PM

Bring this Add. to receive a discount of 5% off your tax fees bill!
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TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق -كفتة -هامربغر-
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من اللحوم

بيع باجلملة واملف ّرق
نؤمن طلبيات كافة املناسبات
تلفون96371759 :
فاكس96361294 :

توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نظافة تامة ..خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

26 Good St, Granville 2142
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تتمات

فرنسا تنقلب على نفسها :اتهام..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
«يؤكد بشكل ال يقبل الشك ،أن احملكمة الدولية مسيسة من رأسها
حتى أمخص قدميها»...
وقد لقي ما ُنسب اىل السفري الفرنسي استغرابا شديدا من رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري الذي قال ،مساء أمس االول ،إن ما ردده
بييتون من أن فرنسا ُ
ستبقي على عالقتها بـ«حزب اهلل» حتى ولو
صدر القرار الظين باتهام بعض عناصره «هو كالم ال ُيطمئن «حزب
اهلل» ،بل يؤكد خماوفه وخماوفنا من القرار الظين».
ويف موقف هو األول من نوعهّ ،
حذر رئيس «تيار املردة» سليمان
فرجنية من أنه يف حال اتهام «حزب اهلل» بقتل احلريري «هناك
حرب يف لبنان ،واجلو يتحضر يف انتظار الشرارة وعندما حتصل يعين
أن قرار احلرب يف لبنان اختذ دوليا وهذا ما جيب أن نكون واعني
له» .وقال «أنا ال أقبل الكالم أن «حزب اهلل» مشرتك بقتل
الرئيس رفيق احلريري ،وما قيل عن عناصر غري منضبطة هو بدعة،
والذي ّ
ركب التهمة على سوريا هو نفسه الذي يركبها على «حزب
اهلل» وغريهارد ليمان هو الذي يدير اللعبة كلها .والغريب أن سعد
احلريري مقتنع بوجهة النظر اليت يقدمها إليه فريقه وهي أن حزب
اهلل قتل والده» .وقال «إذا صدر القرار الظين كما حيكون ،فإن
السوريني حذروا من أن هذا املسار سيؤدي اىل احلرب يف لبنان».
ومن املتوقع أن يكون موضوع «شهود الزور» حمور تداول يف
اول جلسة عادية جمللس الوزراء بعد عودة رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان من زيارته االمريكية ،بعدما أجنز وزير العدل إبراهيم جنار
تقريره وبات جاهزا لطرحه على جملس الوزراء.
وفيما اكد وزير الزراعة حسني احلاج حسن إصرار احلزب على الذهاب
اىل النهاية يف ملف شهود الزور ،اعلن «تيار املستقبل» انه هو من
طلب الذهاب يف ملف شهود الزور اىل نهايته .وقال عضو كتلة تيار
املستقبل النائب عمار حوري ان الرئيس احلريري طرح هذا املوضوع
يف مقابلته يف جريدة «الشرق االوسط» عن قناعة كاملة وبهدف
الوصول إىل خواتيمه ،لكن مع االسف تعرض لردة فعل غري مربرة وغري
مفهومة .أضاف «ننتظر التقرير الذي سيقدمه وزير العدل يف شأن
شهود الزور ،وسنلتزم مبا يقرره جملس الوزراء يف شأنهم».
بري :االتصاالت مستمرة مع احلريري
اىل ذلك ،اكد رئيس اجمللس النيابي نبيه بري متسكه خبريطة الطريق
اليت رمسها يف خطابه بذكرى تغييب االمام السيد موسى الصدر
بالنسبة ملعاجلة قضية شهود الزور ،واليت تقضي بتسلم القضاء
اللبناني ملف هؤالء وحماكمتهم ،وقال ان وزير العدل انهى تقريره
الذي كلفه به جملس الوزراء ،وقد اتصلت به قبل يومني بعدما علمت
انه يف املستشفى إلجراء عملية جراحية يف ذراعه من آثار حادث
السري الذي تعرض له قبل سنة ،وأبلغين انه انهى ملف شهود الزور
وسيعرضه يف اول جلسة عادية جمللس الوزراء.
وعما اذا كان رئيس احلكومة سيستجيب ملا طرحه حول شهود الزور،
قال بري :أعتقد انه سيقتنع بذلك ،وإن كان حيتاج رمبا لبعض الوقت،
وحنن على تواصل يومي تقريبا ،مؤكدا ان «حزب اهلل» مل يسمع ما
ُيطمئنه بعد حيال هذا امللف وهو جاهز ملقابلة كل خطوة إجيابية مبثلها،
خاصة أن ثالثة من شهود الزور هم بيد السلطات اللبنانية وميكنها
البدء بالتحقيق معهم.
وأعلن بري مواصلة مساعيه من أجل تثبيت التهدئة السياسية ،وكشف
انه هو من اتصل بالرئيس سعد احلريري ولفته إىل مضمون بيان
األمانة العامة لقوى  14آذار حبضور ممثليه« ،ولعله مل يكن قد وصله
بعد ،لكن مت إصدار التوضيح ـ التحفظ (من قبل مصطفى علوش)».
ورأى ان «بعض حلفاء الرئيس احلريري من املسيحيني أساء اليه
بكالمه عن سوريا وعن العالقة بإسرائيل ،ومثل هذا الكالم يوتر االجواء
وال يساعد على احلل».

أوباما لدولة فلسطني عضو يف األمم..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
إن «األمم املتحدة هي املنظمة الوحيدة اليت تتمتع بهذا القدر اهلائل
من العضوية والتجربة واحلضور على األرض لتكون خري ممثل لشعوب
العامل ومصاحله»ّ ،
وحذر من أن «هناك خطرًا لتهميش األمم املتحدة
وقت يظهر العبون جدد على الساحة الدولية».
وتبعه األمني العام للمنظمة الدولية بان كي  -مون الذي رحب بنتائج
مؤمتر قمة األلفية للتنمية الذي اختتم أعماله االربعاء .وحتدث عن جهود
األمم املتحدة حلل النزاعات أو احلد من التوتر يف مناطق مثل الصومال
والسودان وشبه اجلزيرة الكورية والشرق األوسط.
ثم تواىل زعماء العامل على الكالم ،لكن تأخر الرئيس األمريكي باراك
أوباما عن موعد القاء كلمته ،دفع ديس اىل ان يطلب من مواطنته
الرئيسة السويسرية دوريس لوتار القاء كلمتها .ففعلت.
أوباما
وبعدها اعتلى أوباما املنصة ،فتحدث أو ًال عن حتديات اإلرهاب واألزمة
املالية واإلقتصادية العاملية ،مشريًا اىل خطته إلصالح اإلقتصاد
األمريكي .وقال إن بالده «ختوض حربًا أكثر فاعلية ضد القاعدة
بينما نطوي احلرب يف العراق» ،مضيفًا أن الواليات املتحدة «متضي
يف اسرتاتيجية لكسر زخم طالبان وبناء قدرة حكومة أفغانستان».
وإذ لفت اىل خطوات لتخليص العامل من السالح النووي ،ذكر بأنه
«مد يدًا» اىل ايران العام املاضي ،وأن «ايران جيب أن حتاسب
إذا أخفقت يف الوفاء مبسؤولياتها» .وقال« :ايران هي الطرف

الوحيد يف معاهدة حظر اإلنتشار اليت ال ميكنها أن تثبت النيات
السلمية لربناجمها النووي ،وهذه األفعال هلا عواقب .من خالل قرار
جملس األمن الرقم  ،1929أوضحنا جبالء أن القانون الدولي ليس وعدًا
فارغًا» .وأضاف« :الواليات املتحدة واجملتمع الدولي يسعيان اىل
حل خالفاتنا مع ايران ،والباب ال يزال مفتوحًا للديبلوماسية إذا اختارت
ايران العبور منه» .بيد انه طالب احلكومة االيرانية بأن «تربهن
أن لديها التزامًا واضحًا وموثوقًا به ،وأن تثبت للعامل النية السلمية
لربناجمها النووي».
وتناول طوي ًال عملية السالم يف الشرق األوسط ،ومما قال« :العام
املاضي ،تعهدت بذل أفضل جهدي لدعم هدف اقامة دولتني ،اسرائيل
وفلسطني ،تعيشان جنبا اىل جنب يف سالم وأمن ،جزءًا من سالم
شامل بني اسرائيل ومجيع جريانها» .وعرب عن سعادته «بأننا مضينا
يف مفاوضات مباشرة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني يف واشنطن
وشرم الشيخ والقدس» .وخاطب «املتشائمني» و»املشككني»
و»الرافضني» لعملية السالم من اجلانبني .لكنه دعا اجلميع اىل
«انعام النظر يف البديل» ،منبهًا اىل أنه «إذا مل يتم التوصل اىل
اتفاق ،فإن الفلسطينيني لن يعرفوا قط العزة والكرامة اليت تأتي مع
دولتهم .اإلسرائيليون لن يعرفوا قط اليقني واألمن اللذين يأتيان
مع جريان أسياد ومستقلني يلتزمون التعايش .حقائق الدميوغرافيا
الصعبة سترتسخ .واملزيد من الدماء سرياق .وستبقى هذه األرض
املقدسة رمزًا خلالفاتنا ،بدل انسانيتنا املشرتكة».
وإذ رفض «قبول ذلك املستقبل» ،رأى أن «لدينا مجيعاَ
خيارًا نتخذه .كل منا جيب أن خيتار طريق السالم» ،موضحًا أن
«هذه املسؤولية تبدأ مع األطراف ،الذين جيب أن يستجيبوا لدعوة
التاريخ» .واشاد برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو والرئيس
الفلسطيين حممود عباس اللتزامهما عملية السالم ،بيد أنه استدرك
أن «هذه الكلمات جيب أن يتبعها عمل وأعتقد أن ك ًال من الزعيمني
لديه الشجاعة للقيام بذلك .لكن الطريق الذي يتعني عليهما املضي
فيه صعب للغاية» ،داعيًا اإلسرائيليني والفلسطينيني والعامل اىل
«االلتفاف وراء اهلدف الذي يتقامسه هذان الزعيمان اآلن».
وحتدث أيضًا عن «اختبارات على طول الطريق وأن أحد االختبارات
يقرتب بسرعة» ،مشريًا اىل أن «جتميد اسرائيل اإلستيطان أحدث
فارقًا على األرض وحسن أجواء احملادثات ...نعتقد أن التجميد
جيب أن ميدد .ونعتقد ايضًا أن احملادثات جيب أن متضي قدمًا حتى
نهايتها .اآلن هو الوقت املناسب كي يساعد الطرفان بعضهما بعضًا
للتغلب على هذه العقبة» .وشدد على ان «اآلن هو الوقت املناسب
لبناء الثقة – وتكريس الوقت – الحراز تقدم جوهري .اآلن هو الوقت
املناسب الغتنام هذه الفرصة ،لئال تفلت منا».
ثم قال« :من منا من أصدقاء اسرائيل جيب أن يفهموا أن األمن
احلقيقي للدولة اليهودية يتطلب فلسطني مستقلة – دولة تسمح
للشعب الفلسطيين بالعيش بكرامة وفرصة .ومن منا من أصدقاء
للفلسطينيني جيب أن يفهموا أن حقوق الشعب الفلسطيين ستكتسب
فقط من خالل الوسائل السلمية – مبا يف ذلك مصاحلة أصيلة مع
اسرائيل آمنة» .وحض «أولئك الذين وقعوا مبادرة السالم
العربية» على أن «يغتنموا هذه الفرصة جلعلها حقيقية باختاذ
خطوات ملموسة يف اجتاه التطبيع الواعد إلسرائيل».
وألقى الرئيس االيراني حممود أمحدي جناد كلمة اثارت سخط العديد
من ممثلي الدول ،إذ محل جمددًا على النظام الرأمسالي الزائل .وقال
ان بعض الناس يعتقدون أن الواليات املتحدة هندست هجمات
 11أيلول  2001يف اطار دعاية هدفها «عكس تدهور اإلقتصاد
األمريكي» و»انقاذ النظام الصهيوني» يف اسرائيل.
ودفع قوله هذا العديد من ممثلي الدول اىل اخلروج من القاعة
احتجاجًا ،ومنها الواليات املتحدة والدول الـ 27لالحتاد األوروبي وكندا
ونيوزيلندا وأوسرتاليا وكوستاريكا.
لكن أمحدي جناد تابع كالمه وأضاف أن هجمات  11أيلول «اختالق
كبري» استخدم «ذريعة حلملة عسكرية على اإلرهاب ومقدمة لغزو
أفغانستان» .وأضاف« :يف حتديد املسؤولني عن هجمات  11أيلول،
كانت هناك ثالث وجهات نظر ،أو ًال أن تكون جمموعة ارهابية قوية
ومعقدة للغاية قادرة على ان تعرب بنجاح كل أجهزة اإلستخبارات واألمن
األمريكية ،قد نفذت اهلجوم .هذه هي وجهة النظر السائدة أساسا
واليت أيدها الساسة األمريكيون .ثانيًا ،أن تكون بعض شرائح احلكومة
األمريكية دبرت اهلجوم لعكس تدهور االقتصاد األمريكي والسيطرة
على الشرق األوسط من أجل إنقاذ النظام الصهيوني .والغالبية
العظمى من الشعب األمريكي ،وكذلك معظم الدول والسياسيني يف
أحناء العامل يتفقون مع هذا الرأي .ثالثا ،نفذت اهلجوم مجاعة ارهابية،
ولكن تدعمها احلكومة األمريكيةوأفادت من هذا الوضع .ويبدو أن
وجهة النظر هذه هلا عدد أقل من املؤيدين» .ودعا اىل تشكيل جلنة
لتقصي احلقائق عن هذه اهلجمات.

جتدد املواجهات يف سلوان واجليش..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وضواحيها ،ونصبت املتاريس واحلواجز العسكرية وأغلقت بعض
للحد من غضب املواطنني عقب استشهاد الشاب سامر
الشوارع
ّ
سرحان وإصابة آخرين اول أمس يف حي سلوان يف الوقت الذي
احتفل فيه اليهود امس االول ،بأول ايام عيد «املظلة».
ووصف شهود املشهد وكأنه إعادة احتالل اجليش اإلسرائيلي للشطر
الشرقي من القدس ،الذي تتوىل عادة األمن فيه قوات الشرطة.
وتسود بلدة سلوان ،بأحيائها املتعددة ،وخميم شعفاط وبلدة

العيسوية وجبل الطور ووسط مدينة القدس حالة من التوتر يف ظل
وجود عسكري ُ
وشرطي كثيف ،ورفع حالة التأهب واالستعداد لدى
قوات االحتالل يف ظل العيد اليهودي الذي يستمر أسبوعا كامال.
وقد اقتحمت قوات االحتالل ظهر امس ،مدرسة األيتام اإلسالمية يف
عقبة السرايا بالبلدة القدمية من القدس واعتقلت قصي مرار الطالب
يف الصف العاشر .وقال شهود إن قوات االحتالل اجربت الطلبة
على مغادرة صفوفهم ،بدعوى رشق أفرادها باحلجارة بالقرب من
املدرسة.
وأشار الشهود اىل أن القوات اإلسرائيلية أطلقت النار بكثافة وبشكل
عشوائي بعد منتصف الليل باجتاه منازل املقدسيني يف البلدة القدمية،
ما أسفر عن وقوع إصابتني على األقل يف حارة السعدية ،وإىل أن
طواقم اإلسعاف القت صعوبة كبرية يف الوصول إىل املصابني بسبب
قطع التيار الكهربائي عن احلي وبسبب كثافة إطالق النريان.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت أول من أمس بني الشبان الفلسطينيني
والقوات اإلسرائيلية عقب استشهاد الشاب سامر سرحان برصاص
حارس إسرائيلي يف حي سلوان جنوب املسجد األقصى ،وازدادت
حدة املواجهات خالل عملية التشييع اليت انطلقت من املسجد األقصى.
وقال مصدر طيب فلسطيين إن  15فلسطينيًا أصيبوا جبروح خالل تلك
املواجهات .وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية ،إن  7زجاجات حارقة ألقيت
ليلة االربعاء اخلميس على أهداف إسرائيلية مبدينة القدس ما أدى إىل
وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.
وذكرت االذاعة أن ثالث زجاجات ألقيت باجتاه قوات إسرائيلية يف حي
سلوان ما أوقع أضرارا بسيارة قريبة ومنزل يف تلك املنطقة ،فيما
ألقيت أربع زجاجات أخرى باجتاه املعبد اليهودي (بيت أوروت) على
جبل الزيتون شرق القدس دون وقوع إصابات أو أضرار.

