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«حـزب اللـه» و«أمـل» يرفضـان الفوضـى  ..واسـتنفار سـياسـي إلطـالق املخطـوفـني

عشائر احلوار تقطع طريق احلل  ..و«املصنع» مقابل املطار!

النائب علي املقداد يتحدث يف املؤتمر الصحايف آلل املقداد ،أمس االول ،متحفظاً عن استخدام تعبري
«العمليات العسكرية» ،يف اإلعالن عن وقف أعمال الخطف (مصطفى جمال الدين)

تـــهنئة

نتقدم بأحر التهاني من الجالية االسالمية
بمناسبة عيد الفطر السعيد اعاده اهلل
على الجميع بالخري واليمن والربكات

www.southwestbuilders.com.au

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

أهله .جعلت املتوجه اىل
املطار يبحث عمن يدله اىل
خريطة الطريق األكثر أمانا،
واآلتي اىل لبنان يسأل
عن ضرورة الزيارة ،وعن
خماطر عبور «املصنع»..

خربة طويلة وصدق يف التعامل

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 2, 90 Mountview Rd, Lalor VIC 3075, Tel/Fax:(03)94659992

عاش اللبنانيون ،ومعهم
أهلهم يف االغرتاب ،وكل
من يقيم على أرض لبنان،
فصال جديدا من فصول
بلد معلق بني الالسلم
والالاستقرار .بني احلرب
اليت تبدو كل عدتها سالحا
وخطابا ونفوسا جاهزة،
وبني قرار اخلارج والداخل
بالبقاء على حافة اهلاوية،
من دون االنزالق اىل
اهلاوية نفسها.
مشاهد كثرية عاشها
اللبنانيون يف االيام الثالثة
املاضية ،استعادوا معها
شريط ويالت حرب أهلية
ظنوا أنهم قد طووها قبل
أكثر من عقدين بال رجعة.
مشاهد جعلت اجلالس قبالة
الشاشة يف منزله ،يسأل
عن أوالده املوزعني بني
مراكز عملهم أو اجازاتهم.
جعلت املغرتب يسعى
كل دقيقة لالطمئنان عن

نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح

حاالت انسانية أكثر
وأكرب من أن حتصى وتعد،
تعرب عن قلق مقيم ،وآخر
مستجد ،وعن قلق قابل
لالزدياد يف األيام اآلتية.
ويف املقابل ،بدت الدولة

Patisserie

La Galette

مطلوب معلمو حلويات للعمل يف حلويات
La Galette

الهريالد

02 9637 4441

خمطوفة،

تبحث

عمن
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مقتل  7أمريكيني يف أفغانستان يف إسقاط هليكوبرت

«طالبان باكستان» تهاجم قاعدة لسالح اجلو
أفادت قوة املساعدة
يف
الدولية
األمنية
أفغانستان اليت يقودها
األطلسي
مشال
حلف
«ايساف» أن  11شخصًا
قتلوا يف حتطم طائرة
جنوب
يف
هليكوبرت
أفغانستان ،بينهم سبعة
جنود امريكيني.
وجيري التحقيق يف
سبب حتطم الطائرة ،وهي
من طراز «يو أتش 60
بالك هوك» يف منطقة شاه
والي كوت بوالية قندهار.
والقتلى ،إىل األمريكيني،
هم ثالثة من قوى األمن
األفغانية ومرتجم أفغاني
اليت
واملنطقة
مدني.
وقع فيها احلادث مالذ
للمقاتلني وطريق إمداد

إىل الشمال من مدينة
قندهار قرب والييت زابل
وأرزكان.
وأعلنت حركة «طالبان»

مسؤوليتها عن إسقاط
الطائرة .وصرح الناطق
بامسها قاري يوسف امحدي
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املعلم يهاجم مؤمتر مكة بعد تعليق عضوية دمشق

إنهاء مهمة املراقبني يف سوريا:
الطرفان خيتاران طريق احلرب
األمن
جملس
أنهى
الدولي ،أمس االول،
املراقبني
بعثة
عمل
الدوليني يف سوريا ،إال
أيد الدعوات إلنشاء
انه ّ
مكتب اتصال سياسي يف
دمشق ،فيما اتهم وزير
اخلارجية السوري وليد

املعلم اجلامعة العربية
ومنظمة التعاون اإلسالمي
حمم ًال
بالتآمر على دمشق،
ّ
إياهما مسؤولية سفك الدم
السوري ،وذلك بعد إعالن
منظمة املؤمتر اإلسالمي،
يف اجتماع استثنائي يف
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مؤسسة املكاري للدواليب
األوىل يف فكتوريا
تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات كانت وما زالت
مؤسسة املكاري تقدم أفضل الخدمات مع وستبقى كما عودتكم
على الخدمات
التسهيالت
اختصاصيون يف الفرامل Wheel ،املمتازة والصدق يف
املعاملة
 Alignmentوغيار زيت

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء -كــهرباء -
PlumbingBuildingElectricalP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
تلييس
نجارة خشب  -تبليط -
Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 دهان  -تعمري حجارة (بريك)- Painting - Bricklaying - Mechanic -- Cabinet Maker - Concreting
ميكانيك  -تصنيع خزانات  -صب
-Demolition and many more
باطون -هدم منازل والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004
WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع مجموعات كبرية

من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervisionاآلن يف ملبورن

www.intervisiontv.com.au
أكثر من  29حمطة راديو عربية

عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان فقط ...

 450دوالرا «مر ّكب» فقط يف  Sydney & Melbourne CBDمع سنتني كفالة wireless Adapter
 400دوالر تتضمن  wireless Adapterاضافة اىل كابل عالي الجودة مع سنتني كفالة بدون تركيب
 380دوالرا مع كابل عالي الجودة وسنتني كفالة بدون تركيب

رسم التوصيالت  15دوالرا

)Tel: 1300ZAAPTV (1300922788

B3 / 460 VICTORIA Street Brunswick 3056 - Tel: 03 99420879

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.

متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من خالل االنترنت

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.

لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا

على أحد األرقام التالية:

قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $69.69
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

S p e c i a l i s e i n I T c o m p u t e r, w i r e l e s s ,
Te l e c o m m u n i c a t i o n a n d n e t w o r k i n g
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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بــــادارة
جو دياب والشيف جنيب
دجاج على الفحم مدهون على
النار على الطريقة اللبنانية

شيش طاووق على الفحم
بالنكهة اللبنانية
كباب ،سانبوسك ،كفتة ،تبولة،
محص ،فالفل وتشكيلة واسعة من
السلطات واملأكوالت اللبنانية تناسب
مجيع االذواق
نؤمن طلبيات كافة انواع املناسبات

توصيالت جمانية يف املنطقة احمللية
متتعوا جبلسة رائعة واستمتعوا بالربامج
عرب شاشات تلفزيونية كبرية
خربة طويلة  -اسعار ال تنافس جلسة هادئة
مع االركيلة
خدمة ودودة ونظافة تامة
نفتح  7ايام يف االسبوع من االثنني حتى اخلميس
من  10،00صباحا حتى  9،00ليال
اجلمعة ،السبت واالحد من  10،00صباحا حتى  10،00مساء
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اعــــالنات

يتقدم رئيس بلدية أوبرن

رونــــي عويـــــك
ومجيع أعضاء اجمللس البلدي واملوظفني
بأحر التهاني من اجلالية االسالمية خاصة والعربية عامة

مبناسبة عيد الفطر السعيد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري واالزدهار والسالم
وكل عام وأنتم بألف خري

ويعلن أن أبواب مكتبه مفتوحة لتلقي الشكاوى وتقديم املساعدة
واالستماع لكل رأي من شأنه تحسني أداء العمل البلدي

مرشح حزب االحرار ملقعد اوبرن

نادر عطية يهنئ
يتقدم عضو بلدية اوبرن ،مرشح حزب االحرار
ملقعد اوبرن يف انتخابات الوالية

السيد نادر عطية Ned Attieh

بأحر التهاني من سكان منطقته االنتخابية خاصة
والجالية االسالمية والعربية عامة بمناسبة عيد
الفطر السعيد اعاده اهلل
على الجميع بالخري والربكات ...
ويعلن السيد نادر عطية ان مكتبه مفتوح لتقديم
كل خدمة ومساعدة ممكنة ويمكن االتصال به
على الرقم:

0404064901

CLR Ronney Oueik
Mayor for Auburn Council
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لبنانيـــات

الراعي اختتم زيارته لعكار :للمسيحيني واملسلمني دور يف الربيع العربي وما يشهده لبنان ليس من ثقافتنا وغريب عن ارض القداسة
قال البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي ان للمسيحيني
واملسلمني دورا يف الربيع العربي
املنشود ،معتربا ان ما يشهده لبنان
ليس من ثقافتنا وال من حضارتنا،
وغريب عن ارض القداسة.
فقد انهى البطريرك الراعي مساء
امس زيارته الراعوية اىل عكار اليت
استمرت اربعة ايام .واستهل جولته
امس بزيارة دير راهبات الرتابيست
يف القبيات ورفع الصالة داخل
كنيسة الدير .يرافقه النائبان هادي
حبيش ورياض رحال ،وراعي ابرشية
طرابلس وعكار املطران جورج ابو
جودة ،والنائب البطريركي العام
املطران بولس صياح ،واالب نبيه
الرتس والناطق باسم البطريرك
احملامي وليد غياض.
ثم زار رعية التليل وكان يف
استقباله رئيس البلدية والفاعليات
واملختار ،وإمام مسجد بلدة عمار
البيكات الشيخ مجال قاسم ،ورفع
الصالة يف كنيسة مار جرجس يف
البلدة.
ورحب رئيس البلدية خليل أسعد
بالبطريرك الراعي وقال :زيارتكم
لنا جتاوزت حدود التالقي ،محلتم
عكار وهمومها فصرمت يف قلبها.
الفرحة تشمل املنطقة بكاملها
وتتسع لتتخطى املكان والزمان
فنعيش على أمل مستقبل واعد وغد
مريح ،وكل ذلك بفضل حكمتكم
ورعايتكم وعملكم الدؤوب من أجل
لبنان واللبنانيني.
ثم ألقى رئيس إقليم كاريتاس
عكار األب الكرملي ميشال عبود كلمة
قال فيها :نعاهدكم باسم االجنيل أن
نعيش االجنيل وكالم يسوع املسيح
لكي نبقى رمزا للعيش املشرتك
والوحدة املسكونية ال أحد يضطهدنا
حنن املسيحيني بل يضطهدوننا ألننا
ال حنب بعضنا بعضا.
بدوره ،رد البطريرك الراعي:
أنتم رعية متثل صورة مصغرة عن
لبنان .بفرح سنعود إىل البطريركية،
حاملني معنا كنزا كبريا وهو ما
اكتشفناه من حب وكرم وتضحية
يف هذه البلدات العكارية .يف نفس
الوقت ،اكتشفنا أكثر فأكثر ما
تعانيه وسنعمل مع راعي األبرشية
املطران بو جودة على املساعدة ملا
فيه خري املنطقة وأبنائها.
وتوقف الراعي للقاء أبناء شربيال
يف حضور كاهن الرعية رامي
الشدراوي ،ورئيس البلدية جورج
الوراق وحشد من املؤمنني وقد
منحهم الراعي الربكة.

السفينة

ثم انتقل البطريرك املاروني إىل
بلدة السفينة حيث كانت كلمات
ترحيبية.
وقال رئيس البلدية أنطوان
شحود أن مواقف الراعي تساهم
مساهمة كبرية يف تكريس وتأكيد
مبدأ العيش الواحد ،وأن أبناء عكار
يتفاعلون مع هذه الزيارة من خالل
إعالن شعار لبنان الشركة واحملبة،
الفتا إىل أن البطريرك الراعي يعرب
عن مكنونات أهالي عكار ومشاعرهم،
متمنيا أن تكون بركته اليوم بارقة
أمل جديد لشبان وشابات املنطقة
لتساعدهم على البقاء يف بلداتهم.
أما كاهن الرعية ديغول طنوس
فتمنى أن تكون زيارة البطريرك
الراعي تتمة ملسرية مشاركة
وتعاون لكي يعيش أبناء املنطقة
بهدوء وسالم مع خمتلف نسيج عكار
ولبنان ألنه باملشاركة واحملبة ميكن
إبعاد الفنت والنوايا الشريرة.
ورد البطريرك الراعي :أنتم متاما
كسفينة املسيح تأتيها العواصف
من البحر ولكنها حتمل شبكة
االجنيل ،ترميها لتصطاد بها الناس

باخلري واخلالص والنعمة .ويسوع
قائد هذه السفينة وحنن اجلذافون،
ورعيتكم مار يوحنا املعمدان تذكركم
مبعموديتكم واميانكم بالكنيسة واهلل
الواحد وكفركم بالشيطان .لقد
اختارنا يسوع باملعمودية لنكون
وجهه ومن حمبتنا لبعضنا يعرف
الناس أننا تالميذه.
احملطة اخلامسة كانت يف بلدة
اهلد وهي من أصغر الرعايا يف عكار
ورفع البطريرك الراعي الصالة داخل
كنيسة مار نهرا .ورحب ابناء الرعية
بالبطريرك سائلني اهلل أن يسدد
خطواته ومين عليه بالصحة وطول
العمر.
وكانت كلمة للبطريرك الراعي
قال فيها :هذه الضيعة العزيزة
احللوة متاما كإمسها الطائر اجلميل،
نطلب من شفيعها شفيع العيون
الداخلية واخلارجية مار نهرا أن
يفتح ضمائرنا لنرى حقيقة االجنيل
واالنسان وليكون عندنا نظرة جديدة
وتطلع جديد.
اضاف :العمل احلقيقي ليس عمل
العيون إمنا عمل الضمائر والقلوب
والعقول وهو الذي مينعنا من أن
نكون على صورة اهلل .قد تكونون
من أصغر القرى ،ولكنكم تغتنون
باالميان.

دير جنني

ثم انتقل إىل بلدة دير جنني
حيث بارك متثال السيدة العذراء
ورفع الصالة داخل كنيسة سيدة
االنتقال.
وألقى كاهن الرعية جوزف غصن
كلمة أشار فيها إىل أن دير جنني
حتركت ابتهاجا حلضور الراعي،
وقال :نأتي إليكم ونضع بني
أيديكم كل مشاكلنا وأسقامنا.
قدومكم حافز لنا كي نرفع أنظارنا
إىل العلى ويف زيارتكم لفتة أبوية
سكبت العزاء يف قلوبنا وبلسمت
جراحنا .فنشكركم ملا حتمله زيارتكم
من مثار روحية تقوي إمياننا وتبث
يف قلوبنا خريا.
ثم كانت كلمة لرئيس البلدية
سهيل سعد قال فيها :باستحقاق
أطلق عليكم لقب بطريرك التنشئة
املسيحية والوطنية ،واليوم حلت
بركة غبطتكم على دير جنني.
إن مقومات صمود هذه البلدة
على احملك ،يف ظل عدم تظهري
السياسات االمنائية واالجتماعية
الواعدة ،ومن صمد فيها حافظ على
أرضه الواسعة لكن شبح غول شراء
األراضي بدأ يرعبهم ،لكننا نراهن
على قرارات وخطوات عملية سريعة
تباركونها يف هذا االطار لتأتي
مثارها جتسيدا ملا حتذرون منه يف
نداءاتكم وعظاتكم.
وقال البطريرك الراعي :حنن
على ثقة أن سيدة االنتقال
شفيعة الرعية قد احتضنت أبناءكم
الشهداء وبينهم الراهبان جريس
حرب ويوسف فرح بأمومتها يف
السماء ليشفعوا بعكار وكل لبنان.
عائالتكم مسيحية خملصة ،مل تبخل
على الكنيسة بالدعوات الرهبانية
والكهنوتية ،ورغم كل الصعوبات،
جيب أن نتذكر دائما أن عني مريم
سيدة االنتقال ساهرة عليكم دائما.
ال حيق لنا أن نضحي مبا ورثناه
عن أجدادنا وهي أرضنا اليت متثل
حضورنا ومستقبلنا وتاريخ وجودنا.
ولنعرف كيف نتضامن ونتكاتف
لنستثمر أراضينا بعيدا عن املغريات
اليت نتعرض هلا .واليوم أستحضر
شهداءكم ألقول إنكم ضمائرنا
الواعية اليت تساعدنا على نشر إجنيل
يسوع املسيح يف العامل .دير جنني
بلدة الرجاء ألن شفعاءها كثر يف
السماء .ومن بينهم سيدة االنتقال
ومار جرجس شفيع الدير.

ثم بارك الراعي النصب التذكاري
للشهداء وتوجه إىل دير مار جرجس
حيث رفع صالة ذكر فيها شهداء
البلدة وكل شهداء عكار ورهبانها
وراهباتها.
بيت مالت
ثم توجه الراعي لزيارة دير
ومدرسة راهبات العائلة املقدسة
املارونيات يف بيت مالت .حيث
قدمت له أغنية خاصة .وألقت
الرئيسة العامة األخت غابريال بو
موسى كلمة رحبت فيها بالبطريرك
الراعي ،وقالت :انتم يف منطقة
تأملت من حرمان زادها حاجة اىل
حضور يعزز كرامة االنسان فيها
ويطالب حبقوقه املشروعة .اننا
يف مدرسة مار مسعان بيت مالت
أرسلنا خلدمة ابناء هذه املنطقة
تلبية للهدف االمسى ،الذي من
أجله اسس البطريرك الياس احلويك
مجعيتنا الرهبانية ،وهو خدمة لبنان
وشعبه من خالل نشر العلم والقيم
االخالقية االجنيلية والوطنية ودون
اي تفرقة بني الطوائف ،هذه
املنطقة نائية نعم ،لكنها ليست يف
منأى عن القلوب .وجودكم سيدنا
يبارك رسالتنا والعاملني معنا وكل
العيال مسلمني ومسيحيني نالوا من
غبطتكم نفحة الشركة واحملبة.
بدوره ،قال البطريرك الراعي:
نقدر العمل الرتبوي الذي تقومون
به ،ولقد رأينا عينة مجيلة منه حلظة
دخولنا ،نشكركم على كل ما تقدمونه
جملتمعنا وكنيستنا وعائالتنا واخوتنا
يف الوطن من دون تفرقة بني
الطوائف واالديان ،وانتم تسلمون
اجملتمع اشخاصا حيملون قيما
انسانية واخالقية فيزرعونها أينما
حلوا ،ويف هذا الصرح جندد امياننا
باهلل وعنايته ليتواصل حضورنا يف
عكار ولبنان.
بعدها ،انتقل البطريرك املاروني
والوفد املرافق اىل قرية شطاحة
حيث رفع الصالة يف كنيسة مار
جريس ،وكانت كلمة ترحيبية مثنت
هذه الزيارة ملا حتمله من أمل واميان
بلبنان يطمح اليه اجلميع.
وحيا البطريرك الراعي اهالي
البلدة ،مؤكدا انه ورغم انها زيارة
سريعة لكنها عميقة يف القلب ،وان
ما نسمعه اليوم وما يشهده لبنان
ليس من ثقافتنا وال من حضارتنا،
املسيح جاء ليحرر االنسان من
خطيئته ومن خطيئة االستعباد ،وما
يشهده لبنان هو غريب عن ارضه
ارض القداسة.