الفتنة الداخلية أخطر على لبنان من احلرب
االسرائيلية!
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

جترع كأس فتنة طائفية ال يدرك مدى خطورتها اال اهلل.
ّ
وال نكشف سرا اذا قلنا ان هذا ما تسعى اليه وتعمل له
اسرائيل والواليات املتحدة االمريكية ،اذ انه بنظرهما وضمن
اسرتاتيجيتهما ان يقتل اللبنانيون أنفسهم بأنفسهم أقل
ضررا وخسائر من ان يكلفوا أنفسعم «عناء» ومسؤولية
قتلهم.
ولألسف فما تشهده الساحة اللبنانية اليوم يذكرنا باملرحلة
السوداء اليت شهدت انطالقة احلرب على لبنان حيث انه جيري
شحن النفوس طائفيا لتصبح االجواء مهيأة لـ
«تقبل»
ُّ
املشاركة يف اي حرب داخلية وكأن هذا الشعب «الذكي»
يقود نفسه «بذكاء» اىل االنتحار الذي ال قيامة بعده.
ولألسف ايضا فان اللبنانيني قد نسوا املثل القائل «ألف
جوا الدار» وهكذا تناسوا ان هناك
برا الدار وال عدو ّ
عدو ّ
عدوا يرتبص بنا شرا وينتظر الفرصة لالنقضاض علينا
ليصبحوا هم أعداء أنفسهم يقتلونها بيدهم بكامل ارادتهم
وبكل طيبة خاطر وغباء.
لقد اعتقدنا كما اعتقد معظم اللبنانيني  -على االقل هكذا
ختيلنا  -ان احلرب على لبنان ّ
لقنت شعبه دروسا قاسية لن
ينساها ما حيا وستعيش معه بكل مفاصل وتفاصيل حياته
اليومية ولكن ،على ما يبدو ،فان ذاكرة هذا الشعب ضعيفة
ومعدومة حتى ال نقول «خائنة» ال تلبث ان تنسى ما ّ
حل
بصاحبها يف حرب ما زال يعيش آثارها ونتائجها حتى االن
بل ان هذه االثار والنتائج «سرتافق» ابناءنا وابناءهم
أيضا.
السياسيون يف لبنان هم رعاة والشعب هو مبثابة قطيع
لديهم ولذلك فان عليهم ان يسوسوا هذا القطيع وجينبوه
املهالك واالخطار ولكننا نرى ان هؤالء السياسيني ليسوا
رعاة صاحلني حيث انهم يأخذون هذا القطيع اىل املهاوي
وهو يسري وراءهم كقطيع غنم وكم نتمنى لو كان قطيع ماعز
عله يبدي بعض العناد والعصيان على تعليمات وأوامر رعاته
الشريرين الذين ،بدل ختليصه من الذئاب ،حتولوا هم اىل
ذئاب كاسرة يفتكون به.
عمن معه حق
وعمن عليه ،فعندما يتعلق االمر
بغض النظر ّ
ّ
مبصري الشعب والوطن يصبح من مسؤولية اجلميع احلفاظ
على البالد والعباد بعيدا عن كل اشكال «التفلسف»
واملكابرة ..النه عندما يصل االمر اىل حد التفريط بالوطن
والدفع به حنو اهلاوية تنتفي كل انواع «الفذلكات»
الدستورية والقانونية ويصبح كل جدل عقيما وال يعود أحد
معه حق بل يصبح على الكل احلق.
ان استقالل لبنان امانة ومسؤولية يف أعناق السياسيني
وكذلك املواطنني فه ّال عمل اجلميع معا وبيد واحدة لعدم
االنزالق اىل فتنة حترق االخضر واليابس وتقضي على هذا
االستقالل وعندها تكون اجلرمية الكربى ..والت ساعة ندم؟!

أنطونيوس بو رزق
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عاشت االمساء :مولود جديد آلل حنا

*الوالد فادي مع املولود اجلديد انطون*

*املالك اجلديد انطون*

انعم اهلل على االخ والصديق فادي حنا والسيدة فيفيان
زوجــته مبولود جديد هو الرابع يف الشجرة العائلية اىل
جــانب شقيقه يوسف وشقيقتيه هدى وسانتيا وقد دعي
انطون.
وعند انتشار اخلرب املفرح توافد العديد من االهل واالقارب
واالصدقاء اىل املستشفى حاملني باقات الزهور للتهنئة
باملولود اجلديد واالطمئنان اىل صحة الوالدة.
هذا وخرجت الوالدة فيفيان من املستشفى بصحة جيدة
مع املولود وما زال دار السيد فادي حنا يغص بوفود
املهنئني.
اسرة جريدة اهلريالد اليت تربطها صداقة بالعائلة تتقدم
من الوالدين باحر التهاني القلبية الصادقة متمنية للمولود
اجلديد حياة مديدة وسعيدة يف ظل والديه الكرميني ..والف
مربوك.

*العائلة مع املولود اجلديد انطون*

يوم ..حلماية طبقة األوزون

ميثل وجود طبقة األوزون ضرورة الستمرار احلياة على كوكب األرض؛
حيث متثل حزاما واقيا ودرعا حامية من األشعة فوق البنفسجية .كما أنها
كبريا من اإلشعاعات الكهرومغناطيسية غري أن امللوثات
جزءا
متتص
ً
ً
البيئية اليت تنشأ عن الصناعة واألنشطة البشرية ذات املنفعة املادية
تؤدي إىل خرق هذا التوازن مما يؤدي إىل حدوث االضطرابات الكونية
والتدهور البيئي .للذلك ويف السادس عشر من شهر ايلول (سبتمرب)
 1987وقعت أكثر من  190دولة على بروتوكول مونرتيال الذي حيدد
اإلجراءات الواجب اتباعها على املستوى العاملي واإلقليمي واحمللي
للتخلص تدرجييا من املواد اليت تستنزف طبقة األوزون.
واعلنت اجلمعية العامة هذا اليوم من كل عام يومًا عامليًا للحفاظ على
طبقة االوزون وذلك يف ذكرى التوقيع على الربوتوكول ودعت اجلمعية
العامة الدول إىل تكريس هذا اليوم لتشجيع االضطالع بأنشطة تتفق
مع أهداف الربوتوكول وتعديالته .ووفقًا لالتفاقية اليت وقعتها الدول
املذكورة تلتزم الدول األطراف املعنية خبفض استهالكها تدرجييًا
من املواد املستنزفة لطبقة األوزون إىل  % 85حبلول عام 2007
وصو ً
ال إىل التخلص التدرجيي التام حبلول عام  .2010ووجه األمني
العام بان كي مون رسالة يف املناسبة شدد فيها على الدور احملوري
للحوكمة الرشيدة يف السعي إىل حتقيق األهداف البيئية .حيث تتطلب
االتفاقات البيئية الناجحة إطارا عريضا ،وغايات واضحة ،ونهجا تدرجييا
إزاء التنفيذ .ومن ثم ،مع اكتساب احلكومات للثقة ،فإنها تستفيد من
اخلطوات األوىل وتضع ألنفسها أهدافا أكثر طموحا.
واعترب مون ان بروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة
األوزون ،الذي بلغ التصديق عليه مرحلة العاملية يف السنة املاضية،
مثاال ممتازا على هذه العملية اذ ونتيجة لالمتثال القوي على الصعيدين
الوطين والعاملي ،خفضت األطراف يف بروتوكول مونرتيال إنتاج
واستهالك هذه املواد الكيميائية الضارة بنسبة تزيد عن 98يف املائة.
ومل يكن لربوتوكول مونرتيال أن حيقق هذه اإلجنازات الكبرية دون
هياكل احلوكمة واالمتثال القوية اليت وضعتها األطراف ،مجاعيا وفرديا
على السواء .واضاف :ويقوم الربوتوكول على العدالة .ومن خالل
مبدأ "املسؤولية مشرتكة ولكنها متفاوتة" ،توفر املعاهدة فرتة مساح
لألطراف من البلدان النامية ،وآلية متويل حمكومة بتمثيل عادل بني
البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو ،والتعويض لقاء تكلفة اإلنهاء
التدرجيي للمواد الكيميائية املستنفدة لألوزون ،وبناء القدرات للمكاتب
الوطنية املعنية باألوزون يف  147بلدا ناميا ،ونشر أحدث التكنولوجيات
غري الضارة باألوزون .ودعا األطراف يف بروتوكول مونرتيال اىل
استقصاء أوجه التآزر اليت ميكن أن تساعد يف التصدي للتحديات
البيئية األخرى ،ال سيما تغري املناخ واستخدام أدوات احلوكمة املضمنة
يف املعاهدات القائمة املتعلقة باألوزون واملناخ خلفض األخطار البيئية
اليت تهدد التنمية املستدامة والرفاه اإلنساني.

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات
املتوسطة والصغرية والـ 4WD

اكثر من  25سنة 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 اخرى “”Tune up

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

فرعان يتعامالن
بالصدق
وحسن اخلدمة
واالسعار املهاودة

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377 Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044
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قداس وجناز لراحة نفسه

املربي االستاذ يوسف حامت يغيب عن سنني من العطاء
املربي االستاذ يوسف حامت الشالوحي رحل غري ان اعماله
وعطاءاته ما زالت باقية.
رحل تاركا وراءه سرية طويلة من العطاء الثقايف واالجتماعي،
وخدمة الكنيسة حيث كان مسؤوال عن الوقف يف بلدته دار
بعشتار.
رحل يوسف حامت املربي الذي سهر عرب عقود على تنشئة
الطلبة واغنائهم علميا واخالقيا فكانت حياته حبق مدرسة يف
الصدق واالستقامة
والتدين وليتحول بعلمه وحكمته وحمبته
ّ
مرجعا وقدوة يف مسقط رأسه واجلوار.
واالستاذ يوسف ،الذي انتقل اىل جنان اخللد ليكون عن ميني
اآلب وذلك يف دار بعشتار منذ ايام وحوله ابنه الصديق
سايد حامت الوجه املعروف يف جاليتا ،وجناله املهندس الياس
والطبيب شفيق وطبعا زوجته فدوى اليت ربت معه عائلة
حيتذى بها ،ترك رحيله يف البلدة االم واحمليط املا وفراغا ملا
له من سجل حافل يف اخلدمة والثقافة .واقيم له يف الوطن

االم مأمت حاشد ولبست دار بعشتار احلداد على ابنها البار.
وبعد عودة سايد من لبنان ،سيقام لراحة نفس الراحل الكريم
قداس وجناز يف ملبورن وذلك نهار االحد  26اجلاري الساعة
 9:30صباحا يف كنيسة سيدة لبنان ثورنربي (ملبورن).
الداعون :ابنه سايد وعائلته واالنسباء.
يف لبنان :زوجته فدوى حامت وابناه الياس وشفيق وعائلتاهما
وعموم ابناء دار بعشتار يف الوطن واملهجر.
تقبل التعازي يف منزل ابنه سايد على العنوان:

30William St, Newport

يومي  24و  25وبعد القداس واجلناز يف  26اجلاري.
"اهلريالد" ،اليت تربطها عالقة صداقة بابنه الصديق سايد
حامت ،تتقدم منه ومن كافة االهل واالقارب يف الوطن االم
واسرتاليا باحر التعازي القلبية طالبة من اهلل ان يكون مسكن
الفقيد جنات اخللود.
الدعوة عامة

*املرحوم يوسف حامت الشالوحي*

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

almaza Beer

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

now In Australia

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

To stock in your restaurant
call Classica PL on
03 9383 5222
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

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 ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664

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 ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ

الزميل كميل مسعود:
0405272581
áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ..ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

*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

صفحة 24

السبت  25أيلول 2010

Saturday 28 September 2010

ملبورن

Hatem

Page 24

Melbourne

املعقل االكرب للشيوعية

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

خدمة سريعة ..صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل  24/24ساعة يف اليوم
االتصال بصديق اجلميع سايد حامت

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

بقلم كميل مسعود

كان الزعيم الباكستاني الراحل علي بوتو من
كبار زعماء العامل امثال روزفلت وديغول وغريهم
من الزعماء الذين حكموا بالدهم وكانت شعوبهم
مرتاحة ويف طمأنينة واملعارضة كانت حمدودة
وغري متشددة.
ليس لفسادة احلكم بل بالعكس الن سياسة البلد
ال تشوبها شائبة .ويف اواخر الستينات اصدر
علي بوتو كتابا عنوانه «خرافة االستقالل»
وجاء هذا الكتاب مبثابة تاريخ للشعوب .وقد
مجع فيه حصيلة اختباراته واستنتاجاته الشخصية
منذ توليه املسؤولية يف بالده «الباكستان»
وخلص يف نهاية الكتاب اىل القول:
ان دول العامل الثالث ليست حرة ال يف سياستها
وال يف جتارتها وال حتى يف صناعتها وال يف
توجهاتها القومية والوطنية .وقد محلت بعض
صفحات الكتاب امثلة عديدة على التهديدات اليت
واجهها بسبب تعاطفه مع الصني الشعبية وقد
اصر على وجوب احلصول على القنبلة النووية.
واالمثلة كثرية على نظرية علي بوتو.
فسقوط نكروما كان السباب سياسية بوسائل
اقتصادية ويف التشيلي اغتيل الرئيس الليندي
حسب ما جاء يف مذكرات هنري كيسنجر .النه من
غري املقبول واملسموح قيام نظام شيوعي على
حدود الواليات املتحدة االمريكية حتى ولوكان
هذا النظام كرسه الشعب يف انتخابات حرة
ونزيهة.
ولكي ال نذهب اىل البعيد لصحة القول وهي
صورة ماثلة وهي اجليل اجلديد يعرفها.
ففي اواخر الثمانينات حل غورباتشوف ضيفا
مكرما على االمريكيني ملدة ثالثة ايام وقد اهتم
االعالم العربي واالجنيب بهذه الزيارة اليت قام بها
الزعيم السوفياتي اىل امريكا واعترب غورباتشوف
هو اكرب واهم زعيم عاملي.
ومحلت بعض اجملالت العربية على غالفها اثر
الزيارة «الساحر غورباتشوف» وقد كتبت

يومها مقاال حتت عنوان نهاية الشيوعية
وعلى اثر املقال الذي كتبته وال اذكر متاما اذا
كان يف جريدة صدى لبنان االسرتالية ام النهار.
اتصل بي اكثر من قارىء يلومين على ما كتبت.
ومل ميض وقت طويل حتى سقطت الشيوعية يف
االحتاد السوفياتي املعقل االكرب للشيوعية يف
العامل على يد الواليات املتحدة االمريكية.
االمثلة كثرية وهي تطالعنا دائما يف عيد استقالل
لبنان او يف مناسبات اخرى وقد دفع لبنان الثمن
غاليا من الذاهبني اليه والعائدين منه .وهم
يعملون على تهميش دوره الريادي كيف ال وهو
بوابة الشرق يف حميطه والنه البلد االول الذي
يتمتع بقدر كبري من احلرية.
لذلك مل يعد مقبوال من الذين يدعون الغرية عليه
وال حتى من بعض اهل البيت ،فكانت احلرب
االهلية املريرة اليت استمرت سبعة عشر عاما
لينهيها ما مسي باتفاق الطائف الذي قضى على
ما هو جوهر لبناني ،ومل يبق له من دور بل اصبح
يف اخر دول العامل الثالث.
بينما الشعب اللبناني الذي الحول له وال قوة
يفتش ويبحث عن مصري هذا الوطن ومصري
االستقالل معا.

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات ...مسن اصلي  -فول ومحص امريكانا
منتوجات املبخر العاملية من املخلالت الصحية والعالية اجلودة
*حمالتنا اشبه بسوبرماركت *سيدتي كل ما تطلبينه موجود يف حمالتنا
* شعارنا الصدق يف املعاملة
*اسعارنا فريدة ومميزة
544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

*يتوفر يف خمازننا مجيع
مستلزمات املطبخ العربي
*تص ّدر البضائع اىل
مجيع الواليات االسرتالية
*حربنا مفتوحة على الغالء
بصورة دائمة ومستمرة
27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061
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حضرته هيئات ديبلوماسية وسياسة دينية

الرابطة الزحلية يف ملبورن أحيت حفالً ناجحاً

*رئيس الرابطة الياس فرح وزوجته واصدقاء*

*القوات اللبنانية ،وعضو جملس بلدية مورالند طوني حلو والكتائب*

*الكتائب*

*موريس نادر وزوجته تريز وجورج بورعد وزوجته جنوى*

*مسري كلزي وسهام حداد ومدام الدكتور خوري*

*سليمان بو خاطر ،وابو شعيا وحضور*...