جولة االربعاء

وكان البطريرك املاروني والوفد
املرافق له يف زيارته الراعوية اىل
عكار ،توقف أمس يف دير سيدة
القلعة الواقع على ضفة النهر
الكبري ،حيث رفع الصالة داخل
الكنيسة واطلع من مدير مكتب
الشؤون اإلمنائية واإلجتماعية يف
البطريركية املارونية األب لويس
مساحة على باكورة أعمال هذا
املكتب ،الذي جتسد مبركز إمنائي
خمصص لذوي احلاجات اخلاصة
يوفر هلم فرص العمل يف األرض
واألعمال احلرفية وصناعة املواد
الغذائية .وأطلق اسم الراعي على
شجرة السنديان وسط الدير ختليدا
لذكرى الزيارة.
وبعدما رفع الصالة يف كنيسة
مار الياس يف بلدة كفرنون ،توجه
اىل كنيسة النيب دانيال يف منجز
حيث التقى أبناء الرعية ،وكانت
كلمة ترحيبية من الكاهن سيمون
غنطوس ،الذي شكر صاحب الغبطة
على لفتته الكرمية اىل بلدتي
كفرنون ومنجز ،على رغم األوضاع
األمنية الصعبة.
بدوره ،أعرب رئيس البلدية جورج

يوسف عن سرور أبناء البلدة بلقاء
الراعي بقطيعه ،شارحا معاناة أهلها
نتيجة القصف اليت تشهده يوميا،
ومتنى على الراعي تكرار الزيارة.
من جهته ،أكد الراعي وقوف
الكنيسة ودعهما ألبنائها ،داعيا
إياهم اىل التمسك بأرضهم والفتا
اىل أن العمل بدأ لدعمهم للبقاء يف
ارضهم.
ثم زار دير راهبات الفرانسيسكان،
واستقبله جتمع شعيب ضخم عند
مدخل بلدة شدرا والعوينات ،ليتوجه
بعدها اىل دير سيدة السالم لراهبات
احملبة ،حيث استقبله طالب الكشافة
واهليئة التعليمية واألهالي ،ورحبت
به األم الرئيسة ماري كلري شليطا
يف كلمة أكدت فيها أهمية الزيارة
ملا تبثه وجتدده من إميان يف قلوب
أبناء املنطقة.
ورد الراعي بكلمة عرب فيها عن
فرحه بلقاء األهالي ،مؤكدا أنهم
يبقون أقوياء بشهادتهم املسيحية.
إفطار حلبا
بعد ذلك ،شارك الراعي والوفد
يف إفطار رمضاني يف منطقة حلبا.
كما زار دار احملبة للعجزة
واملسنني ،الذي تشرف عليه
كاريتاس لبنان يف بلدة عندقت،
يف حضور النائبني هادي حبيش
ونضال طعمة ،راعي أبرشية عكار
االرثوذكسية املطران باسيليوس
منصور ،الرئيس العام للرهبنة
اللبنانية األب طنوس نعمة ،رئيس
كاريتاس لبنان األب سيمون فضول
ورئيس اقليم كاريتاس عكار األب
ميشال عبود.
وكان يف استقباله املشرف على
الدار بيار بريدي واملدير االداري
توفيق عبدو .وتلقى الراعي باقة
زهور من أحد املسنني نزالء الدار،
ثم أزاح لوحة تذكارية تؤرخ زيارته،
موضوعة عند مدخل الباب الرئيسي
مقابل لوحة مماثلة كانت وضعت
يوم زار الدار البطريرك مار نصراهلل
صفري.
ويف املناسبة ،ألقى فضول
كلمة رحب فيها بالبطريرك ،شارحا
تفاصيل وظروف نشوء هذا الدار
وتقدمياته.
وأكد أن كاريتاس آلت على
نفسها أال ترفض مسنا مهما كانت
حالته املادية والصحية ،وقال
حضوركم يا صاحب الغبطة هلو فخر
وشرف وبركة لنا مجيعا.
ورد الراعي بكلمة شكر فيها
اجلميع على حضورهم وتعبهم ،مثنيا
على اجلهود الكبرية اليت يبذهلا كل
االداريني واملوظفني واملتطوعني
يف هذه الدار.

مار سابا االثري

ثم زار موقع مار سابا األثري،
فدير مار الياس للرهبانية اللبنانية
املارونية ،وبعد رفعه الصالة يف
كنيسة الدير ،أقامت بلدية عندقت
يف قاعة الدير ،مأدبة غداء على
شرفه ،يف حضور ممثل النائب
العماد ميشال عون النائب اميل
رمحة ،النواب :هادي حبيش ،نضال
طعمة ورياض رحال ،النائب السابق
خمايل الضاهر ،ممثل قائد اجليش
العماد جان قهوجي العميد الركن
مروان بيطار ،ممثل بطريرك انطاكيا
وسائر املشرق للروم االرثوذكس
اغناطيوس الرابع هزيم مطران
ابرشية عكار للروم االرثوذكس
باسيليوس منصور ولفيف من
الكهنة والرهبان والراهبات وحشد
من الفاعليات العسكرية والدينية
والسياسية واالجتماعية.
وألقى الراعي كلمة قال فيها
اكتشفنا من جديد كم أن وجودنا
كمسيحيني يف عكار متجذر وقوي،
ما يعين اننا مع اخوتنا املسلمني

نشكل منوذجا للعيش الواحد الذي
حافظتم عليه باستمرار ،أضاف
ونزور الرعايا املسيحية املارونية
واملسيحية املشرتكة ،ومل نصدق
ما نراه ،نشكر الرب على هذا
احلضور املسيحي الكبري بكل ألوانه،
االرثوذكسي ،املاروني ،امللكي
الروم الكاثوليك ،االجنيلي ،ونشكل
مع ابرشياتنا ومؤسستنا ثقال كبريا
يف عكار ،وهذا ما أعطى مع اخواننا
املسلمني طعما مجيال هلذا العيش
احللو ،ملسنا هذه احلياة اللبنانية،
هذه الروحية العريقة والعميقة اليت
يتمتع بها ابناء املنطقة من حب
للدولة واجليش واملؤسسات االمنية
كلها ،فأهالي عكار حاضرون بقوة
يف الكنيسة ،ونعتز بهذا احلضور
وحنافظ على أرضنا ووجودنا ونقول
دائما اننا كتبنا تارخينا على االرض
وعشنا بكرامتنا ورفعنا دعاءنا اىل
اهلل ،لذلك جيب ان حنافظ على
هذه االرض بكل قوتنا لنحافظ على
وجودنا وهويتنا وكرامتنا.
تابع حتية كبرية أوجهها اىل
العماد جان قهوجي واجليش والقوى
االمنية وكل املؤسسات اليت هي
يف خدمة املواطن ،ملسنا حمبة عكار
الكبرية للبنان ووالءها له ،وهذا
الوالء يفوق اي والء ملكان آخر،
لذلك نتمنى ان ينمو اجليش ويكرب
ويزدهر النه ضمانتنا الوحيدة،
لكرامتنا وشرفنا ،فخورون بان يكون
رئيس البالد العماد ميشال سليمان
ابن اجليش اللبناني الذي يرفع من
قيمته وشأنه يف كل مناسبة.
كما وجه حتية لوسائل االعالم
واصفا إياهم بانبياء هذا اجليل.
ختم أقول البناء عكار :انتزعتم
من قلوب الناس اخلوف ،يعتقدون
انكم تتقاتلون لكننا نؤكد هلم
ونقول هنا السالم يف عكار تعالوا
اليها لتعيشوا فرحني.
من جهته عدد رئيس بلدية عندقت
عمر مسعود املشاكل والصعوبات
اليت تعاني منها البلدة.

افطار املستقبل التكرميي

وأقام تيار املستقبل إفطارا
تكرمييا على شرف البطريرك الراعي
يف مطعم غراسياس يف منطقة
اجلومة يف عكار ،شارك فيه النواب:
خالد الضاهر ،وهادي حبيش ،وخالد
زهرمان ،ورياض رحال ،وخضر
حبيب ،ونضال طعمة ،ومرتوبوليت
عكار وتوابعها باسيليوس منصور،
والنائب البطريركي املطران بولس
صياح ،وراعي ابرشية طرابلس
وعكار املارونية املطران جورج
بو جودة ،رئيس دائرة االوقاف
االسالمية الشيخ مالك جديدة،
وعضو املكتب السياسي للمستقبل
حممد مراد ،ومنسقو التيار يف
عكار ،ومنسق القوات اللبنانية يف
عكار الدكتور نبيل سركيس ،اضافة
اىل حشد من رؤساء احتادات بلدية
وبلديات وخماتري وفاعليات.
ورفع امني عام تيار املستقبل
امحد احلريري الشكر ل العناية
االهلية اليت انقذت عكار من فتنة
موصوفة ورفعت ايدي الشر عمن
أعطي جمد لبنان ،صاحب الغبطة
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي،
فحمت عكار من خمطط حقد ،ونسيج
عكار الغين بتنوعه من مسلسل فنت
كانت الغاية منه ضرب منوذج العيش
الواحد ،منوذج لبنان احلقيقي ،لبنان
الشركة واحملبة ،لبنان اوال.
وقال :ختيلوا ان يد الشر حققت
مأربها ،وجنحت يف زرع الفتنة
دون ان يكشف القناع عن صانع
هذه الفتنة ،فماذا كان حل بعكار
ولبنان؟ أمل تكن هذه فرصة ألبواق
الشر لكي تلقي اصابع االتهام حنو
هذا الفريق اللبناني او ذاك؟ أمل

يسبق هذه احملاولة حماولة مماثلة
متثلت بتوزيع منشورات حقد يف
بعض كنائس عكار ،بتوقيع مزعوم
ومشبوه من اجل االحياء أن عكار ال
ترحب ،ال مسح اهلل بزيارة صاحب
الغبطة؟.
أضاف :إنه مسلسل واحد ،وقد
اجهض باذن اهلل منذ بدايته ،ألن
حس الضيافة والشهامة من شيم
عكار وعاداتها اليت ال متوت ،وألن
استقبال الكبار ،ويف مقدمهم
صاحب الغبطة ،من تقاليد اهل عكار
وثوابتهم اليت ال تتزحزح ،امام فتنة
من هنا او شر من هناك ،وما حصول
هذه الزيارة البطريركية الكرمية هلذه
املنطقة وجناحها ،إال خري رد على ما
كان يدبر لعكار ولبنان .إنها الرد
االوضح واالسطع على حماوالت
التفريق بني اللبنانيني ،والدليل
على ان عكار ،كل عكار ،هي احلاضنة
االوىل لوحدة لبنان واللبنانيني ،اما
اعداء لبنان فقد وىل زمنهم وصار
مكانهم الوحيد وراء القضبان.
وقائع مذهلة
واعترب احلريري ان ما اكتشف
من وقائع مذهلة يف االيام املاضية
باجلرم املشهود ،هو عينة مصغرة من
املؤامرات اليت كانت تدبر للبنانيني
على امتداد عقود ،وما كان يدبر
يف املستقبل ايضا ،لكن اللبنانيني
أصبحوا يدركون بعد انفضاح هذه
الفتنة املفخخة ،من يرتبص بهم
شرا ،وصاروا أكثر مناعة يف مواجهة
هذا النوع من النيات االجرامية.
ورأى أن رمضان عكار اليوم،
على صورة لبنان ومثاله ،رمضان
اخلري والتالقي ،وهذه أحلى رسالة
يوجهها العكاريون اىل العامل،
وهذا هو لبنان الرسالة كما وصفه
قداسة البابا الراحل يوحنا بولس
الثاني ،وهذه هي الرسالة اليت
سيقدمها اللبنانيون لقداسة البابا
احلالي بينيديكتوس السادس عشر،
الذي سيحل ضيفا كرميا على لبنان
واللبنانيني ،كل اللبنانيني منتصف
الشهر املقبل ،وكلنا أمل أن تنجح
هذه الزيارة التارخيية لتحل الربكة
البابوية على اللبنانيني مجيعا،
وتوثق عرى الوحدة الوطنية اليت
شكلت العنوان االبرز للسينودس
من أجل لبنان ،الذي حظي بتأييد
كل اللبنانيني ،اما السنة وايدي
الشر اليت سعت الفشال زيارة غبطة
البطريرك وتسعى الفشال زيارة
قداسة البابا فصارت مكشوفة ،وال
خطر على اي زيارة إال من هؤالء
االشرار ،لكن عاطفة العكاريني
واللبنانيني ستبقى أقوى من
حقدهم ،وسيبقى البابا والبطريرك
يسكنان يف قلوب مجيع اللبنانيني.
ونقل حتيات الرئيس سعد
احلريري اىل البطريرك الراعي
وأهالي عكار االوفياء قائال :لن
أنسى لقاءنا االول الذي مجعنا
بغبطتك يف الفاتيكان إثر اعتالئك
السدة البطريركية ،على امل ان
نلتقيك دائما يف عكار وطرابلس
وصيدا وبريوت والبقاع ويف كل
لبنان.

الراعي

ثم ألقى البطريرك كلمة أعرب فيها
عن الفرح الكبري باللقاء على مائدة
االفطار يف شهر رمضان املبارك،
داعيا اهلل كي جيعل من صوم اخواننا
املسلمني واعمال الزكاة ،شهر جتدد
روحي ،وعودة وجدانية اىل اهلل ،من
اجل انطالقة جديدة حنو اخلري والعدل
والسالم ،من شأنها أن تساهم يف
احياء جمتمع اكثر اخوة وتضامنا يف
عيش مشرتك بروح امليثاق الوطين
والصيغة اللبنانية الفريدة .وهنأ
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لـبنانيات

متّت معاملته بطريقة بربرية وكاد ميوت ..نشر وقائع نقل ميشال مساحة إىل فرع املعلومات:

بقي ليلتني يف الظالم ومل يسمحوا له بكوب ماء
هل أصبح لبنان غابة بوليسية
مثلما كان عهد ستالني؟ صحيفة
«الديار» تنشر وقائع كيفية
نقل ميشال مساحة من منزله يف
اجلوار اىل فرع املعلومات ،وهذه
هي التفاصيل:
بعد خلع باب املنزل يف بلدة
اجلوار قرب اخلنشارة ،مت عصب
عيين ميشال مساحة ،ومت وضع
رأسه بني املقعدين ونقله بإحدى
سيارات املعلومات اىل فرع
املعلومات يف املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي.
طلب الوزير ميشال مساحة
إذنا لالتصال باحملامي ،فتم
رفض الطلب ،ووصل مساحة
اىل فرع املعلومات ومت إنزاله
 3طوابق حتت االرض ووضعه
يف زنزانة عرضها مرتان وبطول
مرت ،وكان احلر شديدا جدا داخل
الزنزانة ،فطلب مساحة كوبا
من املاء فتمت إجابته «بعد ان
تعرتف وتقول كل شيء» ،ومل
يعط املاء .ثم قال هلم «معي
مرض سكري وإنين أشعر بدقات
قلب سريعة» ،فأجابوه «ال تكن
جبانا وختف على حياتك» ،فقال
هلم «إنين أقول لكم ما اشعر به
صحيًا» ،فلم يردوا عليه.
بقي ميشال مساحة  3ساعات
يف الزنزانة وهو يتصبب عرقا
وقلبه يدق دقات سريعة ويقدر
طبيب القلب ان الضغط عند
ميشال مساحة هبط يف تلك
الفرتة اىل حد ضعيف.
بعد  3ساعات ،مت وضع ضوء
قوي أمام عيين ميشال مساحة،

كذلك مت استعمال اصوات
مثرية وضعت على أذني ميشال
مساحة ،فطلب منهم التوقف ألنه
مل يعد يستطيع االحتمال ،فقالوا
له «حنن يف فرع املعلومات
نفعل ما نريد ولدينا ورقة من
املدعي العام التمييزي».
وبعد أخذ ورد ،قالوا له
«لديك خياران ،إما ان تنهار
صحتك نهائيا وإما ان تعرتف مبا
نطلبه منك» فقال هلم «ما الذي
علي أن اعرتف به» فقيل له
«كل ما قاله ميالد كفوري عميل
شعبة املعلومات» .تدهورت يف
هذا الوقت صحة ميشال مساحة
واصبح الوقت ما بعد منتصف
الليل.
عند الثالثة فجرا ،مت إيقاظ
ميشال مساحة وهو جالس على
كرسي بشكل مرعب وقالوا له
«حان الوقت أن تعرتف» أجابهم
«أنا يف وضع صحي صعب
للغاية ،وأنا ال اعرف ماذا قال
ميالد كفوري» ،فقالوا له «حنن
نقول لك ما قاله وانت جتيب
بعد مساع إفادة كفوري وأنت
ترددها».
كانت صحة مساحة تتدهور
ورغم إصراره على طلب طبيب
مل يأت فرع املعلومات بطبيب
واحد لفحصه.
عند الرابعة بعد منتصف
الليل ،كانت صحة مساحة يف
حالة تدهور كبري ،فقال هلم
اعرتف لكم مبا تريدون؟ لكن
أزيلوا الضوء القوي عن عيين
واوقفوا هدير االصوات عن

أذني؟ فأطفأوا الضوء وكانت
الغرفة مظلمة باستثناء كاتب
معه آالت تسجيل وتصوير وضوء
ليكتب املالحظات على الورقة.
مت تنفيذ ما اراده فرع
املعلومات بعد ان تدهورت
صحة ميشال مساحة اىل اقصى
حد ،وقال هلم «خذوا مين كل
ما تريدون من كالم لكن من
املعيب عليكم أال تأتوا بكفوري
ليواجهين وتظهر احلقيقة»،
فأجابه احدهم «اين انت من
ميالد كفوري ،ميالد كفوري
اصبح يف احد فنادق اوروبا
وانت يف ايدينا وحتت سيطرتنا
فاعرتف مبا نطلبه منك».
كانت ذاكرة مساحة اصبحت
ضعيفة جدا نتيجة هبوط ضغط
الدم ومل يعد يتذكر أي شيء،
وبات شبه غائب عن السمع
وبعدما اخذوا ما يريدون من
كالم واعرتافات وتأييد لكالم
كفوري تركوه ملدة ساعة ثم
جاؤوا وسألوه اين العبوات،
فأجابهم «ال اعرف» ،ثم قالوا له
إنك اعرتفت بكل شيء ،فقال
انا ضائع حتت ضغط نفسي
وصحيت يف حالة صعبة للغاية
وال اتذكر شيئا.
يف اليوم التالي ،مت منع
احملامني من مواجهة مساحة
بإذن من القاضي واعادوا تنفيذ
السيناريو الذي نفذوه يف اليوم
االول مع مساحة الذي اصبح
شبه ضائع وغائب عن الوعي
وكان يشكو من دقات قلبه
البطيئة ويشعر ان ضغط الدم

فران ياغونا للمعج
ن
ا
أ
ت..

اآلن  ....يف فريفيلد

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال

حسم

زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50
لحامل هذا
% 20

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة
************************

فرع فريفيلد فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :

االعالن
يف فرع
فريفيلد

 124 Highland Ave, 14 Smart St,نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
Yagoona
Fairfield
قرب حمطة القطار قرب حمطة القطار
مدروسة

ضعيف وباحنالل كبري ،فقالوا
له «انتهى السيناريو تقريبا
وما عليك إال ان تعيد ما قلته
باالمس» فنفذ حتت الضغط وهو
شبه غائب عن الوعي دون ان
يكون هنالك اي طبيب او حمام
او واحد من اقربائه ،وعندما
تدهورت صحة مساحة بشكل
مريع طلب كاهنا وقال اريد ان
اعرتف لدى الكاهن ،فقالوا له :
اجملرم مثلك ال حيق له بكاهن،
قال هلم انا مسيحي وحيق لي ان
اطلب كاهنا ،فتم رفض طلبه
ومنع عنه.
ونال فرع املعلومات ما يريد،
وكان هذا الفرع قد ّ
نفذ تسهيل
سفر العميل ميالد كفوري الذي
حتول اىل شاهد ملك مثل حممد
ّ
زهري الصديق.
بعدها ،قام القسم التقين
بفرع املعلومات بتصوير وترتيب
الصور والتسجيالت كي ال تظهر
نقاط ضعف فيها.
هذا هو البلد البوليسي،
لبنان.
يف كل احناء العامل يتم توقيف
شخص مع حمام له.
يف كل احناء العامل يتم طلب
طبيب وحيضر ،ويف لبنان مينع
فرع املعلومات حضور الطبيب،
ثم قالوا هذه هي اعرتافات
ميشال مساحة مطمئنني ان ميالد
كفوري مل يعد موجودا.
هل لبنان غابة بوليسية؟
حتول لبنان اىل بلد يشبه
هل ّ
أيام حكم ستالني؟
طبعا ،فرع املعلومات سينفي،

وليس هنالك من شاهد يستطيع
تأكيد الرواية سوى ان ميشال
مساحة بدأ يتذكر وتعود الذاكرة
بالوعي اىل ما حصل معه ،وخيرب،
والدمعة يف عينيه ،زوجته بعض
الكالم ثم يسكت ،ثم قال مساحة
لزوجته« ،أوصي لك بكل شيء
انت والبنات وأنا حطموا صحيت
واعصابي وحباجة اىل عالج كبري
ولوال اني بريء ملا كنت امتالك
نفسي واجبت احملامني وتكلمت

معك ،انا حباجة اىل مستشفى ،انا
حباجة اىل عناية صحية ،انا حباجة
اىل عناية نفسية ،فقد قضيت
ليلتني من اصعب ليالي العمر،
وأنا بريء وشاهد الزور ميالد
كفوري اخرجه فرع املعلومات
من لبنان ومنعوا عين مقابلته
واجربوني على االعرتافات واذا
سألتين ماذا حصل ،اقول لك ال
اتذكر شيئا إال العذاب».