*الراهبات االنطونيات والشويريات واالب اندراوس وبول خياط *

*رئيس املقاطعة الكتائبية جورج حداد واصدقاء*

*الفنان غسان عيسى*

مساء السبت املاضي اقامت الرابطة الزحلية يف ملبورن
حفلها السنوي بنجاح كبري وذلك يف صالة الالمرياج ،وللمرة
االوىل تلتقي اجلالية اللبنانية باحزابها السياسية وتياراتها
ومجعياتها واملسؤولني فيها مع بعضهم البعض.
ان هذه الرابطة هلا الكثري يف اجلالية واليوم اذ تبادل
باملثل ومن هنا كان هذا احلضور املميز يف التنوع ،وقد
حضر املناسبة سعادة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا
الدكتور هنري قسطون والسيدة عقيلته والنائبان نزيه
االمسر ومارلني كريوز وقدس االب ادمون اندراوس
رئيس دير مار شربل يف ملبورن والراهبات االنطونيات
والراهبات الشويريات الباسليات واالحزاب والتيارات
السياسية واجلمعيات اخلريية والرابطات اضافة اىل رابطة
زحلة والسيد طوني حلو حبضور جملس بلدية مورالند
والدكتور حممد خري اهلل ووسائل االعالم وقد اعتذر عن
احلضور الشيخ بشارة طوق رئيس اجلمعية اللبنانية
االسرتالية فرع فيكتوريا.
قدم حلقات االحتفال السيدة ايليز حداد بكلمات معربة
حتدثت فيها عن نشاطات الرابطة الزحلية واالعمال اخلريية
اليت تقدمها الرابطة منذ انشائها حتى اليوم.
النائب نزيه االمسر قدم صورة موجزة ناصعة البياض عما
تقوم به الرابطة من اعمال تعود ملساعدة احملتاجني يف
الوطن .مشددا على العمل الذي يعود على اجلالية ولبنان
باخلري وعلينا ان ال ننسى اسرتاليا املضيافة اليت نكن هلا
كل تقدير واحرتام.
بداية رحب السيد الياس فرح رئيس الرابطة الزحلية جبميع

*االحرار*

احلضور ..مسؤولني واحزابا ورجال دين وتيارات وافرادا،
ثم تابع الكالم قائال كم كنت فخورا بكم مجيعا انتم الذين
متثلون وجه لبنان احلقيقي يف اغرتابنا انتم ابناء جاليتنا
العزيزة فانتم النموذج يف هذه اجلالية.
ان رابطة زحلة رئيسا واعضاء يفخرون ويعتزون بوجودكم
ومشاركتكم الفعالة يف حفلة الرابطة الزحلية ،وال غرو يف
هذا احلضور املشرف ،كيف ال وان زحله كانت وما زالت
وستبقى ابدا دارا للسالم ومؤئال للعيش املشرتك بني
خمتلف الطوائف ان لبنان العشرة االف واربعمئة واثنني
ومخسني كيلومرتا مربعا وزحله ال 52كيلومرتا مربعا..
هناك ثالثة اركان مشرتكة ولبنان اهلرم :فالركن االول
العشرة االف والثاني ال 400والثالث زحله ال 52كيلومرتا
مربعا وقد وجب علينا مجيعا احملافظة على الثالثة اركان

*الدكتور حممد خري اهلل واصدقاء*

كقاعدة واحدة الن هذا هو االرث الثمني الذي اعطانا اياه
اهلل وباركه بنعمه السماوية ..وقبل ان اختم كلميت اشدد
على الركن الثالث الزحالوي وانه مسؤولية زحالوية ووعد
ابدي من الزحالويني يف اننا ال نرضى اطالقا من نقصانه
امنا سنسعى مجيعا لزيادته اذا امكن.
وقد احيا احلفل الساهر فرقة ايلي حداد املوسيقية
باالشرتاك مع املوسيقار فؤاد حراقة وخنبة مميزة من
املطربني طوني فرح الذي ابدع يف العطاء وغسان عيسى
ووجدي محاد اللذان قدما امجل واروع الوصالت احملببة على
قلوب اجلميع .الفنان جورج اللبناني االصل قدم استعراضا
يف الرقص اللبناني كان مميزا.
وختاما فان الرابطة الزحلية رئيسا واعضاء يشكرون مجيع
الذين شاركوا يف اجناح هذا احلفل املميز.
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رضيعة «تصوّت» يف الربملان األوروبي

رجولة فائضة ونساء بني نارين :رغبات املتزلفني واألحكام العشوائية

تنقل هذه املشاهدات السريعة أحوال نساء يطلنب الطالق من
رجاهلن أمام قضاة احملاكم الشرعية ،حيث الرجولة الفائضة وهتك
اخلصوصيات ،واألحكام العشوائية.
ما إن تطأ قدمك إحدى عتبات مداخل احملاكم الشرعية يف لبنان،
حتى تتنشق عبق «بين آدم» الذي يفوح من كل صوب حقدًا
على تفاحة حواء ودهاء شهرزاد وأخواتهما .الصور االعتيادية يف
ذاك املكان هي عويل النساء وزئري الرجال ،حيث االنكسار ،اخليبة،
الظلم ،املعاناة اإلنسانية بأقذر حللها وأشدها رداءة ،حينما تتحول
العالقات البشرية والعائلية معامالت تنتظر تواقيع يف الدوائر
الرمسية ،او مشادات كالمية «حامية» بني أزواج انقلب احلب
هم كل منهما أن حيقق
والتعاطف بينهما اىل حقد وكراهية ،وبات ّ
مكاسب أكرب من نفقة ونقد ومن «عفش البيت» الذي غالبًا ما
اختاراه معًا.

مشاهد عابرة

املشهد األول الذي استوقفين وانا أدخل احملكمة الشرعية يف
الشمال ،هو مشهد صيب يقف خارجًا ،متكئًا على أحد األعمدة
منتظرًا اقرتبت منه وسألته ماذا يفعل وكم عمره ،فقال انه يف
الثانية عشرة و»ناطر البابا» .سألته ماذا يفعل أباه يف الداخل
فقال أنه ال يعرف .أخربني الولد أنه يعيش مع ابيه وجدته ،وان
والديه منفصالن منذ سنة تقريبا وهما حياوالن انهاء معامالت
الطالق« .انا حبب عيش مع املاما كمان بس ما خبلوني» ،ثم
أضاف انه يشعر بامللل ألنه يقضي ساعات طويلة مع جدته ،ووالده
غائب يف معظم األحيان.
كان متكئًا اىل احلائط ،يقف وحيدًا فيما مالمح اخلجل واالنطوائية
تسكن وجهه الشاحب قلي ًال وبنيته الضعيفة .كان ينظر اىل البعيد
وحياول ان يدير ظهره للجموع كاهلارب من شيئ ما وامللفوظ
خارج طفولته وبداية مراهقته اىل هموم سبقته سنًا وداهمته على
غفلة.
املشهد الثاني الذي يكاد ال يفارق خميليت هو مشهد سيارة سوداء
كبرية توقفت امام احملكمة وخرج منها السائق ،مسرعًا ليفتح بابها
اخللفي لرجل نزل منها هو اآلخر .نزل رجل الدين من السيارة
بعمامته الكبرية .كان اجلميع حيدق اليه بأعني يستدر بعضها عطفه
والبعض اآلخر فقد األمل حتى بالقليل من الرمحة .أكمل رجل
الدين سريه اىل مكتبه من دون أن حيدق يف اجلموع ،كأن اهلم
األكرب هو ان يصل اىل مكتبه وليس اىل طاليب جندته .كان قوي
حياه احدهم قائ ًال «مرحبا
البنية ،على عكس الصيب الواقف خارجًاّ .
سيدنا» وفتح له الباب ليدخل اىل مكتبه ملعاجلة هموم الناس او
لـ»خنليص معامالتهم».
رجال السلطة او القانون أي «الدرك» وما شابه ذلك ،يرتبصون
للنساء هناك .ويل المرأة تنزل وحدها اىل احملكمة الشرعية .ستجد
كثريين يأخذونها يف األحضان ،خاصة ان مل يكن هلا أهل او ان
كانت «على قد حاهلا» .امرأة معنفة على األرجح ،وتبحث عن
خمرج من حياة زوجية فاشلة .جتد أشخاصًا يبدون اهتمامهم بها
ويتحسرون على شبابها ومجاهلا الذي مل يقدره زوجها .سرعان ما
تقع يف شرك أشد نقمة من شرك الزوجية الفاشل ،ألنها غالبًا
ما تكون هشة وانفعالية ،عاجزة عن التمييز بني األشخاص الذين
قد يساندونها صادقني ومن دون مقابل من «فاعلي اخلري»
الذين يلتمون من كل جهة ألنها فقدت «السرتة» يف مفهومها
االجتماعي وصارت مباحة هلم.
النساء جيلسن ومعطمهن يتجهن بانظارهن اىل احلائط .حيدقن يف
الالشيء ،كأنهن يتمنني لو ان وجوههن ختتفي او تتغري معاملها.
الشيئ الذي يستدعي السخرية يف ذلك املكان هو انعدام
اخلصوصية .فأبواب القضاء مشرعة والناس تعرض مشاكلها
وخصوصياتها علنًا ،فيسمعها العابرون .البعض يضحك والبعض
يتأثر والبعض األكرب يصم آذانه.
يف إحدى الزوايا وقف احملامي يؤكد ألحد موكليه أن احلكم سيصدر
لصاحله .وآخر يعد موكلته باسرتداد حقوقها ويلهمها بالصرب وعدم
االجنرار وراء انفعاالت قد يستدرجها اليها «اخلصم» .من
يستطيع االعرتاض؟ يف احلب واحلرب ،كل شيء مباح.

الفوقية والتعالي

خترب احدى النساء املطلقات حكايتها ،فتقول« :اذكر يوم نزلت اىل
احملكمة الشرعية متأبطة ذراع والدي يف عداد النساء املكسورات
اجلناح .طلب مين الرجل الواقف على الباب أن أضع غطاء شرعيا
على رأسي قبل الدخول اىل الشيخ (القاضي) .انتظرنا خارجًا
قبل ان ادخل انا ووالدي وزوجي ووالده اىل مكتب الشيخ .كان
يقف قباليت ويشرح موجهًا كالمه اىل زوجي ،موضحًا انين طلبت
االنفصال من دون سبب جوهري« .ولكنه خيونين» ،حاولت
مقاطعة حديثه .لكن الشيخ رمقين بنظرة مفادها ان التزم الصمت.
مل يوجه لي الكالم ولو ملرة واحدة .كان يكلم والدي وينظر الي
كأنين رمز للخطيئة او غري ناضجة بعد .شعرت بالضيق وكنت امتنى
لو تنتهي االمور بسرعة .كان زوجي يهامجين باتهامات عشوائية
امام رجل دين ال اعرفه وال هو يعرفين .يتكلم عن حياتنا اخلاصة
ويؤكد انه ال خيونين ،ولكن «عقلي صغري» .حاول الشيخ اهلامه

اوسط دهشة زمالئها شاركت النائبة اإليطالية ليشيا رونزولي
األربعاء يف جلسة للربملان األوروبي يف سرتاسبورغ ،وهي حتمل
طفلتها الرضيعة اليت مل تبلغ شهرها الثاني بعد.
فصفق النواب األوروبيون لزميلتهم اليت طالبت الحقا حبقوق
أفضل للمرأة.
قالت "حضرت إىل هنا مع ابنيت فيتوريا يف خطوة رمزية تضامنا مع
مجيع النساء اللواتي يعجزن عن التوفيق ما بني محلهن ووظيفتهن،
وما بني حياتهن املهنية وتلك العائلية".
أضافت "آمل أن تعرب املؤسسات األوروبية الرمسية عن التزام أكرب
جتاه هذا املوضوع ،بدءا بالربملان األوروبي حتى نتمكن مجيعنا (حنن
النساء) من املضي يف حياتنا العائلية كما املهنية" بسالم.
وليشيا رونزولي ( 35سنة) هي عضو يف "حزب الشعب األوروبي"
احملافظ .وهي كانت قد اجنبت ابنتها يف العاشر من آب/أغسطس
املاضي.

*مدخل احملكمة الشرعية يف عكار*

بالصرب فتأفف والده كأنين انا من ظلمت ولده وليس هو من
ظلمين .خرجت من تلك احلجرة وانا ابكي .اردت ان اصرخ وادافع
عن نفسي ولكن بدا لي أن ذاك املنرب للرجال فقط .اتفقنا ان
اختلى عن كل شيئ مقابل احلصول على الطالق ألنين انا من بادر
اىل طلبه وهكذا كان.

الفروق االجتماعية

االنقسام الطبقي ال يغيب عن احملاكم ايضًا .فالذوات حيصلن
على معاملة خاصة .وقد ينقلب السحر على الساحر ،اي على الرجل
ان كانت امرأته ميسورة احلال او متحدرة من عائلة عريقة هلا
يد «طايلة» حتمل القضاة على غض النظر عن خصوصياتها،
فيسارعون اىل تبييض صفحاتهم ومساعدتها من دون ان متس
بأذى .أما الفقراء من النساء هناك فهن من يتجرعن العلقم ويدفعن
ضريبة «التعتري».
وراء كواليس الشرعية تقع الكوارث ،ويكثر احلديث عن
«الرشاوي» مالية وجسدية ،يناهلا صاحب احلكم مقابل اعطاء
الزوجة حقوقها او حق حضانة أوالدها .احلقوق تبدو شبه معدومة،
ومعامالت الطالق تستغرق وقتًا طوي ًال ،خصوصًا يف حماوالت
الصلح .تروي احدى النساء ان اقسى ما تعرضت اليه كان الفوقية
والتعالي اليت القتهما يف احملكمة الشرعية .ففيما كانت حتاول
ان تفسر وجهة نظرها للشيخ ،كان مجع من الناس يقف وراءها
ويستمع اىل حكايتها .طلب منها الشيخ ان تنتظر خارجًا ،فانتظرت
اكثر من ثالث ساعات ثم طلب منها ان تعود بعد اسبوع .مر
االسبوع ثقيال ،وعندما عادت ،تكرر االمر .تكررت االسابيع وطال
االنتظار اىل ان حصلت على ورقتها اخريًا ومل تستطع احلصول
على حضانة ولديها النهما تعديا السن اليت تسمح هلا حبضانتهما.
وعندما حاول احملامي اللجوء اىل حمكمة االستئناف ،طالت القضية
ايضًا وحصلت اخريًا على حق مشاهدة اوالدها .لكن منحها ذاك
احلق مل يأخذها اىل بر االمان .القانون منحها حق املشاهدة ولكنه
مل مينع زوجها كم وتشويه صورتها أمام أوالدها .تصف العدالة
باملنقوصة وتقول انها فقدت اميانها بهذه القوانني اليت تتسرت
حتت وجه العدالة وحتتضن بني جناحيها اسوأ املمارسات اجملحفة.
امرأة أخرى متكنت من احتضان اوالدها ولكنها بالكاد حصلت على
«نفقة» متكنها من أن تعيلهم او حتصل على مسكن يليق باحلد
االدنى للعيش .وحني حاولت توجيه املالمة للقاضي والشرح بان
حالة زوجها املادية امليسورة ختوله ان يتوىل مصاريفهم ،قال هلا
القاضي «اذا ما عجبك ،روحي غريي دينك».
املرأة اليت حتاول جاهدة ان جتد سندًا هلا يرحيها من عذاباتها او
مينحها حريتها وفق اطار الشرع واالخالق االنسانية جتد نفسها امام
نارين :نار «االحبة املتزلفني» الذين يريدون اغراءها ،ونار من
يريد سلبها حقوقها او اطالق احكام عشوائية عليها .فاي من هذه
النارين اخف وجعًا؟

بشرى سارة البناء جاليتنا الكلدانية
يف اسرتاليا – سيدني

بيان صادر من اهليئة التأسيسية

لـ (احتاد اجلمعيات الكلدانية االسرتالية) يف اسرتاليا – سيدني
لقد متت املوافقة رمسيا على تأسيس (احتاد اجلمعيات
الكلدانية االسرتالية) ومت تسجيلها لدى السلطات
االسرتالية الرمسية بتاريخ ( )2010/07/01وحتت الرقم
(.)INC9893977
ويهدف (احتاد اجلمعيات الكلدانية االسرتالية) اىل
تكاتف وتعاضد والتقارب والتعايش بني كافة اجلمعيات
الكلدانية االسرتالية لتأكيد حضورها الفعال ،يف الساحة
االسرتالية ،والذي يهدف ،ايضا ،اىل تقديم كافة
اخلدمات البناء هذه اجلالية الكرمية.
وكذلك يهدف (احتاد اجلمعيات الكلدانية االسرتالية) اىل
انشاء نادي اجتماعي ترفيهي ودار للعجزة.
لذا نود ان نعلم كافة أبناء جاليتنا الكلدانية وخصوصًا
مجيع اجلمعيات الكلدانية املتواجدة يف اسرتاليا
واملسجلني رمسيا لدى السلطات االسرتالية وكافة
الشخصيات ،السياسية ،الثقافية ،والفنية ،واالقتصادية
وكافة االختصاصات االخرى ومن خالل االعالم ،اىل اننا
سوف نتصل رمسيا بكافة اجلمعيات الكلدانية وكافة
الشخصيات لعقد اجتماع يتم من خالله تشكيل (جلنة
حتضريية) للقيام بكافة االجراءات الرمسية اخلاصة
للتحضري اىل عقد املؤمتر االول وفقا لكافة الضوابط
االصولية والقانونية ويتم من خالل هذا املؤمتر انتخاب
هيئية ادارية من اعضاء اجلمعيات اليت ستشارك يف هذا
املؤمتر.
وتقبلوا منا الشكر والتقدير.