عن الديار

قنصـلية لبـنان العـامة
سـدنـي
بـيــان
مبناسبة عيد الفطر العيد السعيد،
يتقـ ّدم قنصل لبنان العام
جورج البيطار غامن بأحـر التهاني
وخصوصا
من أبناء اجلالية اللبنانيّة،
ً
املسلمني منهم واهليئات الدينية
واملؤسسات االغرتابية واجلمعيات األهلية ،ضارعاً اىل اهلل تعاىل أن
ينعـم على اجلميع بالصحة والربكة ،وأن يشمل " وطن األرز " بالسالم
واالستقرار واالزدهار.
سدني ،يف 2012/8/16

القنصل العام
جورج البيطار غامن
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حضره النائب فورولو والقنصل العام غامن وعصفور ومشايخ

بلدية كانرتبري تقيم افطارا رمضانيا

روبرت فورولو

براين روبسون

فورولو مع طاولة خضر صالح وحضور
اقامت بلدية كانرتبري مساء
يوم اجلمعة املاضي حفل افطار
رمضاني حضره ،اضافة اىل
رئيس البلدية براين روبسون

وعضو اجمللس البلدي خضر
صاحل واملدير العام جيم
مونتغيو ،النائب روبرت فورولو
وقنصل لبنان العام يف نيو

املشايخ مع روبسون والقنصل العام غانم ودكان

روبسون وعقيلته ومونتغيو وفورولو

املشايخ مع روبسون وسيفو

فوزي ملص وجمال زريقة وحضور

ساوث ويلز االستاذ جورج
البيطار غامن ورئيس بلدية
بانكستاون كال عصفور وعدد
ورؤساء
كبري من املشايخ

ساسة أسرتاليا يدعون لتحقيق بغزو العراق

غارديان
صحيفة
نشرت
الربيطانية أن سياسيني وقادة
سابقني
أسرتاليني
دفاع
مستقل،
بتحقيق
يطالبون
بالتوازي مع حتقيق تشيلكوت
يف بريطانيا ،يف دور بلدهم
بغزو العراق.
ويقولون إن حتقيقا مستقال
جيب أن يتقصى الظروف
اليت قادت حينئذ إىل مشاركة
التحالف الوطين الليربالي بالغزو
الذي قادته الواليات املتحدة
عام  2003وشاركت فيه أسرتاليا
بألفي جندي مبا يف ذلك قوات
خاصة .وجيب أيضا أن جتري
مراجعة لسلطات احلكومة باحلرب
واستخالص الدروس املستفادة
للمستقبل.
وقد قاد املطالبات بهذا
الوزراء
رئيس
التحقيق
الليربالي السابق مالكوم فريزر
ووزير الدفاع السابق بول
بارات والرئيس السابق لقوة
الدفاع األسرتالية اجلنرال بيرت
غريشن.
ويف مقدمة الكتاب املنشور
بعنوان «ملاذا خضنا احلرب
لتحقيق
دعوة
بالعراق؟
أسرتالي» الذي يقول إن
أسرتاليا تعرضت لالتهام بشن

حرب غري مشروعة ،كتب فريز
أن التحقيق لن ينبش باملاضي
لكنه يقينا «سيطور فهما أفضل
لكيفية التوصل إىل قرارات
احلرب وتعزيز اهلياكل احلكومية
ضد اإلجراءات املتسرعة أو غري
املدروسة يف املستقبل».
وقالت الصحيفة إن الدعوة
للتحقيق أيدها أيضا بيان وقعه
ثالثون أكادمييا رائدا بالسياسة
والقانون وكبار الدبلوماسيني
مبجال
واخلرباء
املتقاعدين
احلروب والنزاعات.
ويف استعادة ألحداث املاضي
كتب فريز «ما نراه اآلن كان
جهودا حثيثة لتهيئة الظروف
املواتية من خالل استخدام
التقييمات االستخبارية لصاحل
القضية ،مع كل التطور الذي
تتطلبه املهمة .وعامة الناس
أصبحوا مشوشني حول ما إذا
كانت أسلحة الدمار الشامل
املزعوم أن صدام حسني طورها
أو كانت حبوزته كانت موجودة
بالفعل وكانت موضوعة يف حالة
استعداد لتربير مزاعم املصلحة
الوطنية والدفاع عن النفس».
ويضيف فريزر «ويف كل هذا
احلكومة األسرتالية رمبا اعتقدت
أنها مل يكن أمامها خيار إذا

كان عليها أن حتافظ على ثقة
الواليات املتحدة .لكن هل كان
هذا خطأ بالتقدير» هل احلكومة
فعال تفكر مليا باملسائل بشكل
مستقل واآلثار املرتتبة على
وقوفنا مع الدول اآلسيوية
اجملاورة؟ وهل تقيم فعال
املعلومات االستخبارية املقدمة
إليها وتتجاهل عيوبها؟ وهل
أرادت ذلك؟ وهل حقا تفكر
باملسائل القانونية احمليطة
بالغزو املقرتح مبوضوعية ،أو
هل كانت حقا غري مهتمة؟».
ويقول أولئك الذين يدعون
إىل إجراء حتقيق إن دور
الربملان األسرتالي يف احلرب
جمرد «املوافقة ،بأثر رجعي،
على اإلجراءات اليت خُ
اتذت
بالفعل مبوجب السلطة يف
مرحلة احلرمان فيها من التمويل
سيكون فيه خيانة يف الواقع
للقوات املسلحة».
ويشريون إىل أن املربرات
اليت قدمها قادة أمريكا
وبريطانيا للغزو ،اليت قبلتها
أسرتاليا «اتضح فيما بعد أنها
كانت مبنية على معلومات
كاذبة اعتمدت عليها أسرتاليا
كما يبدو».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اجلمعيات والروابط والفاعليات
الدينية واالجتماعية وممثلي
وسائل االعالم.
وبعد اعالن االفطار من قبل
السيد طالل سيفو القى الشيخ
حييي صايف كلمة حتدث فيها
عن شهر رمضان وما يتضمنه
من حمبة وتسامح والفة وغريها
من املعاني السامية.
وبعد كلمة نائب الكمبا روبرت
فورولو حتدث رئيس بلدية
كانرتبري برايان روبسون فقال
«إن شهر رمضان هو مناسبة
خاصة جدا ورمسية للكثري من
املقيمني والزوار ملدينتنا» .
وقال «شهر رمضان هو
وقت التقدير والتضحية واحملبة
والشكر ملا منلك وأنه هو الوقت
املناسب للمساعدة والصالة من
أجل احملتاجني .بل هو أيضا
وقت للناس إلثبات إميانهم
والتزامهم اهلل واإلسالم.
واضاف يقول «ان افطار
رائعة
مناسبة
هو
الليلة
جملتمعنا لنجتمع معا يف روح
من الوحدة واالحرتام والسالم،
مما يدل على التسامح والتفاهم
للثقافات واألديان األخرى.
وقال رئيس البلدية «حنن
حمظوظون بالعيش يف واحدة
من أكثر املدن تنوعا يف
أسرتاليا ،وحنن فخورون جدا
بدعم العديد من اجملتمعات
احمللية اليت تشكل مدينتنا،
وخباصة اجملتمع املسلم ،من
خالل تكريم وتسليط الضوء
على مثل هذه الفعاليات.
«حنن نعيش أيضا يف بلد

فورولو ،زريقة الزميل علم الدين وحضور

روبسون يتوسط دكان والزميل بو رزق

رائع حيث الناس يتمتعون
حبرية الدين والسياسة وال
ُيضطهدون بسبب معتقداتهم
أو إميانهم.
«نيابة عن مدينة كانرتبري،
أود أن أنوه وأشيد بالتضحية
من
والصدقات
الشخصية
املسلمني خالل شهر رمضان
املبارك ،الذي يدل على
نكران الذات وضبط النفس

واالنضباط لديهم ،ويقوي
أواصر الوحدة وااللفة يف
جمتمعنا ،حيث الناس تشرتك
يف قيم عائلة وطنية واحدة
جلهة االحرتام والسالم ،قيم
نعتز مجيعا بالتمسك.أطيب
التمنيات لكل املسلمني يف
عيد الفطر السعيد اعده اهلل
على اجلميع باخلري وانعاش
للجسد والروح».
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

مشروع القانون اجلديد حيرم طاليب اللجوء من مجع مشل العائلة
حكومة غيالرد تستجيب لشرط املعارضة وتوافق على «حل ناورو» لطاليب اللجوء
من املمكن ان يتم حتويل
مراكب طاليب اللجوء إىل
ناورو وجزيرة مانوس يف
غضون أسابيع بعد أن دعمت
احلكومة تقريرا مستقال حلل
األزمة يوم االثنني.
فبعد بضعة أشهر فقط على
ادعاء عدم جدوى املعاجلة
يف اخلارج ،اضطرت رئيسة
الوزراء جوليا غيالرد اىل
الرتاجع حمرجة ووفقت على
ما يسمى بـ «حل ناورو» هذا
احلل اليت كانت قد زعمت انه
مكلف للغاية وغري إنساني.
وقد ُقدمت اىل الربملان يوم
الثالثاء قوانني جديدة تتضمن
العودة اىل اعتماد احلل
الباسيفيكي الذي كان معموال
به يف عهد حكومات هاورد.
ودعا التقرير ،الذي صدر بعد
حتقيق استمر ستة أسابيع
برئاسة قائد قوات الدفاع
السابق قائد القوات اجلوية
املارشال أنغوس هيوسنت،
ايضا إىل إلغاء حقوق مجع مشل
األسرة لطاليب اللجوء الذين
يصلون عن طريق القوارب
وحرمانهم من هذه امليزة

اليت يتمتع بها القادمون اىل
اسرتاليا بطريقة منتظمة.
ففي شهر ايلول /سبتمرب
املاضي ،حيث استمر عدد
طاليب اللجوء الذين يصلون
اىل املياه االقليمية االسرتالية
يف االرتفاع واضعا مزيدا
الضغط على احلكومة
من
الجياد حل ،قام عضو بارز يف
جناح اليسار يف حزب العمال
مبناقشة القضية مع مراسل
فريفاكس.
وهذه اخلطوة من شأنها
منع طاليب اللجوء من تقديم
كفالة الفراد العائلة لالنضمام
اليهم يف أسرتاليا ،وهو إجراء
يعكس حالة من تأشريات
(فيز) املؤقتة حلكومات
الدخول َ
هاورد.
احلاالت
أماكن
وسرتتفع
اإلنسانية أيضا من 13750
إىل  20ألفا اىل ان تصل يف
نهاية املطاف اىل  27ألفا مع
أولئك الذين يأتون من خالل
برامج الالجئني.
وجاء هذا اخلرق للمأزق
السياسي يف وقت وصل

احد مراكب الالجئني يف طريقه اىل كريسماس ايالند
فيه قارب آخر ليل االثنني
حيث مت اعرتاض قارب حيمل
 87من طاليب اللجوء ،من قبل
اجلمارك االسرتالية قبالة جزر
كوكوس.
واعلنت اآلنسة غيالرد ان
وقت السياسة قد انتهى.
وقالت رئيسة الوزراء «أنا
جتاوزت ذلك ،كلنا جتاوزنا
ذلك ( ...كرمال اهلل) نريد

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار
وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات
اليانصيب رابحة املاليني
 390ألف دوالر و88735
دوالرا و 16مليون دوالر
و 200ألف دوالرصحف
 هدايا  -صب مفاتيح -بطاقات لكافة املناسبات

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210

حل ناورو وبابوا نيو غينيا
للمعاجلة».
واضافت تقول «احلقيقة فقد
ايد التقرير بعض أجزاء من
سياسة احلكومة وليس كلها.
(ولكن) اليوم ليس يوم
تسجيل النقاط السياسية».
وكشفت السيدة غيالرد عن
انها ستتحرك فورا لتبين
القادمني
بزيادة
توصية
مبوجب فئة احلاالت اإلنسانية.
ومع ان هذا احلل قد يكلف
دافعي الضرائب مليار دوالر،
لكن ميكن تعويض ذلك عن
طريق وفورات جراء ختفيض
اعداد الجئي القوارب.
وقد نسفت جلنة اخلرباء،
املؤلفة من السيد هيوسنت
واخلبري يف السياسة اخلارجية
مايكل السرتانج واخلبرية
يف جمال الالجئني باريس
اريستوت ،احلل املاليزي
حلزب العمال ،الذي اعتربه
االسرتالية
القوات
قائد
السابق انغوس هوسنت انه ال
يفي مبعايري احلماية.
ووضع السيد هيوسنت حماذير
أيضا على إعادة فتح ناورو
مدعيا أنه من الضروري توفري
الرعاية
وترتيبات
احلماية
لطاليب اللجوء مبا يتفق مع
القانونني الدولي واحمللي،
فضال عن احلصول على خدمات
الصحة العقلية واجلسدية
وعملية الطعون واالستئنافات،
موضحا «اذا مل نفعل شيئا
خمتلفا  ...املشكلة ستستمر
يف الذهاب اىل االسوأ».
وقد قبلت احلكومة مجيع
التوصيات الـ  22للجنة
وصفها
الذي
هيوسنت
«الرأس
بـ
(التوصيات)
القاسي ولكن ليس القلب
القاسي».
وقال متحدث باسم رئيس
ناورو سربينت دابويدو (Sprent

 )Dabwidoانهم مل يتلقوا حتى
اآلن طلبا رمسيا ولكنه ابدى
موافقته على اعادة فتح مركز
املعاجلة.
وقال رئيس وزراء بابوا نيو
غينيا بيرت أونيل انه ايضا
مستعد لتقديم جزيرة مانوس
كمركز معاجلة إقليمي يف حال
ُطِلب منه ذلك.
بدورها ادعت املعارضة االثنني
االنتصار يف هذه القضية،
مصرة على ان اللجنة (اليت
اعدت التقرير) دعمت سياسة
االئتالف.
وقال وزير حقيبة اهلجرة للظل
سكوت موريسون «إن جلنة
هيوسنت لديها ضوء أخضر
لناورو واضواء محراء مضاءة
ملاليزيا».
واضاف يقول ان «الغالبية
العظمى من هذه التدابري ميكن

تقدميها ،كما نتكلم (و) ال
حتتاج إىل تشريع ..انها حباجة
فقط اىل حكومة مستعدة
لالستماع وإلصالح الفوضى
اليت كانت قد خلقتها».
باإلضافة إىل زيادة أماكن
الالجئني إىل  27ألفا ستتم
زيادة أماكن هجرة العائلة
حبدود  4آالف للمساعدة يف
التعامل مع الكم املرتاكم
البالغ  20100طالب جلوء
ينتظر أن يأتون إىل أسرتاليا
لالنضمام إىل أقربائهم.
فقبل تسع سنوات كان هناك
 8آالف مكان يف إطار برنامج
إنساني خاص لألقارب.
ومن شأن التنفيذ الكامل
لتوصيات جلنة هيوسنت ان
يكلف حواىل مليار دوالر يف
السنة ،باالضافة اىل 1.4
مليار دوالر حسب تقديرات
إىل اعداد الالجئني املقبولني،
 800مليون دوالر لتقديم
مزيد من االماكن جلمع مشل
األسرة 1.4 ،مليار دوالر
لتشغيل ناورو ليستوعب
 1500شخص 900 ،مليون
دوالر ملركز جزيرة مانوس
ليستوعب  600يف و 80
مليون دوالر للحل املاليزي.
وكانت احلكومة قد أدانت من
قبل خيار العودة اىل ناورو
دون ماليزيا لكن تبني للفريق
ان معاجلة طاليب اللجوء يف
ناورو ميكن أن تنقذ حياة
الناس وستكون مبثابة «قاطع
الدائرة» لوقف االرتفاع الكبري
يف وصول القارب

العالناتكم يف جريدة
اهلريالد االتصال على
احد االرقام التالية:
0403482345
0478165625
87648186
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اعـــالنات

�Y��r l�cal M

Jason Clare MP

يتقدم احلاج وجيه هوشر واحلاج حسني هوشر
صاحبا حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية بأحر التهاني
من اجلالية االسالمية خاصة والعربية عامة مبناسبة عيد
الفطر السعيد اعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات
وكل عام وانتم خبري
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اعـــالنات

The Eid message is
"I would like on behalf
of myself and the
Councillors to extend
our sincerest wishes to
the Islamic Community
here in Rockdale City, in
Australia and throughout
the world for a joyful and
"prosperous Eid al-Fitr

Bill Saravinovski
Mayor of Rockdale

أتقدم باالصالة عن نفسي وبالنيابة عن اعضاء
اجمللس البلدي بأحر التهاني من اجلالية االسالمية
يف روكدايل ويف اسرتاليا ومن املسلمني يف مجيع
أحناء العامل متمنيا هلم عيد فطر سعيد

ورشة عمل جمانية
باللغة العربية
هل تودون تعلم املزيد عن:
قانون العائلة
العالقات الصحية
حقوق الطفل
محاية الطفل

يوم االربعاء يف  29آب من الساعة  4بعد الظهر حتى  6مساء يف

SydWest Multicultural Services Inc
Level 2, 125 Main Street, Blacktown, Sydney

خدمة العناية بالطفل مؤمنة
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143
تسعرية مجانية

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

EMOGENE CONTRACTING TEAM
لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على
أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

أكثر من  30سنة خربة

لالتصال :جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: 02 8704 1490

753 Hume Hwy, Shop 28A

0414 983 608

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

ملحمة النجوم

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

بادارة آدي

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

نبيع بالجملة واملفرق

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

For all your glazing needs

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

**Shower screens* Tables tops
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

0407 666 190

PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب
وصب الباطون وإلجراء الزيادات
(الزودات)

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

صفوت عرفان

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

فقدان زورق الجئني بعد وصفها باملسرطنة ..أسرتاليا فيسبوك تغلق صفحة
عليه  67شخصا حتذر من إيقاف تصدير أبقارها إىل «عنصرية» يف اسرتاليا
القاهرة نهائيًا

قالت السلطات األسرتالية،
الثالثاء ،إن هناك خماوف
كبرية من احتمال غرق زورق
مفقود منذ مغادرته إندونيسيا
منذ أكثر من شهر وعليه 67
شخصا يعتقد أنهم كانوا
يسعون للجوء إىل أسرتاليا.
وهذه أحدث واقعة ضمن
سلسلة حماوالت قامت بها
سفن لقطع الرحلة اخلطرة إىل
مشال غرب أسرتاليا ،وجاء
خرب فقد الزورق فى وقت
يبحث فيه الربملان األسرتاىل
قوانني جديدة ملنع السفن
التى حتمل طالبى اللجوء من
الوصول إىل البالد بصورة
غري مشروعة.
وقال جيسون كلري ،وزير
الشؤون الداخلية للتلفزيون
األسرتاىل ،إن الزورق غادر
إندونيسيا فى أواخر يونيه أو
أوائل يوليو لكنه مل يرصد
منذ ذلك احلني.
وقال «ما من دليل على
أن هؤالء الناس وصلوا إىل
أسرتاليا» مضيفا أنه تنتاب
أسرتاليا «خماوف كبرية جدا»
إزاء املفقودين.
ومنذ عام  2001لقى ما يقرب
من ألف شخص حتفهم فى