اهليئة التأسيسية

املسؤول االعالمي
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تحقيقات

العنف يف «طوارئ» مستشفيات لبنان «قاعدة» ال حاالت طارئة

األسرة ،أدوات متريض مبعثرة
أجهزة طبية مكسرة ،زجاج حمطم على
ّ
يف غرف تفصل بينها ستائر عازلة ،فوضى عارمة ...حتى ليخال
بعضهم أن انفجارًا أو إطالق نار طاول املكان ،قبل الوقوف على
حقيقة األمر« :ثورة غضب اجتاحت مشاعر مرافقي أحد املرضى
فانفجر مهددًا يف إحدى غرف الطوارئ حمطمًا ما يظهر أمامه ،من
دون أن يوفر الطاقم الطيب أو املمرضني».
هذا النوع من املشاهد تنقله وسائل اإلعالم اللبنانية بني حني وآخر،
وغالبًا ما يظهر يف خلفية الكامريا أطباء وممرضون ميارسون عملهم
املعتاد من دون أن يأبهوا للكامريات ،وكأن ما حتاول أن تنقله
الكامريا شيء اعتادوه ولو بدرجات متفاوتة.
هي التغطية اإلعالمية اليت تلحق احلدث األكرب واألضخم ،مل جتد من
سبب لدخول غرف الطوارئ ّ
إال بعد حادثيت مستشفى املقاصد يف
بريوت واملستشفى اإلسالمي يف طرابلس ،وقبلهما االعتداء الذي
حدث يف مستشفى جبل عامل يف صور .اعتداء جسدي وتدمريي
على غرف الطوارئ ،جيذب وسائل اإلعالم اليت ال تلبث أن تنصرف
إىل حدث آخر يف اليوم التالي ،ال بل الساعة التالية .ويعاود
الطاقم الطيب والتمريضي والعاملون يف أقسام الطوارئ يومياتهم
اليت بات العنف جزءًا ال يتجزأ منها.
وتبقى املشاهد املعروضة على الشاشات جمتزأة ،مع تواطؤ
«إجيابي» بني املستشفيات واجلهات املعنية ،لناحية عدم
كشف الصور اليت تظهر التهديد باألسلحة يف اإلعالم ،حفاظًا على
«حياة املستشفى» ،أي استمراريته ،وخوفًا من تكرر االعتداءات
«الثأرية» ،إذا ُكشفت الصور اليت تفضح املعتدين.
الدخول إىل أقسام الطوارئ يف لبنان ،يعطي انطباعًا بتكرار حدث
الشغب أو االعتداء أو على األقل بوشوك حصوله ،إذ يشعر املرء
وكأنه عايش اللحظة ذاتها من قبل من دون أن يتمكن من التأكد.
وخيتلف املشهد مع اختالف الظروف ،فأي حدث أمين يف البلد أو
اشتباك مفاجئ يزيد الضغط على أقسام الطوارئ يف شكل مفاجئ،
تعودت املستشفيات على استقباهلا يف
مع حاالت أكثر خطورة مما ّ
األيام العادية اليت ال ختلو هي أيضًا من إصابات كبرية ،ال سيما
الناجتة عن حوادث السري.
وغالبًا ما جتد من يتأفف أو يصرخ أو ينتقد السياسة املالية
للمستشفى أو العمل «البطيء» لطاقمه الطيب ،واالنتظار
«الطويل» للمريض املتألمّ  .وختتلف األصوات وترتبط بتأوهات
متفاوتة املستوى ،تنطلق من املريض أو املصاب ومرافقيه أيضًا.
وغالبًا ما يتوافد املرافقون بأعداد كبرية ،حبالة عصبية متوترة
مع دخوهلم قسم الطوارئ ،وقبل أن يفلت عقال األمور .وهذه
احلاالت النفسية تفضي إىل حوادث متصاعدة ،قد تبدأ بالشتم
حتمله هلا ،وهذه قدرة
من دون أن يتمكن املوظف من حتديد سقف ّ
ختضع بالدرجة األوىل إىل مزاجه وأمزجة من يعملون معه .وأسباب
احلاالت املرتبطة بـ «الفورة» العصبية عند املريض ومرافقيه
كثرية ويعيدها هؤالء إىل اخلدمة البطيئة أو إىل عدم توافر املال
من أجل قبول مريضهم.
أسباب ال ينكرها العاملون والعامالت يف أقسام الطوارئ على
اختالف مستوياتهم ،ويعددون أسبابًا أخرى ملا يعانونه ،كاشفني
الستار عن قاعدة باتت متارس معهم من قبل املرضى وذويهم،
ومطلقني ناقوس اخلطر الذي يرتبص باجلسم الطيب يف لبنان.

أرقام خميفة

يف دراسة أطلقتها اجلامعة األمريكية يف بريوت ،بعنوان «حمددات
العنف يف أقسام الطوارئ يف لبنان» ،يظهر الباحثان الدكتور
حممد علم الدين من دائرة سياسات الصحة وإدارتها يف كلية
قزي ،من دائرة طب الطوارئ
العلوم الصحية ،والدكتور أمني ّ
يف كلية الطب ،أن العنف يف مستشفيات الطوارئ يف لبنان هو
«القاعدة وليس االستثناء» ،ويرتكزان يف ذلك اىل ما أظهرته
الدراسة من أرقام يصفها علم الدين بـ «اخلطرية واملخيفة» ،إذ
إن أكثر من  70يف املئة ممن مشلتهم الدراسة تعرضوا لعنف خالل
 12شهرًا ،حددتها الدراسة.
استطلعت الدراسة مجيع العاملني يف أقسام الطوارئ يف ستة
التخصصية انشغا ً
ال يف لبنان ،وذلك عرب
من أكرب املستشفيات
ّ
استمارة استبيان من مخسة أقسام مجعت معلومات عن اخلصائص
الدميوغرافية للعاملني ،واخللفية املهنية ،والتعرض للعنف،
والنضوب املهين ،والرضا عن بيئة العمل .وطاول مجيع العاملني
يف أقسام الطوارئ يف املستشفيات املشاركة ،من أطباء وطبيبات
واملمرضني
واملتدربات يف الطب والتمريض
واملتدربني
الطوارئ،
ّ
ّ
ّ
ّ
واملوظفني اإلداريني وحراس األمن .وأجاب على
واملمِّرضات
االستطالع  265من أصل  364عام ًال يف قسم الطوارئ ،أي أن نسبة
اإلجابة فاقت السبعني يف املئة.
أدبيات البحث العلمي حبسب علم الدين متنع اإلفصاح عن أمساء
املستشفيات اليت طاول االستطالع موظفيها ،ويؤكد أنها متثل ما
ال يقل عن  25يف املئة من حجم طب الطوارئ يف لبنان .ويقول
تعرض أربعة من كل مخسة من العاملني يف
إن الدراسة أظهرت ّ
وتعرض واحد من كل أربعة منهم
ة،
اللفظي
أقسام الطوارئ لإلساءة
ّ
ّ
لالعتداء اجلسدي ،وأكثر من ثلث هذه االعتداءات أدى إلصابات
بدنية.
َّ
مقدمي اخلدمات الصحية ،كانت أعلى
ويشرح علم الدين أن من بني ّ
للتعرض لإلساءة اللفظية هي لألطباء  88يف املئة ،بينما أعلى
نسبة
ّ

للممرضات
للتعرض للعنف اجلسدي  6,34يف املئة كانت
نسبة
ّ
ّ
تعرضوا لإلساءة
الذين
العاملني
بني
«من
ويضيف:
ضني.
واملمر
ّ
ّ
اجلسدية ،ذكر  40يف املئة منهم أنهم ُأمسكوا أو ُرفسوا أو ُلكموا،
مبسدس».
وروى 16يف املئة أنهم ُه ّددوا بسكينّ أو
ّ
ويعترب علم الدين أن اخلطورة تكمن يف كون التعرض للعنف
يتالزم يف شكل علمي مثبت وترك الوظيفة ،الفتًا إىل أن الدراسة
أظهرت أن  35يف املئة من العاملني يف أقسام الطوارئ قالوا إنهم
ينوون ترك وظائفهم خالل السنوات الثالث املقبلة ،كما أن 20
يقرروا بعد البقاء أو الرحيل .ويصف النتائج بـ
يف املئة منهم مل ّ
«املقلقة» ،وهي مبثابة إنذار مبكر الحتمال حصول تسرب وظيفي
بنسب كبرية من أقسام الطوارئ.
يتوقف علم الدين عند هذه النقطة مطو ً
ال ،ويشري إىل أن أحد
أكرب أسباب العنف املمارس يف طوارئ املستشفيات هو النقص
النسيب لليد العاملة ،وحيذر من أنه إذا مل يتم التعامل مع املوضوع
يف شكل حاسم وجذري من قبل أصحاب القرار ،فإن األمور قابلة
للتدهور أكثر فأكثر ،ألن يف ظل نقص يف األطباء املتخصصني يف
طب الطوارئ ،يتحول اجلهاز التمريضي إىل الواجهة ويصبح األكثر
عرضة للعنف يف الطوارئ .نقطة تشاركه فيها نقيبة املمرضني
واملمرضات يف لبنان ،الدكتورة كلري زبليط ،وتطالب يف شكل
خمل بأمن املستشفيات ،حمذرة من أن التساهل
فوري مبحاسبة أي
ٍّ
يف أمر كهذا قد يؤدي إىل نتائج ال حتمد عقباها ومنها مقتل أي
فرد من الطاقم الطيب.
وتؤكد زبليط أن نقابتها تعمل لتحسني شروط عمل هؤالء ولن تسمح
بتعريض حياتهم للخطر ،وهم يقومون بأمسى األعمال اإلنسانية.
وال تتوانى عن اإلشارة إىل أن الظروف القاسية اليت يعمل فيها
املمرضون جلهة ساعات العمل واألجر املنخفض ،تلعب دورًا سلبيًا
يف احلفاظ على هؤالء إذ إن املستشفيات يف الدول العربية تقتنص
الفرص من أجل اصطيادهم ،وهم املعروفون بكفاءتهم العالية.
وحتذر من أن عدد املقبلني على هذه املهنة يتهاوى يف شكل كبري،
مطالبة أصحاب القرار بالعمل لتحسني ظروف العمل وتأمني كل ما
يلزم من أجل إنعاش هذه املهنة ،وعلى رأسها محايتهم .زبليط
اليت تؤكد أن الطلب على املمرضني واملمرضات يرتفع يف شكل
كبري مع تطوير املستشفيات وحتسينها ،تشري إىل أن عدد املقبلني
على دراسة التمريض اخنفضت من حواىل  750طالبًا سنويًا إىل
 400فقط .جيمع كل من علم الدين وزبليط وينضم إليهم الدكتور
أمني قزي ،الذي يرأس اجلمعية العلمية لطب الطوارئ ،على
تعريف أصحاب القرار ،وهم إدارة املستشفيات ،وزارة الداخلية
ووزارة الصحة وتليهم باملسؤولية نقابة األطباء ونقابة املمرضني
واملمرضات.
قزي املطلوب من أصحاب القرار وال سيما وزارة الداخلية
ويلخص ّ
بتوفري األمن ومحاية العاملني داخل أقسام الطوارئ ألنهم يقومون
بعملهم وما يتوجب عليهم جتاه املرضى .ويستشهد بالدراسة اليت
تشري إىل أن «ثلث املوظفني فقط قالوا بوجود سياسات ملكافحة
العنف يف مؤسساتهم ،والباقني أكدوا عدم اطالعهم على مثل هذه
ّ
ّ
موظفي أقسام الطوارئ
وأكد ربع
اإلجراءات يف مؤسساتهم»،
فعال ،إذا ُوجدت.
فقط تنفيذ سياسات ملكافحة العنف يف شكل َّ
قزي أن املسؤولية يف هذا األمر مشرتكة ،وأن صدور بعض
ويعترب ّ
التصرفات من عاملني يف الطاقم الطيب قد يسبب العنف أو يزيده،
ولكن ال حيق ألي كان التصرف يف شكل مشني ،إذ كل عامل يتبع
إلدارة مستشفى وميكن تقديم الشكوى الالزمة يف حق ُ
املخالف .وال
خيفي قلقه من قلة أصحاب االختصاص يف طب الطوارئ يف لبنان
مؤكدًا أن عدد املنتسبني إىل اجلمعية  27طبيبًا فقط و 12منهم
يعملون يف لبنان ،فيما اآلخرون موزعون على الدول العربية اليت
تدفع على األقل  6أضعاف املعاشات املدفوعة يف لبنان.

ال ذنب للطاقم الطيب

الدراسة اليت انطلقت من أن العنف ضد العاملني يف القطاع الصحي
خطر مهين مثبت عامليًا يف جمال الصحة لالحتكاك باملرضى واألهل
يف حاالت احملنة والضيق ،مثل أقسام الطوارئ ،كشفت النقاب عن
أن ما حيصل يف املستشفيات أخطر من الروايات املتداولة .والدليل
أن النتائج األساسية أظهرت أن تكلفة الطبابة أو عدم القدرة على
دفع تكلفة العالج جاءت يف املرتبة األخرية من مسببات العنف ،يف
حني ان فرتات االنتظار يف أقسام الطوارئ حلت يف املرتبة األوىل
بنسبة  77.8يف املئة ،وتوقعات األسرة لعالج أسرع وأفضل 50,4
وسلوك العاملني  38.3يف املئة ،وعدم وجود سياسات فعالة
ملكافحة العنف  4,34يف املئة ،وعدم كفاية املوارد  19يف املئة.
قزي« :جيب عدم جتاهل األسباب الكامنة والعمل على ّ
حلها
ويقول ّ
من دون أن يعين ذلك تربير أن يصب «أهل املصاب وأصدقاؤه
جام غضبهم على أول عامل طوارئ يوافيهم بأنباء سيئة أو يعتربون
أنه ال يوفر عناية ُ
ملصابهم ،وخباصة أن املعدل الوسطي لالنتظار
يف الطوارئ يف لبنان ال يتعدى الساعة وهو حيدد بأول تواصل مع
الطبيب املختص أو املناوب ،مؤكدًا أن هذا الوقت من األقل يف
العامل حتى أكثر الدول تطورًا يف اجملال الطيب ككندا والواليات
املتحدة».
ويطالب قزي بتحديد املسؤوليات يف املستشفيات فال جيوز وضع
الطاقم الطيب يف الواجهة ،وهم ال ذنب هلم يف سياسة املستشفى
املالية أو حتى يف تأخر الطبيب املختص ،مؤكدًا أن النمط الذي

يعتمده بعض األطباء من «اقصد الطوارئ وسأحلق بك» ،ومن
ثم يغيب لساعات ،يوحي للمريض أن العاملني يف أقسام الطوارئ
هم السبب يف الوقت الذي حياول فيه هؤالء العمل على تثبيت حالة
املريض بانتظار طبيبه.
ال ينكر علم الدين إمكان اختالف يف النتائج ،لو أجريت الدراسة
على املرضى ،ولكنه يؤكد أن االختالف سيظهر يف أسباب ممارسة
العنف ،ولن يؤدي إىل نفيه أو التقليل من خطورة وجوده .موضحًا
أن الطريقة اليت أجريت بها الدراسة حرصت على االستقصاء بطريقة
منهجية «مستوى العنف ضد العاملني يف أقسام الطوارئ يف
املستشفيات اللبنانية ،وخصائص هذا العنف وعواقبه ،من خالل
توسيع اخليارات وإعطاء املستطلع احلرية باختيار أكثر من احتمال
عما إذا كان جيد أن
للسؤال الواحد» .يتحفظ علم الدين عن الرد ّ
العنف أصبح منط حياة يف لبنان ،ويكتفي بالقول« :عندما تؤذي
من يقدم لك خدمة طبية تبقيك على قيد احلياة ،ما الذي سيحول
دون تطور األمور حنو األسوأ يف أي حلظة» ،مشريًا إىل أن اخلطورة
تكمن يف أن الضغط على الطوارئ يصل إىل القمة مع النزاعات أو
االشتباكات املسلحة ،وإن كان يف أيام «السلم» هناك من يدخل
املستشفيات مهددًا بسالحه ،ما الذي ميكن أن حيصل مع اخلضات
األمنية اليت تعترب جزءًا من الواقع يف لبنان.
ويؤكد علم الدين أنه مل يطرح أسئلة عن أسباب سياسية أو طائفية
وراء االعتداءات احلاصلة ،من أجل احلفاظ على روحية التعاون من
قبل املستشفيات ،ولكنه يلفت إىل تكرار عبـارة «القوى األمنية
تطالب برفع الغطاء عن املتورطني» ،بعد حصول اعتداء على
املستشفيات ،شارحًا أن هذه العبارة تكررت تسع مرات يف األشهر
األربعة األخرية ،واضعًا أي خطر يتعرض له أبناء اجلسم الطيب برسم
املسؤولني.

«العثمانيون اجلدد» يف صيدا عرب بوابة الطوابع الربيدية

يسجل الفنان اللبناني شفيق طالب يف معرضه التاسع تاريخ تركيا
احلديث عرب الطابع الربيدي.
ملاذا الطابع الربيدي ؟ ألنه األداة الثقافية األبسط واألسهل وصو ً
ال
إىل اجلمهور اليت اعتمدها طالب منذ أن دأب على نشر ثقافة الطابع
الربيدي ،فهو الوثيقة الرمسية املنمنمة اليت حتمل مئات العناوين
يف املعرض ،وحتديدًا منذ عام  1863حني صدرت أول جمموعة
طوابع عثمانية ،ومت تداوهلا يف مناطق السلطنة كافة ،ومنها بالدنا
حتى عام .1918
استذكراجلمهور احلاضر يف معرض شفيق طالب «ذاكرة تركيا»
يف صيدا (جنوب لبنان)  ،ويف مقدمه رئيس احلكومة األسبق فؤاد
السنيورة والنائب بهية احلريري والسفري الرتكي إينان أوزيلديز
ورئيس مجعية الصداقة اللبنانية -الرتكية يف صيدا حممد علي
اجلوهري ،من خالل هذه اجملموعات مكاتب الربيد يف املدن العربية،
إذ محلت األختام الربيدية أمساءها.
أما طوابع اجلمهورية الرتكية ،منذ نشوئها ولتارخيه ،فهي خري
مؤشر على نهضة تركيا احلديثة.
وقد اعتمد معدا املعرض شفيق طالب وهدى طالب سراج املنحى
التارخيي يف القسم املخصص للمرحلة العثمانية ،كما اتبعا املنحى
ّ
فصنفت جمموعات
الثيمي يف القسم املخصص لرتكيا احلديثة.
الطوابع وفق املواضيع وأهمها العمارة والتاريخ العثماني وتاريخ
احلضارات املتعاقبة يف مناطق تركيا ،إضافة إىل املناطق املتعددة،
فض ًال عن الشخصيات واألزياء التقليدية واملطبخ الرتكي ومناسبات
عدة.
هل حنن بصدد مصاحلة مع إرث تارخيي أثقلته نتائج احلرب العاملية
األوىل واستخدمت فيه شعارات وصفت اإلمرباطورية العثمانية
بأنها دولة حمتلة ألرضنا وبأنها سبب ختلفنا ؟ بالطبع ال ،إنها
قراءة جديدة للتاريخ احلديث للمنطقة وسعي منفتح للمصاحلة معه
من جهة ،كما أنها حتية لبنانية ذات نكهة صيداوية للدولة الرتكية
احلديثة وإجنازاتها العديدة.
ّ
التملي من لوحات املعرض إمتاع بصري ومؤانسة معرفية فأغلب
املخرمة .وهذه املنمنمات اجلميلة
الوريقات
يف
ماثلة
تركيا
مسات
ّ
والرموز اليت محلتها ترشدنا وحتفزنا إلبداء مشاعر االعرتاف والقبول
واالستفادة من كل هذا اإلرث احلضاري والثقايف للسلطنة اليت
أفلت مشسها يف املعنى اجليوسياسي ،لكن مفاعيلها وبصماتها
ال تزال واضحة للعيان وحاضرة يف السلوكات العامة للجمهور إن
يف شرقنا العربي أو يف مناطق أخرى من العامل الذي شهد اجملد
الغابر لطغرة آل عثمان .أنها تركيا احلديثة اليت تعيد بناء صورتها
وتتقدم خبطى ثابتة يف العوامل األوروبية واإلسالمية والعربية.
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متفرقات

نشاطات فرقة ارز لبنان الفولكلورية

مازالت الفرقة تتابع نشاطها الرتاثي والفولكلوري منذ تأسيسها
حتى االن ،حيث ال ترتك اي مناسبة اال وتشارك بها من اجل ابقاء
شعلة تراثنا اللبناني يف دنيا االغرتاب الوطن الثاني اسرتاليا.
السبت  2010/09/18وبدعوة من جلنة مهرجانات بلدية اوبرن
شاركت الفرقة مع فرق اثنية يف هذا املهرجان املتعدد احلضارات
بتقديم الفلكلور والدبكة اللبنانية امام مجهور كبري من منطقة اوبرن
وضواحيها شارك يف بعض الوصالت اجلمهور واوالدهم.
االحد  2010/09/19شاركت الفرقة يف حفل خاص اقيم يف مدينة
سدني قرب منطقة دارلينغ هاربر كان معظم احلضور من اسرتاليني
وجنسيات خمتلفة ،هذه احلفلة كان يعود ريعها ملساعدة االطفال
واملشردين يف العامل.
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان كرنفال لبنان الذي حتييه الفرقة
سنويا يف املنطقة السياحية يف سيدني "دارلينغ هابر" من الساعة
 11صباحا لغاية اخلامسة بعد
الظهر .ال تنسوا موعدكم مع
مهرجان الفرقة يف اداليد
بعنوان "صدى االمواج" السبت
 2010/12/18مبناسبة عيدها
ال33
املعلومات
من
للمزيد
واالستفسار اتصلوا مبدرب
الفرقة ايلي 0414750013 ...

الكعب العالي مل يعد يغريهم

مل تعد أحذية الكعب العالي
وسيلة بيد النساء يف بريطانيا
إلغراء الرجال ولفت انتباههم
للحصول على اعجابهم وصارت
مضيعة للوقت ،ألن الربيطاني
العادي يف املكتب ال يراقب
حاليًا ما ترتديه زميالته يف
العمل يف أقدامهن وحيصر
تركيزه يف مواقع أخرى.
ونصحت دراسة اجرتها جامعة
نورثومربيا الربيطانية ونشرتها
صحيفة ديلي إكسربس النساء
الربيطانيات الراغبات يف تقليد
عارضة األزياء الشهرية نعومي
كامبل حني ترتدي حذاءها
العالي الكعب الذهيب اللون أو
حذاء العارضة كيت موس األمحر
ّ
يفكرن مرة
واألسود اللون ،أن
أخرى قبل االقدام على ذلك ألن
هذا النوع من األحذية سيسبب
هلن األمل أكثر من احلظوة
باعجاب الرجال .وقالت الدراسة
إن النساء وعلى الرغم من ذلك
سيصررن على ارتداء أحذية
الكعب العالي العتقادهن بأنها
تعزز ثقتهن بأنفسهن وجتعلهن
أكثر بريقًا ،ويساهم أيضًا يف
اضافة بعض البوصات إىل
قاماتهن .واضافت أن نساء
أخريات اعرتفن بأنهن ضغطن
أقدامهن داخل أحذية الكعب
العالي جلذب الرجال سواء يف
أماكن العمل او يف أماكن
السهر ،لكن اإلعجاب الذي
حصلن عليه من اجلنس اآلخر مل
يكن يستحق اآلالم اليت عانني
منها بسبب هذه األحذية.

كان اجملد
رجعوا
وغلقو
وحلقو
وجبلو

اجملد
تالل
من
الفوق
البواب
ودشروا
العروش
االسود
الرتاب

عربان
بيطلو
االنسان
حملو

شافو
ركعو
وما
وخلو

حبر
البحر
بالصال
عليهن

عرياني
واحنلو
اماني
يصلو

العز
بصوتو
شحاد
شرف
بال

تينامو
وايامو
حكامو
ضلو

ختتنق

صوتا
احتلو
موتى
ويطلو

سفنجة
حواىل
عندن
ضل
الوحول

طبول
شقو
يسمعو،
وما
الشرق
وعملو
...
واحلاكمني
الكرامه

خنقو
بالدن
واجملرمني
على
الناطور
يربم
وعن
بلليل
يرجعو
ال

من ديوان «روحانيات» اجلزء االول للشاعر
الراحل يوسف روحانا

مجعية كفر صارون اخلريية

تتشرف بدعوتكم
ملشاركتها
حفلتها السنوية
يعود ريع هذا االحتفال لدعم
مستشفى االطفال يف ويستميد

برنامج شيق
حتيه خنبة من اشهر املطربات
واملطربني واملوسيقى الغربية
وذلك السبت 2010/10/23
الساعة  8مساء
يف صالة New Westella
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متفرقات

دوري مشعون :ما حصل يف مطار بريوت إنقالب على الدولة

وصف رئيس حزب الوطنيني األحرار النائب دوري مشعون ما حصل
يف مطار بريوت يوم السبت املاضي بأنه إنقالب على الدولة ،الفتا
إىل ان هذا احلادث يؤكد عدم وجود الدولة .مشعون ويف حديث
خاص ملوقع  ،Kataeb.orgأشار إىل أن كل شيء أصبح مستنظرًا
من الفريق اآلخر ،مستبعدا أن تكون هذه احلادثة مقدمة لـ 7أيار
جديد ،واضعًا إياها يف خانة التهويل والرتهيب ولن تثمر أي
نتيجة ،وعزا ذلك لعدم قدرة أي فئة يف لبنان على أن حتكم البلد
وتعترب نفسها القوى احلاكمة فيه.
واعترب مشعون ان دخول حزب اهلل إىل املطار بهذه الطريقة هو
إساءة لصورة لبنان ،ولصورة العدالة والقانون ،مشددا على أن
هذه احملاولة كانت فاشلة.

طبيب لبناني ينجز حبثا علميا
طبيا هاما يف الواليات املتحدة

اجرى الطبيب اللبناني ،ربيع عمر درويش ،يف مركز الدكتور
مايكل دبغي الطيب لقدامى احملاربني يف هيوسنت يف الواليات
املتحدة االمريكية حبثا علميا هاما يف إطار األحباث اهلادفة إىل
مكافحة اإللتهابات النامجة عن العمليات اجلراحية بينت نتيجته أن
إستخدام مادة الكلوركسيدين يف تعقيم موقع اجلراحة يف أجسام
املرضى قبل اجلراحة حيد من كافة أنواع اإللتهابات النامجة عن
اجلراحة حبوالي  %40مقارنة بإستخدام مادة األيودين  -البيتادين
الشائعة واليت تستخدم على نطاق واسع يف معظم األعمال اجلراحية.
واشار مركز الدكتور دبغي الطيب ان البحث والدراسة مشلت سبعة
مستشفيات ومراكز طبية أخرى يف هيوسنت وبوسطن وميلووكي
وأطلنطا ووسكنسن ،وتضمنت إختبارات على  847مريضا.
وقد نقلت صحيفة "نيويورك تاميز" عن الدكتور درويش أن نتائج
هذه الدراسة هامة جدا نظرا إىل أن ما يقرب من نصف مليون مريض
يف الواليات املتحدة يصابون سنويا بأنواع خمتلفة من اإللتهابات
عقب العمليات اجلراحية ،وأنه باإلمكان خفض تلك اإلصابات
حبوالي  %40يف حال تعقيم مكان اجلراحة على جسم املريض مبادة
الكلوركسيدين ،خاصة وأن حوالي ثلثي تلك اإلصابات ينحصر
يف موقع اجلراحة .أضاف أنه أصبح باإلمكان إنقاذ حياة العديد
من املرضى الذين قد تتسبب تلك اإللتهابات النامجة عن اجلراحة
بوفاتهم وذلك مبجرد اللجوء إىل التعقيم بهذه املادة.موضحا"أن
نتائج هذا البحث من شأنها أن تعدل يف املمارسات احلالية
املتبعة يف األعمال اجلراحية يف الواليات املتحدة ،وأن تؤسس
ملعايريجديدة يف الوقاية من اإللتهابات النامجة عن اجلراحة .وقال
الدكتور درويش ":أن الوقت قد حان لالنتقال إىل إستخدام مواد
تعقيم أكثر فعالية ومحاية من تلك اإللتهابات" ،مشريا إىل" أن
بعض تلك اإللتهابات مقاوم للمضادات احليوية ويؤدي إىل وفاة
املرضى الذين يصيبهم".
وقد نشرت الدراسة يف جملة "نيو إنكلند جورنال" الطبية يف عددها
األخري .وتناقلت نتائجها ما يزيد عن  150وسيلة إعالمية من صحف
وجمالت وإذاعات وحمطات تلفزة يف الواليات املتحدة األمريكية
وكندا وبعض الدول األوروبية .جتدر االشارة إىل أن الدكتور ربيع
درويش قد خترج من كلية الطب يف اجلامعة األمريكية يف بريوت
يف العام  ،1984وأكمل إختصاصه يف أمراض اإللتهابات وإصابات
العمود الفقري يف جامعة بايلور الطبية يف هيوسنت  -تكساس،
حيث حاز على منصب أستاذ مساعد ومن ثم أستاذ منذ العام
 ،1989له ما يزيد عن  13براءة إخرتاع عن إبتكارات طبية مسجلة
يف الواليات املتحدة ،وحائز على العديد من اجلوائز العلمية والطبية
املرموقة يف جمال املمارسة الطبية واألحباث العلمية البارزة ،منها
وسام األرز الوطين اللبناني للتفوق العلمي يف العام  ،2000ودرجة
بروفسور يف اخلدمة الطبية املميزة من جامعة بايلور منذ العام
 ،2007ويف العام  1999أسس مركز إصابات العمود الفقري يف
جامعة بايلور ويقوم بادارته حتى االن.

«الدولية للمعلومات» :األمريكيون يف طليعة
املتملكني يف بريوت يليهم السعوديون

تشهد حمافظة بريوت حركة ّ
متلك عقارات من غري اللبنانيني
ّ
بشكل أساسي يف مناطق
التملك
منذ سنوات عدة ويرتكز هذا
ٍ
املصيطبة ،األشرفية ،ميناء احلصن ورأس بريوت وغريها.
وتبلغ مساحة حمافظة بريوت ما يقارب الـ  18مليون م 2وهي
أصغر احملافظات اللبنانية من حيث املساحة.
ويصل جمموع ما ّ
متلكه غري اللبنانيني يف هذه احملافظة إىل
ِّ
يشكل  % 5,84من جمموع مساحة
حنو  1.04مليون م 2أي ما
احملافظة.
ويبينِّ اجلدول املنشور املساحات اليت ّ
متلكها غري اللبنانيني يف
حمافظة بريوت مبوجب مراسيم حكومية كون ما ميلكونه يزيد عن
املساحة املسموح بها ،أما من ّ
متل َك شقة أو عقارًا تقل مساحته عن
 3,000م 2فال يرد.
أن األمريكيني
ويبينِّ اجلدول الذي أعدته «الدولية للمعلومات» ّ
يأتون يف طليعة الذين حازوا ملكيات إذ وصلت املساحة إىل
 555,66م 2ومعظمها للمؤسسات التعليمية األمريكية ،كاجلامعة
األمريكية يف بريوت ومؤسسة اإلنرتناشيونال كولدج ،يليهم
السعوديون مبساحة  ,7688م 2والباقي معظمه لشركات أجنبية.
ّ
التملك فكانت املصيطبة إذ وصلت
أما أبرز املناطق اليت مت فيها
املساحة إىل  101,625م ،2ثم األشرفية مبساحة  90,824م ،2و
ميناء احلصن  79,122م ،2ورأس بريوت  59,051م.2
«السفري» نشرت أمس ،اجلزء األول من اجلدول حول متلك
غري اللبنانيني يف حمافظة بريوت ،لكن بعض األرقام واألمور قد
التبست على القراء ،لذلك ال بد من الشرح اآلتي:
1ـ استنادًا إىل القانون املنفذ باملرسوم الرقم  11614تاريخ
4ـ1ـ( 1969اكتساب غري اللبنانيني احلقوق العينية العقارية يف
لبنان) وتعديالته ال سيما التعديل مبوجب القانون رقم  269تاريخ
 3نيسان  ،2001ميكن لألشخاص الطبيعيني واألشخاص املعنويني
غري اللبنانيني أو املعتربين حبكم غري اللبنانيني ،ومن دون
ترخيص ،متلك عقارات مبنية أو خمصصة للبناء ال تزيد مساحتها
يف مجيع األراضي اللبنانية على ثالثة آالف مرت مربع.
ويف حال الرغبة بتملك مساحة تزيد عن  3000م 2يتم التقدم من
وزارة املالية للحصول على ترخيص بذلك .ويصدر هذا الرتخيص
مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على اقرتاح وزير
املالية .وبالتالي فإن املساحات الصغرية املرخص بتملكها كما

هي واردة يف اجلدول ،تعين أن من يتملكها سبق له وجتاوز
املساحة املسموح له بتملكها من دون ترخيص أي  3000م.2
ويصدر املرسوم عادة مشريًا إىل أن طالب الرتخيص تقدم
باملستندات اليت «تثبت أن جمموع ما ميلكه وما يطلب الرتخيص
بتملكه يزيد عن  3أالف م 2يف األراضي اللبنانية».
2ـ نص التعديل اجلديد انه ال جيوز أن يتجاوز ما يتملكه األشخاص
الطبيعيون واألشخاص املعنويون غري اللبنانيني أو املعتربون حبكم
غري اللبنانيني ،بعد العمل بالقانون املنفذ باملرسوم رقم 11614
تاريخ 4ـ1ـ 1961يف مجيع األراضي اللبنانية لثالثة يف املئة ()%3
من جمموع مساحتها ،على أن ال تتعدى  %3يف كل قضاء من
جمموع مساحته ،وال تتعدى من حمافظة بريوت  %10من جمموع
مساحتها .واستنادًا إىل اإلحصائية اليت نشرت مؤخرًا عن دوائر
السجل العقاري فإن جمموع ما ميلكه غري اللبنانيني ومن حبكمه يف
مجيع األراضي اللبنانية من 4ـ1ـ 1969وحتى 31ـ8ـ 2010يبلغ حنو
 34مليون م 2أي ما يشكل نسبة  %0,326من مساحة لبنان أي
أدنى من املساحة احملددة يف القانون .لكن الالفت لالنتباه هو
ارتفاع نسبة متلك غري اللبنانيني يف كل من قضاءي بعبدا (%2,6
من مساحته) وعاليه ( %2,1من مساحته) أي أنه يف املستقبل
القريب سوف تتوقف عمليات البيع من لبنانيني إىل أجانب يف
قضاء بعبدا (ويبقى البيع قائمًا من أجنيب إىل أجنيب أو من أجنيب
إىل لبناني) وجيب أن يصدر مرسوم بذلك عن جملس الوزراء
يعلن الوصول إىل النسبة احملددة .مع اإلشارة إىل أن التملك
يف األراضي غري املسموحة ال يدخل يف احتساب هذه املساحات
اململوكة من أجانب .كما ال تدخل املساحات اليت مت متلكها قبل
4ـ1ـ 1969ما يعين أن نسبة متلك غري اللبنانيني يف الواقع هي أكرب
من النسب واألرقام املعلنة.
3ـ ورد يف أمساء اجلهات املالكة شركات ومؤسسات يعتربها
البعض لبنانية كشركة طريان الشرق األوسط .لكن قانون متلك
غري اللبنانيني يعترب مبثابة غري اللبنانيني الشركات اليت ال ميلك
مجيع احلصص فيها أشخاص طبيعيون لبنانيون ممنوع عليهم،
حسب نظامها ،التفرغ عن تلك احلصص إىل غري اللبنانيني أو إىل
غري الشركات اللبنانية الصرفة .وما يتم األخذ به قانونًا هو ما
نص عليه نظام أية شركة وليس واقعها الراهن القابل للتبدل يف
ّ
أي وقت مبا يتيح لغري اللبنانيني ان يتملكوا حصصًا فيها.