البحر أثناء حماولتهم الوصول
إىل أسرتاليا على سفن
الجئني عادة ما تكون مكتظة
بالركاب وغري صاحلة لقطع
رحلة من إندونيسيا.
الوزراء
رئيسة
وحتركت
األسرتالية جوليا جيالرد،
أمس االثنني ،إلعادة فتح
مراكز جتميع الالجئني فى
دولتى ناورو وبابوا غينيا
اجلديدة باحمليط اهلادى ،ملنع
وصول مثل هذه السفن فى
خطوة متثل حتوال فى سياسة
إدارتها.
وطالبو اللجوء إىل أسرتاليا -
وكثري منهم من أفغانستان
والشرق األوسط -يبحرون
عادة من إندونيسيا صوب
أيالند
كريسماس
جزيرة
األسرتالية باحمليط اهلندى.
ورغم أن رحالت طالبى اللجوء
غري املشروعة موضوع سياسى
ساخن فى أسرتاليا فإن
األعداد التى حتاول الوصول
إىل البالد صغرية باملقارنة
مبن وصلوا إىل أوروبا بطريق
البحر عام  2011والذين جتاوز
عددهم  58ألفا وفق أرقام
األمم املتحدة.
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أسرتاليا تحُ ّذر رعاياها من السفر
اىل سيناء بعد أحداث رفح
اخلارجية
وزارة
أصدرت
األسرتالية حتذيرًا لرعاياها
لتجنب السفر لسيناء ،نتيجة
التوترات األمنية والعمليات
تشهدها
التى
اإلرهابية
املنطقة حاليًا.
وقال سامى حممود ،رئيس
قطاع السياحة الدولية بهيئة
تنشيط السياحة ،إن مجيع
باخلارج
الرحالت
منظمى
التى
اإلجراءات
يتابعون
اختذتها احلكومة املصرية
لعودة األمن واالستقرار،
موضحًا أن االنفالت األمنى
هو أكرب التحديات التى تواجه
قطاع السياحة اآلن ،وهو
ما جيعل الدعاية التى تقوم
بها هيئة التنشيط السياحى
باخلارج تصطدم حبقائق على

األرض يضعف من تأثري
رسالتها ،مشريًا إىل أن
احلادث امتداد جلملة حوادث
بلطجة وانفالت أثرت بشكل
مباشر على معظم املقاصد
السياحية ،وانعكس ذلك
على اإلشغاالت بالفنادق
التى تأثرت بشكل كبري بعدم
االستقرار األمنى والفوضى
السياسية.
يذكر أن دولتى إيطاليا
حتذيرًا
أصدرتا
وبلجيكا
السفر
لتجنب
لرعاياهما
لسيناء والغردقة ومرسى
علم ،نتيجة التوترات األمنية
والعمليات اإلرهابية التى
تشهدها املنطقة حاليًا.
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فى تطور جديد لقضية اللحوم
اإلسرتالية املصدرة إىل مصر
وإدعاءات إصابتها لإلنسان
بالسرطان  ،حذرت احلكومة
اإلسرتالية من حظر تصدير
حلومها نهائيا إىل مصر فى
حالة عدم إختاذ احلكومة
املصرية موقفا حامسا حياهلا
بطرحها فى األسواق وخاصة
أنها من أجود اللحوم عامليا ،
ووقف حرب الشائعات التى
تعرض حنو  33ألف رأس من
ماشيتها املوردة إىل مصر
للنفوق وتدمري مسعة اللحوم
اإلسرتالية وهو ما قد يعود
بأشد ضرر على االقتصاد
عامليا.
اإلسرتاىل
ً
صالح
الدكتور
وأكد
عبد املؤمن وزير الزراعة
واستصالح األراضى أعالن
النتائج اخلاصة بتحليل عينات
أنسجة ودماء شحنة الـ 16
ألف رأس األوىل الواردة إىل
ميناء السخنة مبصر قبل شهر
رمضان املبارك غدا األربعاء
عقب اجتماع جلنة علمية بيطرية
تضم أبرز أساتذة كليات
الطب البيطرى باجلامعات
إىل جانب خرباء اهليئة العامة

للخدمات البيطرية وذلك بعد
مناقشتها والتوصل إىل قرار
نهائى وحاسم.
وقال أن شحنة الـ  17ألف
رأس ماشية الثانية الواردة
قبل حنو يومني والتى مت
التحفظ عليها باإلمساعيلية
فسيتم إعالن نتائج حتليالتها
خالل  30يوما من اآلن وذلك
عقب إنتهاء حتليالت الكشف
عن هرمونات النمو وتركيزاتها
ومدى تطابقها مع املعدالت
العاملية القانونية واملعرتف
موضحا أنه
بها دوليا ،
ً
املؤشرات األولية للنتائج
مطمئنة وتكشف كذب إدعاءات
أن اللحوم مسرطنة وخاصة أن
اهلرمونات الطبيعية ال خطر
منها على صحة اإلنسان مطلقا
وقانونية و املخلقة هلا نسب
حمددة عامليا وتركيزات متفق
عليها ودولة مثل إسرتاليا
ال ميكن أن تتجاوزها  ،بل
ويتطلب تناول اإلنسان حنو
طن حلوم سنويا منها للشعور
باخلطر بينما أقصى استهالك
للفرد ال يتجاوز  15كيلو جرام
سنويا.
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شركات صناعة التبغ
ختسر معركتها ضد العلب
املوحدة يف أسرتاليا

رفضت السلطات القضائية
نهائيا
رفضا
االسرتالية
االربعاء طلب شركات صناعة
موريس
«فيليب
التبغ
بريتيش أمريكان توباكو»
و»جابان توباكو إنرتناشونال»
و»إمبرييال توباكو» اليت
كانت تعارض توحيد علب
السجائر ،يف إطار خطوة
ترمي إىل مكافحة التدخني.
فاعتبارا من األول من
كانون األول/ديسمرب ،ستباع
السجائر املوزعة يف أسرتاليا
يف علب موحدة من حيث
الشكل والتصميم للعالمات
مجيعها.
وقالت وزيرة العدل نيكوال
روكسون إنه «نصر جلميع
العائالت اليت خسرت احد
أفرادها بسبب مرض ناجم
عن التدخني».
وتابعت قائلة إنه «حتول
مفصلي للحد من انتشار التبغ
يف العامل .فحكومات العامل
أمجع تراقب عن كثب ما
حيصل يف أسرتاليا على هذا
الصعيد ،وقد حيذو البعض
حذونا».

ولفتت الوزيرة خصوصا
إىل وضع كندا ونيوزيلندا
واسرتاليا وعدة بلدان من
االحتاد األوروبي.
وستحمل العلب اخلضراء
اللون حتذيرات صادمة ،وهي
ال ختتلف عن غريها إال يف ما
خيص عالمة املنتج وامسه.
وقد عارض منتجو التبغ هذا
اإلجراء حبجة أنه ينتهك حقوق
امللكية الفكرية ويسهل تزوير
العالمات.
لكن حمكمة سيدني العليا
اليت تصدر قرارات غري قابلة
لالستئناف أكدت أن القانون
اجلديد ال يتعارض مع جوهر
الدستور االسرتالي ،ورفضت
بالتالي طلب شركات صناعة
التبغ وفرضت عليها دفع
الرسوم القضائية للحكومة.
وميوت  15ألف أسرتالي كل
سنة من أمراض نامجة عن
التدخني ،ما يكلف البالد
 31,5مليارا دوالر أسرتالي
( 23مليار يورو) مع احتساب
كلفة العالجات واخلسارة يف
االنتاجية.
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أزالت إدارة موقع فيسبوك
السكان
وصفت
صفحة
األصليني ألسرتاليا بأنهم
خممورون ومرفهون.
وكانت الصفحة اليت أثارت
ردود أفعال غاضبة مسحت
نكات
بنشر
للمشرتكني
للتهكم على سكان اسرتاليا
األصليني.
وتلقت العريضة اليت نشرت
على اإلنرتنت وتطالب بإغالق
الصفحة  17ألف توقيع خالل
يومني فقط.
وجاء يف النص الذي تضمنته
العريضة أن الصفحة تقلل
من شأن «الرتاث الغين»
للسكان األصليني.
وغري
«مسيئة
معلومات
قانونية»
وقالت ادارة فيسبوك يف
تصريح لوسائل إعالم حملية
إنها تفهم «القلق العام
بشأن الصفحات املثرية
للجدل يف إسرتاليا».
أهمية
«نقدر
وأضافت:

تداول املعلومات وتبادل
الذي
واالنفتاح
اآلراء
ينتج عن هذه النقاشات،
ولكننا ندرك أن بعض هذه
املعلومات قد تكون مسيئة
وغري قانونية يف بعض
الدول».
ونددت احلكومة االسرتالية
بوجود مثل هذه الصفحة
االعالم
هيئة
وفتحت
واالتصال االسرتالية حتقيقا
يف األمر.
االتصال
وزير
وقال
االسرتالي ستيفن كونروي
يف تصرحيات لقناة اي بي
سي التلفزيونية «إن هذا
األمر غري مالئم باملرة».
وذكرت مصادر اسرتالية أن
منشئ الصفحة على موقع
التواصل االجتماعي الشهري
فتى يقدر عمره بنحو 16
عاما.
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العنكبوت