خريطة تفاعلية لـ«الرقابة على اإلنرتنت»
إذا كنتم تعتقدون أن الرقابة على اإلنرتنت موجودة يف عدد
حمدود من الدول ،كالصني وإيران وبعض البلدان العربية ،فأنتم
خمطئون وذلك وفقًا ملا تقوله «غوغل».
فأفاد موقع شبكة «سي ان ان» االلكرتوني بأن «غوغل»
أطلقت خالل األسبوع اجلاري ،أداة «مباشرة» جديدة تلقي
الضوء على حاالت رقابة معينة على اإلنرتنت يف دول عدة من
العامل ،متتد من تركيا إىل أملانيا ومن أسرتاليا إىل تايالند.
وأظهرت األداة اجلديدة ،اليت ميكن أن يطلق عليها اسم «شفافية
غوغل» أو ( )Google Transparencyأن الرقابة على اإلنرتنت
تتزايد يف دول العامل مع مرور الوقت ،وهذا األمر ليس يف الدول
اليت يتوقع أنها متارس تلك الرقابة فحسب ،بل يف دول أخرى،
وفقًا ملا ذكرت حمللة السياسات يف «غوغل» اليت تعمل على
املشروع ،دورثي تشاو.
وأضافت تشاو« :إن التهديدات حلرية اإلنرتنت أخذت يف الزيادة
فعليًا خالل السنوات القليلة املاضية» ،مشرية إىل أن الواليات
املتحدة عادة ما تقاوم ذلك التوجه بدعم االتصاالت املباشرة
املفتوحة.
ويتضمن برنامج «شفافية غوغل» خريطة تفاعلية يستطيع
مبوجبها املستخدمون أن يشاهدوا عدد املرات اليت طالبت فيها
دول من «غوغل» حظر أحد احملتويات أو إزالته.
وتتيح األداة اجلديدة للمستخدمني تصفح ما قامت به دول من
أعمال رقابية ،وما إىل ذلك ،زمنيًا ،فمث ًال ميكن للمستخدم أن يرى
أن إيران حظرت موقع «يوتيوب» بعد األحداث اليت رافقت
االنتخابات الرئاسية األخرية يف البالد ،ومل تسمح ملستخدمي
اإلنرتنت فيها أن يشاهدوا لقطات الفيديو على املوقع منذ ذلك
احلني.
كذلك ميكن مالحظة أن باكستان حظرت اإلنرتنت ملدة  10أيام بعد
الدعوة االحتجاجية الغربية لرسم الرسول حممد (صلى اهلل عليه
وسلم) دعمًا حلرية التعبري ،يف وقت سابق من العام احلالي.
أملانيا من جانبها حتظر نشر حمتويات «النازيون اجلدد»،
ووافقت «غوغل» على إزالة مثل تلك املواقع من حمرك حبثها
يف أملانيا أي (.)Google.de
وحظرت تركيا موقع «يوتيوب» ألن الشركة رفضت إزالة لقطات
فيديو تسيء إىل الزعيم ومؤسس تركيا احلديثة كمال أتاتورك.

وتدرس أسرتاليا فرض قانون ميكنها أن حتظر مبوجبه بعض
املواقع ملنع دعارة األطفال .الواليات املتحدة طلبت على سبيل
املثال خالل الفرتة بني كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو)
من هذا العام ،معلومات عن مستخدمني لإلنرتنت  4287مرة،
وتقدمت حبواىل  128طلبًا بإزالة حمتويات ومعلومات من مواقع
«غوغل».
وأفادت «غوغل» إنها استجابت بنسبة  83يف املئة للطلبات
األمريكية ،حبسب أداة الشفافية هذه.
بقي أن نقول ،أن األداة اجلديدة ال تكشف ما إذا استجابت
«غوغل» لطلبات الرقابة من الدول ،على رغم أنها تكشف عن
النسبة املئوية لعدد الطلبات ذات العالقة بالرقابة.

بريطانيا األسوأ  ...وفرنسا األفضل

ّ
صنفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "الصن" بريطانيا وإيرلندا
كأسوأ مكان للعيش يف أوروبا ،يف حني مست فرنسا على أنها
األفضل .وقالت الدراسة إن الربيطانيني لديهم عدد أقل من
أيام العطل ،ويدفعون املزيد من املال على السلع باملقارنة مع
نظرائهم يف مجيع الدول األوروبية.
واضافت دراسة مؤشر نوعية احلياة يف أوروبا أن انفاق بريطانيا
على الصحة والتعليم اخنفض وصار حياكي انفاق دول مثل بولندا
يف هذا اجملال ،فيما اخنفض دخل األسرة الربيطانية وجعلها حتتل
املرتبة الرابعة بني نظريتها األوروبيات بعدما كانت ترتبع على
املرتبة األوىل .واحتلت فرنسا املرتبة األوىل للسنة الثانية على
التوالي تلتها اسبانيا يف املرتبة الثانية والدمنارك يف املرتبة
الثالثة ،كأفضل مكان للعيش يف أوروبا.
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مناسبات

عشاء ألوطنيون أألحرار _أسرتاليا
أقامت مفوضية حزب الوطنيني األحرار مساء يوم اجلمعه الواقع
عشاء مميزًا لدعم
يف السابع عشر من شهر أيلول ،2010
ً
موقع احلزب الرمسي احرار نيوز وذلك يف مطعم لو بروموناد،
سيدني.
من أبرز املشاركني يف العشاء ،القوات اللبنانيه ،تيار املستقبل،
حزب التقدمي اإلشرتاكي ،الكتائب اللبنانيه ،أألرمن األحرار،
حركة اإلستقالل ،واليسار الدميقراطي ،أإلعالميون األساتذه
أنور حرب ،سايد خمايل ،أنطوان القزي ،جوزف اخلوري و رفيق
الدهييب ،رئيس مجعية الدامور السيد فؤاد سركيس ،رئيس
مجعية بقرقاشا السيد جورج عيسى وأعضاء اجلمعيه ،ورجال
األعمال الساده ،الدكتور جورج ملحم ،سركيس ناصيف ،جورج
تامر،غابي شلهوب ،سامل سكر ،بول شليطا ،طوني الطويل،
طوني يوسف ،وليم اهلاشم وراي يونان ،وحشد كبري من
احملازبني واألصدقاء.
عرف املناسبه وكيل أمانة العمل والشؤون اإلجتماعيه الرفيق
ّ
للمفوض الرفيق طوني نكد
مارك البطي ،الكلمه األوىل كانت
ّ
الذي رحب باحلضور ،مذكرًا بعيد احلزب الثاني واخلمسني والذي
يصادف يف شهر أيلول من كل عام ،ناق ًال حتيات الريس دوري
للجميع ،معلنًا عن إحتفال إذاحة الستار عن متثال الرئيس كميل
مشعون الذي يقيمه حزب الوطنيني االحرار بالتعاون مع جملس
بلدية دير القمر وذلك نهار السبت الواقع فيه التاسع من تشرين
االول  2010الساعة الرابعة بعد الظهر يف ساحة الشهيد داني
مشعون  -دير القمر .كما ألقى أمني اإلغرتاب يف احلزب الرفيق
جو توما مشلت الوضع احلالي يف لبنان داعيًا قوى الرابع عشر
من أذار إىل إحياء نشاطها وزمخها ملواجهة مشروع اإلنقالب على
الدوله.
الكلمه السياسيه ألقاها وكيل األمانه العامه يف املفوضيه
الرفيق كلوفيس البطي ومما جاء فيها:
اهال بهلوجوه اللي ما نادتها احلريي يوم اال ولبت النداء
اهال بهاالحرار اللي ما بيشبعوا حرية  ,بهاجلمعة احللوة البيتوتيي
بنمجد اسم لبنان
اللي جمده ما بيخلص.
حننا هون اليوم تندعم صوت حر اخر بلبنان اللي هوي صوت
احرار نيوز
كربت بسرعة وصارت غنيي باخبارها
هللي عمرها كم سنة
وصورها
بتوزع علم ومعرفة عاكل العامل  ,وبفرتة قصرية صارت مرجع
يلي بيحبوا يتتبعوا اخبار بالدهم
كتري من اللبنانيني داميا
ان كان بلبنان او باالغرتاب.
احرار نيوز هي مثرة حرة حلزب الوطنيني االحرار وهي مشعة
بارادة اهلل
واللبنانيني االحرار حل تضل ضاوية ومشسها يطال نورها كل
اصقاع االرض.
منشكر دعمكم اهلا وانتوا بتعرفوا كلمتها هي كلمتكم ورسالتها
هي رسالتكم,

فرصة عمل متاحة!!!
انضم لفريقنا خلدمة العمالء
وكن عضو ضمن فريقنا الودود
اذا كنت تتحدث العربية و االجنليزية
ولديك مهارة التعامل مع األفراد
فنحن حنب أن نسمع منك
انضم لـ UBI World TV
رواد االعالم العربى
ومالك احلقوق احلصرية
لـ !! LBC Australia
اذا كنت مهتما ابعث لنا سريتك الذاتية
علىcareers@ubiworldtv.com :

هي صوت االحرار
هي صوت القوات اللبنانية
املستقبل
وصوت حركة االستقالل واحلزب اليسار الدمقراطي واالحرار ال
وصوت
و
ارمن
كل لبناني بدو لبنان للبنانيني وما بيحين راسوا اال لربوا.
اوقات صعبة مرقت وحل ميرق فيها لبنان
لكن كلنا اميان بانوا الفجر ات ال حمال طاملا يف لبنانيني
غالي ميشانوا .
مستعديني للتضحية بكل
يف خضم هذه االحداث االخرية وحماولة االنقالب على الدولة
ومؤسساتها الشرعية
ال بد اال ان نشيد مبا جاء يف بيان قوى  14اذار االخري
بان احلفاظ على لبنان واستقالله واستقراره مسؤليتنا مجيعا وان
شعب لبنان
الذي انتصر للسيادة واالستقالل مؤمتن على السلم االهلي ,
والعبور اىل دولة
القانون ودعم احملكمة الدولية وتنفيز حكم العدالة يف قضية
اغتيال قادة احلرية
واالستقالل .
 .فقد حتول القاتل ضحية والضحية قاتل ,كل ذلك كرمى
لعيون السلم االهلي
فان تقتل ابناء الوطن الواحد وتغتصب الشرعية وتسرق خريات
الوطن فتلك تكون
مقاومة ,ام ان تدعو اىل بناء الدولة وانهاء امليليشيات املسلحة
والبؤر االمنية
فتلك اجلناية اليت جيب ان حتاكم عليها  .ولكن لن نرضخ
لالبتزاز وان سكتنا
على مضض لضروريات امنية ليس معناه ان نغض الطرف
,فلبنان سيبقى وطن
احلريات شاء اجلهلة ام ابوا  ,لبنان سيبقى وطن االرز ,ارتهن
البعض ملن ارتهنوا
لبنان سيبقى منارة الشرق حتى ولو اطفؤا كل شوارع عاصمته
باسلحتهم املقاومة
لبنان سيبقى ارض العلم واملعرفة وملتقى احلضارات وسيعود
من اضاع بوصلة
مقاومته يف ازقة بريوت اىل رشده الن ال بديل عن الدولة
ومؤسساتها
ال بديل عن العيش املشرتك بني املسيحيني واملسلميني بوطن
واحد امسه لبنان
عشتم عاش لبنان عاش حزب الوطنيني االحرار
عاش  14اذار كاس لبنان
هي صوت الكتائب

هي صوت

الكلمه األخريه ألقاها وكيل أمانة اإلعالم الرفيق رميون
أبوعاصي:

ϥϼϋՀ
ΔϳήϴΨϟΔϴϨϤϟϦϴϨΤΑΔϴόϤΟ
ΔϴϋΎϤΘΟϷΕΎϣΪΨϠϟϲΑήόϟϲϟήΘγϷΰϛήϤϟ
ΏΎδΘϧϷΏϮΑΡΎΘΘϓՀ
έΎΒΘϋΔϳϮπόϟΪϳΪΠΗϭΏΎδΘϧϷΏΎΑΡΎΗΖϓՀϦϋΔϴόϤΠϟϦϠόΗ
˻˹˺˹/˺˹/˻˹ϡϮϳϰΘΣ˻˹˺˹/́/˺Ϧϣ
ΎϴϣϮϳΔϴόϤΠϟΰϛήϣϲϓΓήϓϮΘϣΕΎΒϠτϟ

حتى
ήϬψϟΪόΑΔόΑήϟϰΗ
ΡΎΣΎΒλΔόγΎΘϟΔϋΎδϟϦϣ
ΪϣΎΣϰϔτμϣΪϴδϟΔϴόϤΠϟήϴΗήϜδΑϝΎμΗϷϰΟήϳΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟ
02 9649 2063ϢϗήϟϰϠϋ
.ΔϤϳήϜϟ ΔϴϟΎΠϟ ΔϣΪΧϲϓΎϨΗήϴδϣϢϋΩϝ ΐΟϭϢϜΑΎδΘϧ
ΓέΩϷ
̂˻˻˹˺˹/̀/

عدة وفرادة كميل مشعون
عمالقة لبنان كثريون ويف جماالت ّ
(كما يقول غسان التويين) إنه إجتاز عصرين ومرحلتني يف تاريخ
لبنان ،وبقي عمالقًا يفرض إحرتامه على اخلصم وهو حياربه
حاكمًا كان أم معارضًا ،إنه مدرسة يف السياسه .وحنن الوطنيني
نعتز بأن نكون أبناء هذه املدرسه
األحرار
ّ
موقع حزب الوطنيني األحرار على اإلنرتنت من أول املواقع
اللبنانية على الشبكة حيث بدأ يف العام  2000ولكن بسبب
الضغوطات السياسيه واألمنيه وقتذاك وبسبب اإلمكانات
املتواضعة وعدم املثابرة واإلستمرارية مل يعرف املوقع انطالقته
الفعلية اال منذ حواىل السنتني مع بدأ التحضري لإلنتخابات
النيابية وتفعيل أمانة اإلعالم يف احلزب ملواكبة احلدث.
املوقع
وضعت أمانة اإلعالم يف صلب أولوياتها إطالق
اإللكرتوني فعليا والعمل على ان يكون مواكبا للحياة السياسية
يف لبنان ويكون الوسيلة اإلعالمية اليت تستحق ان تنطق باسم
حزب الوطنيني األحرار وهلذا متت إعادة تصميم املوقع وتطويره
تقنيا وبرجميا من قبل شركة أوسيتكوم اليت يديرها أمني اإلعالم
يف احلزب الرفيق أميل العليه ،واليت سبق هلا وصممت العديد
من املواقع اإللكرتونية املميزة يف لبنان .
بعد التطوير التقين جاء دور العنصر البشري فتم اختيار جمموعة
من العاملني واملتطوعني لتأمني تغطية النشاطات احلزبية يف
لبنان واخلارج ولتأمني تغطية شاملة لألحداث حمليا وعامليا
وملواكبة كل ما يهم متصفح اإلنرتنت من رياضة وفن وعلوم
وتكنولوجيا.
ما مت اجنازه حتى األن ليس سوى نقطة البداية خلطة العمل اليت
وضعتها امانة اإلعالم يف احلزب واليت تهدف اىل جعل املوقع
اإللكرتوني مبستوى املواقع اإلعالمية العاملية ليكون وسيلة
اإلعالم الناطقة بلسان حزبنا واليت حنن اليوم بأمس احلاجة اليها
يف زمن أصبح اإلعالم العصب الرئيس للنشاط السياسي يف
لبنان والعامل
بعض نقاط خطة العمل املستقبلية:
استحداث صفحات خاصة بكل فرع من فروع احلزب يف
.1
اخلارج ملواكبة نشاطه
استحداث صفحة خمتصرة ألخبار احلزب وأهم األخبار
.2
باللغة اإلجنليزية
استحداث خدمة متابعة األخبار العاجلة وإرساهلا اىل
.3
املشرتكني بواسطة الرسائل القصرية SMS
استحداث نسخة خاصة من املوقع للمتصفحني بواسطة
.4
املوبايل
استحداث اذاعة على اإلنرتنت لبث املقابالت واألناشيد
.5
احلزبية والوطنية اىل كل متصفحي املوقع
استحداث املوقع الرياضي ملواكبة األحداث الرياضية
.6
حمليا وعامليا
إن أمانة اإلعالم يف الوطنيني األحرار وإدراكا منها لألهمية
الكبرية لإلعالم تؤكد استمرارها يف العمل ليبقى أحرارنيوز
املوقع اإللكرتوني املميز والرائد يف سبيل إيصال صوت حزبنا
اىل اللبنانيني عامة والشمعونيني خاصة أينما وجدوا .وإذ
تدرك أمانة اإلعالم الدور املميز الذي يلعبه اللبنانيون األحرار
املنتشرون يف اخلارج ملؤازرتها يف هذه املهمة الصعبة تتوجه
اىل كل وطين حر جبزيل الشكر معاهدة كل رفيق ان يبقى
صوت كميل مشعون مرتفعا ومهما علت أصوات الباطل فيبقى
الوطنيون األحرار يرددون صدى قائدهم هاتفني بلبنان أزلي
أبدي سرمدي.
عاشت أحرار نيوز من أسرتاليا إىل كل أناء العامل إىل لبنان.
تتقدم مفوضية الوطنيني األحرار يف أسرتاليا بالشكر اجلزيل
إىل كل من شارك يف هذا العشاء ،كما تشكر إدارة مطعم لو
بروموناد على اخلدمه املميزه للوطنني األحرار وأصدقائهم.

ال تنسوا موعدكم هذه السنة مع مهرجان الفرقة السنوي
«كرنفال لبنان» يف دارلينغ هاربر االحد 2010/10/10
من الساعة  10صباحا لغاية  5بعد الظهر
كل من يريد االشرتاك بهذا املهرجان ميكنه االتصال مبدرب
الفرقة 0414750013
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة يف اداليد
«صدى االمواج» السبت 2010/12/18
للمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال او عرب الربيد االلكرتوني
 e.akouri@bigpond.comشكرا لتشجيعكم
ايلي عاقوري
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رياضة

البطولة العربية العشرون لكرة السلة (بريوت ـ )2010

بعد فوزهما على اجلزائر واملغرب ..لبنان ـ مصر يف النهائي

احنصر لقب بطولة العرب الـ 20لكرة السلة ملنتخبات الرجال اليت
ّ
ينظمها االحتاد اللبناني للعبة بإشراف اإلحتتد العربي ،يف قاعة
اجلميل ملدينة كميل مشعون الرياضية يف بريوت
الشيخ بيار
ّ
برعاية رئيس جملس الوزراء سعد احلريري بني لبنان ومصر بعد
اقصائهما اجلزائر واملغرب ( 57 74و )56 75على التوالي يف
الدور نصف النهائي الذي اقيم أمس األربعاء حبضور مجهور كبري
متفرج حبضور رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية
ناهز االربعة آالف
ّ
انطوان شارتييه ورئيس االحتاد الللبناني لكرة السلة جورج بركات
ونائب رئيس االحتادين العربي واللبناني جودت شاكر وأعضاء
االحتادين العربي واللبناني ورؤساء أندية.
وانتظر لبنان مثاني سنوات للثأر من خسارته امام اجلزائر يف
بطولة العامل يف انديانابوليس  .2002وسيلتقي مصر يف املباراة
النهائية املقررة عند الساعة التاسعة من مساء غد اجلمعة ،على
ان يقام لقاء حتديد املركزين الثالث والرابع عند الساعة الرابعة
من اليوم عينه .وسيسعى منتخب األرز اىل احراز اللقب العربي
ألول مرة يف تارخيه بعد احرازه لقب كأس ستانكوفيتش يف 15
آب املاضي.

مصر  75ـ املغرب 56

املقعد األول حسمه املنتخب املصري على حساب نظريه املغربي،
بعد أن جدد «الفراعنة» فوزهم عليه وهذه املرة بفارق  19نقطة
( ،)56 - 75األشواط ( ،16 - 18و ،32 - 39و.)47 - 50
بداية املباراة جاءت بطيئة بسبب الرتكيز الدفاعي ،فكانت السلة
رد عليها
األوىل مغربية عرب رضا الغامني بعد دقيقتني على البداية ّ
أمحد السوداني ( ،)2 - 2وكان واضحًا السيطرة املغربية على
الكرات املرتدة واستغالل فارق الطول يف الربع األول ( 23يف
مقابل  ،)16فكانت النتيجة متقاربة يف نهاية الربع األول ()16 - 18
ملصلحة املنتخب املصري الذي لعب بذكاء يف الثاني بقيادة عمرو
اجلندي وبروز مؤمن أبو العينني وهيثم كمال ،فظهرت األفضلية
حتسن
املصرية من خالل التمريرات احلامسة ( 10يف مقابل  ،)2مع
ّ
بسيط أيضًا جلهة التسديدات الثالثية عرب اجلندي ورامي اجلنيدي
األمر جعل املغاربة يتأخرون تدرجييًا ،خصوصًا مع ارتكاب صانع
ألعاب الفريق مصطفى اخللفي خطأه الثالث ،فوصلت النتيجة إىل
فارق  10نقاط ( )26 - 36قبل أن ينتهي الربع الثاني والشوط
األول للقاء بنتيجة (.)32 - 39
وعلى الرغم من كون األمور تغيرّ ت قلي ًال يف الربع الثالث حني
متكن املغاربة من كسر التفوق املصري املستمر إىل ما قبل نهاية
هذا اجلزء بدقيقتني ( ،)41 - 50فنجحوا خالهلا بتسجيل « 9زيرو
وان» فتقلص الفارق إىل  3نقاط ( ،)50 - 47قبل أن ينتهي
( ،)48 - 52ويبدو ان ما حصل يف نهاية الربع الثالث ايقظ
املصريني الذين عملوا على عدم تكرار ما حصل يف املواجهة األوىل
خالل الدور األول اليت أنهوها بصعوبة ( ،)59 - 66فسيطروا على
جمريات الربع األخري ودافعوا بفدائية األمر الذي أوقع املغاربة يف
األخطاء املتكررة وفقدان الرتكيز ،ما أراح منتخب «الفراعنة»
الذين أنهوا املباراة بنتيجة كبرية (.)56 - 73
وكان املصريان عمرو اجلندي ورامي اجلنيدي افضل مسجلني يف
املباراة برصيد  15نقطة لكل منهما .ومن املنتخب املغربي كان
عبد احلكيم زويتة افضل مسجل بـ 11نقطة.
مثل مصر أمحد الصباغ وعمرو شريف ورامي جنيدي ووائل بدر
ومؤمن أبو العينني وياسر مبارك وأمحد سعيد وهيثم حلمي وتامر
مصطفى وحممد خورشيد ورامي مرسي .ومثل املغرب عبد الرحيم
جناح ورضا حراس وزهري بورويس وزكريا املصباحي ومصطفى
اخللفي وسفيان الرافعي ويونس اإلدريسي وعبد احلكيم زوينة
وعدنان مساعدية وماجد الناجي ورضا رحيمي.
قاد املباراة احلكام الدوليون اإلماراتي يعقوب غابش ،والكوييت
حممد العمريي واللييب حممد دريري.
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املقعد الثاني كان من نصيب لبنان للمرة األوىل يف تاريخ
املسابقة ،وذلك بعد فوزه على املنتخب اجلزائري بفارق  17نقطة
 ،11 - 20( ،57 - 74و ،33 - 35و.)48 - 50
بدأ املدرب األمريكي توماس بالدوين اللقاء بتشكيلة لبنانية تألفت
من فادي اخلطيب ،روني فهد ،علي فخر الدين ،جان عبد النور
وايلي رستم ،بينما تألفت تشكيلة اجلزائر من نبيل السعيدي،
عبد السالم دقيش ،يانيس موستيفاي ،حممد زارولي ومنري بن
زقالة.
رد عليها اخلطيب
السلة األوىل كانت جزائرية عرب نبيل السعيدي ّ
( )2 - 2واستمر التعادل ( )4 - 4و( )6 - 6وسط أداء رجولي من
الفريقني ومحاس مجاهريي كبري ساهم بتقدم املنتخب اللبناني
( )6 - 10فطلب املدرب اجلزائري «تايم اوت» لكن رجال األرز
زادوا من تفوقهم ( )11 - 20يف نهاية ٍ
جزء أول شهد تألق كبري
لعلي فخر الدين ( 11نقطة) .وبغياب علي حممود الذي غادر لبنان
ألسباب عائلية ،وقعت مهمة صناعة األلعاب على عاتق روني
فهد يف هذا اجلزء ورودريغ عقل يف الثاني وأراح بالدوين اربعة
العبني ممن خاضوا الربع األول وابقى فقط على اخلطيب ،وأشرك

علي كنعان وايلي اسطفان وجو فوغل إىل جانب عقل الذي عاد
وترك املهمة لفهد ،وبقي التقدم لبنانيًا ( ،)16 - 24و()16 - 29
ويشارك جان عبد النور للمرة األوىل بدي ًال السطفان قبل أن
يعود فخر الدين إىل ارض امللعب مكان كنعان،ويستمر التقدم
اللبناني مع ثالثية لفوغل ( ،)17 - 32والذي تعرض إلصابة يف
حتسن بعده الدفاع اجلزائري
أنفه فطلب بالدوين «تايم اوت»،
ّ
خصوصًا مع إشراك فتحي أوكرميي وحسني قهام ،وباهلجمات
املرتدة قلصوا الفارق ( ،)23 - 32ثم ( )27 - 35و()32 - 35
ليسارع بالدوين إىل طلب «تايم أوت» لتنتصف املباراة بفارق
سلة واحدة ( .)33 - 35املعنويات اليت اكتسبها املنتخب اجلزائري
انعكست على بداية الربع الثالث فتقدموا ( )35 - 37و(،)37 - 42
ثم ( )42 - 46وسط حماوالت عديدة للمنتخب اللبناني التسديد
من الرميات الثالثية إىل أن جنح ايلي اسطفان بواحدة ()45 - 46
فسارع املدرب اجلزائري هذه املرة إىل طلب «تايم اوت» ،منح
بعده اسطفان نفسه التقدم للبنان ( ،)46 - 47وفوغل ()48 - 50
بنهاية هذا اجلزء.
وكانت بداية الربع األخري دفاعي بإمتياز حيث سجل فوغل أوىل
إستمر بعده
سالته فيه بعد مرور دقيقتني ونصف (،)48 - 52
ّ
التقدم لبنانيًا ( ،)49 - 56و( )49 - 59بثالثية اسطفان ،مع
اإلشارة إىل اجلهد الكبري الذي بذله جو فوغل والدور الذي لعبه
يف ترجيح كفة لبنان الذي رفع من تقدمه ( )51 - 64على وقع
هتافات اجلماهري الكبرية ،وتابع التفوق ( )57 - 69حتى نهاية
املباراة.
وكان اخلطيب أفضل مسجل للبنان بـ 20نقطة و 7متابعات واضاف
علي فخر الدين  14نقطة ،وايلي اسطفان  ،11بينما كان حسني
قحام افضل مسجل للجزائر بـ 18نقطة.
مثل لبنان فادي اخلطيب وروني فهد وايلي رستم وجان عبد
النور وعلي فخر الدين وباسم بلعة وايلي اسطفان وغالب رضا
ورودريك عقل وجو فوغل .ومثل اجلزائر عبد السالم دقيش وفتحي
اوكرميي وحممد زارولي ومنري بن زقالة ويانيس موستيفاي ونبيل
سعيدي ورابح زيتون وغازول توهاني وحسني قهام وحممد وادني
وصديق تواتي.
قاد املباراة احلكام الدوليون السعوديان عبد اهلل العجالن وحامت
احلازمي والعراقي شورشفان نامق.

بالتيين يه ّدد بإعادة النظر
يف عضوية إسرائيل يف االحتاد األوروبي
اعلن ميشال بالتيين ،رئيس االحتاد االوروبي لكرة القدم ،إنه
يرى باإلجراءات اإلسرائيلية جتاه الرياضة الفلسطينية خروجا عن
األنظمة والقوانني الدولية املعمول بها واليت من شأنها دفعه إىل
إعادة النظر يف عضوية إسرائيل يف اإلحتاد األوروبي.
وقال بالتيين" :قبلناهم (إسرائيل) يف أوروبا ووفرنا هلم شروط
العضوية وعليهم احرتام رسالة القوانني واألنظمة الرياضية
الدولية وإال فال يوجد أي مربر لبقائهم يف أوروبا".
وأضاف ،خالل لقائه اللواء جربيل الرجوب ،رئيس االحتاد
الفلسطيين لكرة القدم رئيس اللجنة األوملبية الفلسطينية ،يف مقر
االحتاد األوروبي يف مدينة نيون يف سويسرا" :سألقي بكل ثقلي
إلنهاء معاناة الالعب الفلسطيين وحتديدًا يف كرة القدم وسأقوم
بعرض ذلك على املكتب التنفيذي خالل االجتماع املقبل يف األول
من تشرين االول  2010يف مدينة مينسك يف بيالروسيا" ،ألن
إسرائيل عضو يف املكتب التنفيذي.
مشددا
وأكد بالتيين أهمية وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها،
ً
على عدم قبوله احللول الوسط ،فالالعب الفلسطيين ميلك حق
اللعب بشروط وحقوق الالعبني الدوليني اآلخرين ،قائال" :على
إسرائيل أن ختتار بني السماح للرياضة الفلسطينية باالستمرار
واالزدهار أو أن تضطر ملواجهة نتائج سلوكها" .كما أشار بالتيين
إىل تلقيه مكاملة هاتفية من جوزف بالتر رئيس االحتاد الدولي
لكرة القدم عقب استقباله اللواء الرجوب يف زوريخ ،اذ عرب بالتر
عن استيائه الشديد من السلوك اإلسرائيلي وضرورة معاجلته
بالسرعة املمكنة.
وحبث اللقاء بني الرجوب وبالتيين عددا من امللفات املتعلقة
بالرياضة الفلسطينية واإلجراءات اإلسرائيلية ،وإقامة منشآت
رياضية وتعزيز البنية الرياضية التحتية يف الضفة وغزة.
وتطرق اللقاء إىل إجراءات االحتالل من حماصرة الالعب والرياضة
الفلسطينية ،وللقيود املفروضة على حركة الالعبني داخل الوطن
وكذلك من الوطن إىل اخلارج وال سيما العيب املنتخب الوطين
واملدربني والفرق الرياضية القادمة للعب يف فلسطني ،وكذلك
منع قوات االحتالل إدخال جتهيزات رياضية إىل فلسطني ،واليت
كان آخرها تقديم منحة من املساعدات الرياضية تربع بها بالتيين منذ
متوز  2009واليت ال تزال حمجوزة يف املوانئ اإلسرائيلية .واستمع
السيد بالتيين إىل شرح واف عن حال الرياضة يف فلسطني،
ّ
وسلمه اللواء الرجوب مذكرة يشرح فيها األوضاع بشكل مفصل.
وحضر اللقاء من اجلانب الفلسطيين ،املستشار عماد الزهريي،
القائم بأعمال بعثة فلسطني لدى األمم املتحدة يف جنيف ،وعن
اإلحتاد األوروبي ،باسكال توريس مسؤول العالقات الدولية
ومستشار االحتاد القاري.

بايرن ميونيخ خيسر جهود ريبريي
ومي ّدد لفان غال

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني إصابة مهامجه الفرنسي فرانك
ريبريي يف كاحله األمين وغيابه عن املالعب ملدة شهر على أقل
تقدير ،بعد تعرضه الصابة خالل املباراة اليت مجعت النادي البافاري
بهوفنهايم يف املرحلة اخلامسة من الدوري احمللي "البوندسليغا"،
أول من أمس الثالثاء.
وأصيب ريبريي خالل املباراة ،اليت انتهت ملصلحة بايرن - 2
 1إثر تدخل قوي من الالعب أندرياس بيك .وخرج ريبريي من
املباراة وهو يف حال أمل شديدة ،متكئًا إىل أفراد اجلهاز الطيب يف
الفريق .وانضم ريبريي اىل زميله اهلولندي آريني روبن الذي مل
يشارك مع الفريق يف اي مباراة هذا املوسم بعد تفاقم اصابته
خالل مونديال جنوب افريقيا  .2010وسيغيب ريبريي على اقل
تقدير عن ثالث مباريات لبايرن يف الدوري احمللي مع ماينتس
وبوروسيا دورمتوند وهانوفر ،كما ان النادي البافاري سيفتقد
خدماته يف مباراتيه ضمن دوري ابطال اوروبا الثالثاء املقبل امام
بال السويسري ويف  19الشهر املقبل امام كلوج الروماني.
من ناحية ثانية ،ذكرت صحيفة "بيلد" االملانية الواسعة االنتشار
امس ان اهلولندي لويس فان غال مدرب بايرن ميونيخ سيمدد
عقده ملوسم اخر حبيث بات سينتهي يف حزيران/يونيو عام .2012
وذكرت الصحيفة ان املسؤولني يف بايرن ميونيخ توصلوا اىل
اتفاق مع فان غال الذي يشغل هذا املنصب منذ عام ،2009
يقضي بتوقيع عقد جديد االسبوع املقبل.

مصر :األهلي يواجه وادي دجلة حتت الضغوط
يواجه املدرب حسام البدري ضغوطا متزايدة من املشجعني
بعد سلسلة من النتائج والعروض الضعيفة قبل أن يستأنف
األهلي مشواره يف الدوري املصري ،مبواجهة وادي دجلة
الوافد اجلديد.
ومل خيض األهلي حامل اللقب أي مباراة يف الدوري منذ شهر

بسبب مشاركته يف دوري أبطال افريقيا ،وستكون مباراته
امام وادي دجلة املتعثر واحدة من ثالث مباريات يف اجلولة
السادسة مت تعديل مواعيدها بسبب املباريات االفريقية.
وحيل اإلمساعيلي ضيفا على "املقاولون العرب" يف القاهرة
يف حني يلعب حرس احلدود مع طالئع اجليش.
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متفرقات

وزنـك ينخفض« ....إســـأل» التحـاليل الطبية
منذ سنوات ووزنها ثابت ال يتحرك فهو يدور يف حدود 65
كيلوغرامًا .لكنها تالحظ منذ شهور اخنفاضًا طفيفًا فيه .مل تكرتث
لألمر كون شهيتها على الطعام طبيعية ،وال تشكو من أي عارض
يثري الشكوك.
مع مرور الوقت تدهور وزنها يف شكل ملموس ليصل إىل ما دون
 55كيلوغرامًا ،فبدأ القلق يساورها .ذهبت إىل الطبيب تستكشف
سر ضياع الوزن ،وبعد درس القصة املرضية وفحصها سريريًا
طلب الطبيب منها أن جتري جمموعة من التحاليل األساسية ،وعندما
عادت بالنتائج تبني أن املصابة تعاني من الداء السكري.
نعم ،إن الداء السكري قد يكون أحد األسباب املؤدية إىل نقص
الوزن ،ويرجع األمر إىل قلة افراز هرمون األنسولني من قبل غدة
البانكرياس أو حتى إىل انعدامه كليًا ،األمر الذي ينتج منه عدم
دخول السكر إىل قلب اخلاليا وحرمان األخرية منه من أجل إنتاج
الطاقة ،وإىل اعتماد اجلسم على املواد الدهنية والربوتينية يف
توليد السعرات احلرارية ما يسبب نقص الوزن.
ومن بني األسباب اليت تقف وراء فقدان الوزن أمراض سوء
االمتصاص اهلضمي اليت ينتج منها فشل اجلسم يف امتصاص
بعض العناصر الغذائية املوجودة يف األطعمة أو كلها ،مثل
املعادن والفيتامينات والربوتينات والسكريات والدهنيات وغريها.
وأمراض سوء االمتصاص قد تنشأ من علل تضرب البانكرياس أو
الكبد أو الطرق الصفراوية أو األمعاء .وتتميز غالبية حاالت سوء
االمتصاص بعطل يشمل امتصاص الدهون األمر الذي تنتج منه
اإلسهاالت الدهنية ،هلذا يعترب فحص الرباز أساسيًا يف تشخيص
حاالت سوء االمتصاص.
وفقدان الوزن ميكن أن يكون عالمة أساسية ملرض يعرف بكسل
املعدة ،وينتج من شلل نسيب يطاول عضالت املعدة ما يسبب سوء
هضم الطعام فيها ،وبالتالي تأخر وصوله إىل األمعاء الدقيقة.
وكسل املعدة ميكن أن يكون مسؤو ً
ال عن كثري من الشكاوى
اهلضمية بسبب بطء سري الطعام والتخمرات اليت تطرأ عليه ،ومن
بني الشكاوى :الشعور العاجل بامتالء املعدة ،وانتفاخ البطن،
وفقدان الشهية على الطعام ،واإلحساس بالغثيان وأحيانًا التقيؤ،
وحس االنزعاج يف البطن .هناك بعض األسباب املعروفة لكسل
املعدة مثل األمراض العصبية وبعض األدوية وغريها ،ولكن غالبية
حاالت سوء االمتصاص سببها غري معروف.
وفقدان الوزن قد يكون نذير إصابة النساء بداء اخلرف (الزهامير).
ويف هذا اإلطار أشار علماء أمريكيون اىل النساء اللواتي عانني من
الداء إمنا يشكني من نقص يف الوزن باكرًا قبل تشخيصه حبواىل
 10اىل  12سنة على األقل .ومن املعروف أن مرض الزهامير ال
حيصل بني ليلة وضحاها ،بل هناك مسار زمين طويل تتخلله
سلوكيات معينة تسبق ظهور املرض بسنوات .وجيدر التنويه
هنا إىل أن الزهامير يبدأ باضطرابات طفيفة يف الذاكرة لينتهي
باختالالت حادة يف الدماغ.
وفرط افراز الغدة الدرقية متورط هو اآلخر يف مشكلة فقدان
الوزن نظرًا اىل التأثريات الواسعة للهرمونات اليت تطرحها الغدة،
وحيدث الفقدان يف شكل سريع يف غضون شهر إىل شهرين
على رغم زيادة الشهية على الطعام ،ونقص الوزن هنا ال يتم
على حساب الكتلة الدهنية وحسب بل يشمل الكتلة العضلية،
ما يفسر الوهن والضعف املرافقني هلذا املرض .وطبعًا يرافق
فقدان الوزن عوارض وعالمات أخرى مثل تسرع دقات القلب،
والرجفان ،والعصبية ،إضافة إىل طائفة من العوارض اجللدية
والعينية واهلضمية.
ومجيع االلتهابات احلادة تقريبًا ،مثل التهاب احللق والتهاب الرئة
والتهاب اللوزات وغريها ،ترتافق مع فقدان الوزن ،ولكنه فقدان

قداس وباربيكيوا مار شاربل
السبت  2010/10/09الساعة اخلامسة والنصف مساء
مبناسبة ذكرى تقديس مار شاربل يدعوا رئيس ورهبان
دير مار شاربل مجيع املؤمنني للمشاركة يف القداس
السنوي يليه باربكيوا يف باحة املدرسة.

رئيس ورهبان دير مار شاربل

بسم اهلل الرمحن الرحيم

موقت ال يلبث أن خيتفي مبجرد تطبيق العالج املناسب واختفاء
املرض.
أيضًا االلتهابات املزمنة ،مثل داء السل ومرض اإليدز والتهاب
الكبد املزمن وغريها ،تسبب فقدان الوزن ،ويكون ضعف الشهية
مسة شائعة مالزمة هلذه األمراض.
ومن بني أسباب فقدان الوزن نشري إىل:
 األورام اخلبيثة ،فالنقص التدرجيي وغري املسيطر عليه يف الوزنميثل أحد العوارض املهمة لإلصابة باألورام اخلبيثة خصوصًا يف
أورام القولون والكلى والرئة.
 التدخني ،ينخفض الوزن عادة أثناء التدخني ،وبعد التوقف عنهمييل الشخص إىل اكتساب الوزن ،ولكن هذا األمر ال حيصل جلميع
املدخنني .وزيادة الوزن غالبًا ما تكون مربرًا للعودة إىل التدخني.
 التقدم يف السن ،فكلما توغل الشخص يف العمر تتباطأ العملياتاالستقالبية يف اجلسم ما يؤدي اىل نقص يف الوزن.
 أسباب وراثية. فقر الدم. أمراض اجلهاز اهلضمي ،مثل صعوبة البلع ،تشمع الكبد،السرطانات يف أي مكان من األنبوب اهلضمي ،وداء الطفيليات.
 بعض األمراض التنفسية ،مثل تناذرة انسداد القصبات املزمن،سرطان الرئة والتهاب غشاء اجلنب القيحي.
 أمراض اجلهاز املناعي. أمراض اجلهاز البولي ،مثل أمراض الكلية اليت تسبب ضياع امللح،والفشل الكلوي املزمن ،وسرطانات الكلية واجملاري البولية.
 بعض األمراض النفسية والعصبية مثل داء الكآبة ،نقص الشهيةالعصيب ،داء باركنسون واحلرمان من النوم.
 التعرض لبعض العوامل الكيماوية أو الفيزيائية. بعض أمراض القلب ،مثل قصور القلب االحتقاني ،والتهاب شغافالقلب امليكروبي (التهاب الغشاء املبطن للعضلة القلبية).
 بعض أمراض الروماتيزم مثل التهاب املفاصل الرثياني. بعض اجلراحات اجلراحية اليت جترى على املعدة مثل عملية قطعالعصب املبهم املغذي للمعدة.
يف املختصر ،يأتي بعض املرضى إىل العيادة وهم يشكون من
نقص الوزن كعارض رئيسي وحيد ،وهو (نقص الوزن) غالبًا ما
ال يؤخذ على حنو جدي ،ويف شكل عام ميكن القول أن ضياع أكثر
من  3إىل  4كيلوغرامات خالل  6أشهر يعترب أمرًا مهمًا جيب البحث
عن أسبابه.
وفقدان الوزن قد حيصل ألسباب فيزيولوجية أو ألسباب مرضية،
وقد يكون مؤشرًا الضطراب صحي طفيف أو الضطراب خطري.
ويف كل األحوال ،ميكن أن يكون فقدان الوزن مقصودًا ،أي بإرادة
الشخص نفسه نتيجة تقنني الواردات الغذائية أو بسبب القيام
بنشاط رياضي عنيف أو تناول بعض العقاقري .أو قد يكون فقدان
الوزن غري مقصود إثر التعرض ملرض ما .وسواء كان فقدان
الوزن مقصودًا أم ال فمن املهم معرفة أن نقص الوزن الشديد
ترتتب عنه مضاعفات ليست ملصلحة صاحبه.

شواطىء نيويورك واملتنزهات بال تدخني
قانون حظر التدخني
سيطبق أيضا يف
"ان العلم اثبت ان
يف اماكن مغلقة او

أعلن رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومربغ ان
الذي يسري يف حانات املدينة ومطاعمها
متنزهاتها وشواطئها ،مستندًا يف قراره اىل
التعرض السليب للسجائر مضر بالصحة أكان
مفتوحة ،ولذا نقوم مبا يلزم".
ويتعرض املخالفون لغرامات تصل إىل  250دوالرا ،مما يثري حنق
املدخنني يف نيويورك حيث يراوح سعر علبة السجائر بني  11و15
دوالرا.
ويبلغ طول شاطىء املدينة حنو  22كيلومرتًا ،وتضم اكثر من 1700
متنزه ومساحة للعب ،ابرزها "سنرتال بارك".

عقدت اهليئة االدارية اجلديدة جلمعية مرياطة اخلريية اجتماعها االول
وقد تغيب عن االجتماع كل من السادة خضر عجاج ،حممد عبد اهلل،
خلدون عجاج السباب خاصة بهم.
وبعد التشاور بني اجملتمعني والذين مت النصاب بهم على اساس
الثلثني مت استبدال االخوة املعتذرين بثالثة اعضاء بديلة عنهم وهم
السيد سعد عجاج – امحد مسيح اسطنبولي – حممد مصطفى عجاج.
وعلى هذا تكون اهليئة قد مت عددها القانوني وهو تسعة اعضاء
وهي على الشكل التالي:
الرئيس :حممد حممود عمر
نائب الرئيس :سعد امحد عجاج
امني السر :امحد مسيح اسطنبولي
مساعد امني السر :امحد كاظم ديب
امني الصندوق :حممد ابراهيم اسعد
مساعدا امني الصندوق :عبد الرمحن علي محزه وحممد مصطفى
عجاج
مسؤول الشباب والرياضة:امحد كاظم ديب
مساعد مسؤول الشباب والرياضة عبد اهلل حممد الغوراني
مسؤول االعالم عبد الرمحن علي محزة
مسؤول العالقات العامة :امحد علي عباس
مسؤول املركز والتجهيزات  :عبد اهلل حممد الغوراني
تعاهد اهليئة االدارية اجلديدة ابناء مرياطة بان تكون يف خدمتهم
مجيعا دون استثناء او متييز ومعا على طريق اخلري ان شاء اهلل وان
بابها مفتوح للجميع.

سياحة نووية
حيمل الدليل السياحي جهازا لقياس االشعاعات ،ويعلن ان مستوى
االشعاع يفوق املعدل العادي خبمسة وثالثني ضعفا ...انها مدينة
تشرنوبيل اليت شهدت يف العام  1986أسوأ كارثة نووية يف
التاريخ.
يقصد تشرنوبيل متخصصون وسياح من خمتلف احناء العامل ال
سيما من الدول الغربية ،ويدفع الواحد منهم  160دوالرا مقابل
قضاء يوم يف هذه املنطقة املنكوبة .وقد صنفت جملة فوربس
االمريكية املدينة على انها واحدة من اكثر الوجهات السياحية متيزا
يف العامل .وحبسب االرقام الرمسية ،يتقاطر اليها سنويا 7500
زائر.
تنقل حافلة السياح اىل املنطقة احملظورة .وعلى مدخلها يوقع كل
منهم تعهدا باحرتام قواعد تهدف اىل منع التلوث باالشعاعات،
فالتدخني واالكل يف اهلواء الطلق ممنوعان ،وكذلك ملس أي شيء
واجللوس ووضع االمتعة على االرض .يف حميط املفاعل ،يشري
جهاز قياس االشعاعات اىل ان معدل االشعاعات بلغ اعلى مستوى
له يف املنطقة ( 3,9ميكروسيفري ،مقابل  0,12ميكروسيفري يف
املناطق غري امللوثة) .وبعد التقاط الصور ،تتوجه اجملموعة اىل
مدينة بريبات اليت اقيمت على مسافة ثالثة كيلومرتات فقط عن
املفاعل لتكون مقرا القامة عماله .وقد اجلي سكان هذه املدينة
غداة وقوع الكارثة.
توقف الزمن يف بريبات منذ  24عاما ،فما زالت الالفتات السوفياتية
معلقة على األبنية بالقرب من متنزه صدئ ...كتب والعاب متناثرة
يف شقة مهجورة وأقنعة واقية من الغاز يف مقصف مدرسة .تبدي
السائحة االسرتالية بوبي هارنغتون تأثرها هلذا املشهد ،وتقول
"انه امر حمزن جدا" .وتبدي انزعاجها من زيارة االماكن املهجورة
ال سيما ان اصحابها ما زالوا على قيد احلياة يف مكان آخر .اما
املوسيقي السويدي كارل باكمان فيقول "لطاملا اردت زيارة هذا
املكان" .وهو ال يرى ان اختياره هذا املكان لزيارته أمر غريب،
فاملكان "ال خيتلف عن الكوليزيه الذي شهد ايضا مقتل عدد من
االشخاص".
يف  26نيسان/ابريل  ،1986وقع انفجار يف املفاعل الرابع من حمطة
تشرنوبيل النووية مشال اوكرانيا مبحاذاة روسيا وبيالروسيا ،ملوثا
جزءا كبريا من اوروبا ال سيما هذه اجلمهوريات الثالث من االحتاد
السوفياتي السابق .اما االالف من رجال االنقاذ الذين هرعوا اىل
املكان الطفاء احلريق دون وقاية ،فقد ماتوا خالل سنوات قليلة.
ويف اوكرانيا وحدها اصيب  2,3مليونا شخص بتداعيات التلوث
النووي الذي يسبب خصوصا مرض السرطان .وفيما تقدر االمم
املتحدة عدد الوفيات جراء هذا احلادث بأربعة آالف ،اشارت منظمة
غرينبيس اىل ان هذا العدد ال يقل عن  100الف.
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):ال تأخذ اخليبات اليت تعرتضك الكثري
من اهتمامك وال تضيع وقتك يف األوهام واخلوف ،وترى أن احلياة
للعيش وتريد أن تعيشها بسرعة وقوة.

االسد ( 21متوز 21 -آب):احرتامك لذاتك جيعلك ال تنحين للخيبات
وال تتأثر بتصرفات الشريك السلبية ،خصوصًا إذا شعرت بأنه
خيونك .تثق بقدرتك على االحتفاظ بكرامتك يف كل األوقات.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1تعرف أن تتعامل مع اآلخر وال سيما إذا
كنت تريد ان تقيم عالقة عاطفية معه فيما الرقصة يف البدايات.
تهمله وتعامله بالمباالة وتتصرف بقسوة مدروسة لتفوز بقلبه.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):نادرًا ما تواجه الشريك على رغم انك
تعيش نوبات حقيقية ومرعبة من الغرية ،فتتخيل أعداء يريدون أن
خيطفوا منك من حتب يف كل مكان .وال تعرف أن ترتاح.

العذراء ( 22آب  22أيلول):ختفي خططك املستقبلية وتعيش احلياة
كأنك ختاف أن يراقبك أحدهم .وحده الشريك القوي يعرفك جيدًا
وجيعلك تشي بأسرارك الدفينة واهلواجس.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تقدم ذاتك يف العالقة العاطفية فتصاب
خبيبات متعددة ويرى بعضهم ان تؤذي نفسك ألنك تعطي أكثر مما
تأخذ من الشريك وعائلتك .ختفي حزنك يف الداخل.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):تعرف أن تفوز بثقة الشريك وجتعله
يغار عليك فال تراقبه وال تطرح عليه اسئلة وال حتاول أن متنعه من
خوض مغامراته الشخصية .أنت ذكي.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعشق احلركة وترى يف اهلدوء
املفرط ما يعاجل االستسالم للحياة بكل تناقضاتها .وترى النجاح
احلقيقي يف احلركة املستمرة وصعود سلم احلياة االجتماعية.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تستطيع أن تعرف الكثري عن الشخص
الذي تتعامل معه وإن كان حياول أن خيفي عنك أسراره ،فتغوص
يف أعماقه وحتلل األمور بأسلوب صحي.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):ال تعرف أن تستقر يف عالقة
واحدة وتريد أن تقيم أكثر من عالقة عاطفية يف الوقت نفسه،
فريى بعضهم انك عدو نفسك األول والوحيد .تظلم الشريك لكنك
تندم.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2تشك بالشريك باستمرار وال تعرف أن
ترتاح ،فتطرح عليه أسئلة وتواجهه بشراسة غري مربرة وال شيء
يؤذيك أكثر من الغرية ،وهي تسيطر عليك كليًا.

احلوت ( 19شباط 20 -
آذار):تدعي أحيانًا الطيبة والسذاجة لكنك
ّ
يف احلقيقة أذكى مما تظهر وأقوى مما توحي .تتصرف أمام الشريك
كأنك حتتاج إىل احلماية ،وتعرف أن تهتم بنفسك.
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اعالنات

Hamam
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$25

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

تغيري لون البشرة
تدليك تايلندي
تزيني وتصفيف الشعر
ازالة الشعر الزائد
عمل الثقوب
اليزر
جتميل الوجه
قص االظافر وماكياج
for further information
Call (02) 9897 7738

ONE STOP BEAUTY

38 / 46 Wellington Road, South Granville

CATERING FOR ALL OCCASIONS

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

رشــــا

لصاحبه جان شاهني

لتنجيد وتصليح مجيع أنواع املفروشات

جلسة رائعة مع النرجيلة

تشكيلة واسعة
من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

نؤمن ونتعهّد سائر أنواع املناسبات

سهرات مميزة
مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي

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

.
.
.
.
..

تنجيد مجيع الصالونات والكنبايات.
خربة طويلة وقدمية يف صالونات احلفر الطلياني
واحلفر القديم.
تنجيد مجيع أنواع الكراسي ومنها كراسي السفرة
واملكاتب واملطاعم.
خربة عريقة يف صناعة اجملالس العربية وموديالت
على مجيع أنواعها.
قص مجيع أنواع االسفنج حسب املقاسات املطلوبة.
كفالة  10سنوات.

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

Fawaz/ tom
FREE QUOTE 1247 Canterbury Rd, Punchbowl 2196
0411 401 009 FREE PICK UP Tel/ Fax: 9750 0990
0411 607 221 & DELIVERY rashaupholstery@hotmail.com

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏó� „@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

*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

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

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