سجـِّل لالقرتاع يف انتخابات
اجمللس احمللي املُقامة يف
أكتوبر/تشرين األول
مجيع سكان فكتوريا املؤهلني
الذين بلغوا مؤخرًا عمر 18
سنة أو انتقلوا ومل يقوموا
حتى اآلن بتحديث عناوينهم
جيب عليهم إكمال تسجيلهم
ٍ
يف
موعد أقصاه الساعة 4
مساءًا من يوم اجلمعة 31
أغسطس/آب  2012لكي
يتمكنوا من التصويت يف
انتخابات اجملالس احمللية
هلذا العام.
مفوض
نائبة
أفادت
االنتخابات،Liz Williams ،
قائلة« :إذا أنت
مواطن
ٌ
أسرتالي عمرك  18سنة أو
يتعي عليك
أكرب ،فسوف
نَّ
يف
للتصويت
التسجيل
انتخابات اجمللس احمللي
مبنطقتك».
إذا كنت ُمدرجًا يف سجل
الناخبني للوالية فأنت إذن
ٌ
مسجل تلقائيًا للتصويت يف
هذه االنتخابات.
ُ
بإمكان املقرتعني
املدرجني
يف سجل الناخبني أن يقوموا
بتحديث بيانات تسجيلهم
باستخدام استمارة طلب
االلكرتوني
املوقع
عرب
.w w w . v e c . v i c . g o v . a u
أما الذين يسجلون
للمرة
ّ
ّ
األوىل ،أو يقومون بتغيري

أمسائهم أو أولئك الذين
ليست لديهم رخصة قيادة
يتعي عليهم
سيارة فسوف
نَّ
طباعة استماراتهم والتوقيع
قبل
عليها
واإلشهاد
إعادتها.
تتوفر نسخة مرتمجة عن
استمارة طلب التسجيل على
املوقع االلكرتوني www.
ولكنها
،vec.vic.gov.au
خترج باللغة االجنليزية عند
طباعتها .كما تتوفر أيضا
تسجيل
طلب
استمارات
يف مجيع منافذ هيئة بريد
أسرتاليا ( )Australia Postأو
مكاتب سنرتلينك.
مثة فئات تسجيل خاصة
ومرشحي
للمستأجرين،
الشركات واألشخاص غري
األسرتاليني
املواطنني
رسوم
يدفعون
الذي
اجمللس البلدي ويرغبون
يف التصويت يف انتخابات
اجملالس احمللية.
يتوفر املزيد من املعلومات
عن التسجيل يف املوقع
االلكرتوني www.vec.vic.
 ، gov.auأو ميكن احلصول
عليها باالتصال باخلط اهلاتفي
اخلاص بالتسجيل لدى VEC
على الرقم .1300805478
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

إصابة نقيب من اجليش جبروح خطرة
حاول التص ّدي ملسلحني يسرقان مصرفاً يف «اليسار»
أصيب ضابط يف اجليش برتبة نقيب جبروح خطرة يف الرأس،
التصدي ملسلحني كانا حياوالن السطو على بنك
أثناء حماولته
ّ
لبنان واملهجر يف «اليسار» ،بعدما صودف وجوده أمام املصرف
املذكور.
وكان مسلحان على منت دراجة نارية قد دخال املصرف للسطو
عليه ،فاعرتضهما النقيب ريان اجلردي الذي صودف وجوده خارج
املصرف حيث كان يسحب ما ً
الصراف اآللي ،وأطلقوا باجتاهه
ال من
ّ
أربع رصاصات فأصابوه ،وعلى الفور مت نقله اىل مستشفى
وفر السارقان ،بعدما متكنا من
سرحال للمعاجلة وهو حبال حرجة.
ّ
سرقة مبلغ من املاس من خزنة املصرف.
وكان السارقان يرتديان ثيابًا رياضية األول لون أسود والثاني
لون رصاصي ويضعان خوذتني على رأسيهما.
وأصدرت قيادة اجليش بيانًا أشارت فيه اىل أنه «ظهر اليوم
(أمس) ،أقدمت عصابة سطو مسلح على اقتحام مصرف لبنان
واملهجر يف منطقة إليسار-املنت الشمالي ،وقامت بإطالق النار
لرتهيب موظفي املصرف وتنفيذ عملية السطو ،وصودف حينها
وجود ضابط برتبة نقيب من عديد اجليش اللبناني يف املكان
املذكور ،فتصدى للمسلحني الذين بادروا اىل إطالق النار باجتاهه
قبل فرارهم ،مما أدى اىل إصابته جبروح خطرة.
وبوشر التحقيق يف احلادث ،وتعمل قوى اجليش على مالحقة
أفراد العصابة لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء املختص».
***

صيّاد..خمدرات
متادى «غازاروس» يف ترويج املخدرات رغم توقيفه مرارًا
ووصل به األمر إىل تروجيها يف مسمكته يف منطقة جونية ،فتم
توقيفه حيث ضبطت يف حمله كمية من حشيشة الكيف خمبأة يف
أرجل احدى الطاوالت.
واعرتف املوقوف انه يتعاطى احلشيشة ،إال انه نفى تروجيها،
لكن اعرتافات «الزبائن» أكدت تورطه وشراءه املخدرات من
بريتال والشراونة.
وبناء على كتاب معلومات مفاده انه توجد يف منطقة جونية
مسمكة عائدة لغازاروس ج .يقوم باستخدامها لرتويج املخدرات،
توجهت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان يف املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي إىل املكان وأوقفته واملدعو نضال ح.س.
وبتفتيش احمللة عثر على سطح الكوخ خلف املسمكة على علبة
بالستيكية بداخلها خليط من مادة حشيشة الكيف والدخان الفلت

زنتها  /10,2/غرامات ،كما عثرت داخل حجر من اخلفان على كيس
نايلون صغري بداخله ثالثة سنتمرات مكعبة من خليط مشابه لذلك
املوجود داخل العلبة البالستيكية زنتها /3,2/غرامات ،وعثرت
أيضًا داخل أرجل احدى الطاوالت على كيس نايلون لون أسود
فارغ تفوح منه رائحة احلشيشة وكيس آخر شفاف ذي سحاب
بداخله اثار لنفس املادة كان مرميًا على أرض البورة املالصقة
للمسمكة ،وعثرت داخل أحد جوارير اخلزانة املوجودة خلف املسمكة
على جمموعة جزادين صغرية خمتلفة األحجام وساعيت يد رجاليتني،
وأجري لغازاروس فحص خمربي جاءت نتيجته اجيابية جلهة تعاطي
حشيشة الكيف وسلبية بالنسبة للمواد األخرى ومت استجوابه
ونضال من قبل عناصر مفرزة استقصاء جبل لبنان ومن قبل
عناصر مكتب مكافحة املخدرات.
وقد اعرتف غازاروس يف التحقيقات األولية بأنه يتعاطى
املخدرات مادة حشيشة الكيف ويستحصل عليها من علي ع .لقاء
مبلغ عشرين ألف لرية لكل حواىل ست سجائر ،وأضاف بأنه أودع
الكيس األسود داخل رجل الطاولة كي خيفيه ،أما الكيس املرمي
فهو قديم وموجود على األرض واحلقيقة أن املخدرات اليت ضبطت
يف العلبة البالستيكية هي وحدها له أما اليت ضبطت داخل حجر
ّ
اخلفان فال علم له بها وال يعرف ملن تعود ،وهو ال يعطي املخدرات
سوى لشخص واحد يدعى ايلي مقابل علبيت دخان مارلبورو لكل
سيجارة حشيشة.
وأدىل نضال س .بأن املخدرات اليت ضبطت يف املسمكة عائدة
لغازاروس ويستحصل عليها من علي ع .كما علم من غازاروس
وال يعتقد أنه يبيعها ألحد.
وصرح غازاروس بأنه منذ أربع سنوات وقبل توقيفه يف سجن
ّ
رومية حضر إيلي اىل املسمكة وطلب منه أن يشعل له سيجارة
حشيشة كونه يعرف أنه يتعاطى تلك املادة ،فأخرج غازاروس من
«جمة» وأعطاها إليلي وأخذ منه
جيبه سيجارة وأشعلها وشرب منها
ّ
يف املقابل علبيت سجائر مارلبورو ،وقد حصل هذا األمر مرة واحدة
ومل يتكرر ،غري أنه نفى ترويج املخدرات.
وبتوقيف علي ع .اعرتف بتعاطي املخدرات من نوع حشيشة
الكيف والكوكايني فض ًال عن احلبوب املخدرة ويستحصل عليها
من املدعو أبو علي وهيب يف منطقة بريتال ومن علي ج .الذي
يقيم يف الشراونة ،وهو يعرف غازاروس ،وأضاف بأنه كان يضع
مادة حشيشة الكيف داخل حجر اخلفان ويعود يف املساء فال جيدها
فسأل غازاروس الذي قال له بأنه هو الذي كان يأخذها وعرض
عليه املال لكن علي ع .مل يقبل وقد حصل ذلك مرتني.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل
حيدر عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة حبق غازاروس ج .وعلي ع.
وغرمت
وخفضتها اىل األشغال الشاقة املؤقتة ملدة مخس سنوات
ّ
كل منهما مبليوني لرية.

***

انتحلوا صفة أمنية ..وسلبوه
أثناء انتظار السوري عبداحلليم دبوس يف حملة االوزاعي الطريق
العام قرب نفق خلدة ،باصًا لالجرة قاصدًا مدينة صيدا ،اعرتضته
سيارة بيضاء بداخلها ثالثة اشخاص جمهولني انتحلوا صفة امنية،
وسلبوه حمفظته اليت حتوي أوراقه الثبوتية ومبلغًا من املال وهاتفه
اخلليوي وفروا.
ثالثة قتلى حبوادث متفرقة
قضى موسى عبد احلسني نور الدين ( 81عاما) من بلدة قانا
بضربة على الرأس احدثت له نزفًا حادًا.
وكان نورالدين قرابة السابعة من صباح امس يفتح حمله
التجاري يف قانا حيث تعرض لضربة على رأسه من جمهولني
تسببت له بنزف قوي ،ونقل اىل املستشفى ،اال انه فارق احلياة.
وحضرت عناصر قوى االمن الداخلي يف جوبا وبدأت وحتقيقات
يف احلادث.
من جهة اخرى ويف بلدة رومية قضاء املنت عثر على جورج
رحيمة ( 44عاما) جثة داخل احلديقة جراء سقوطه من الطابق الثالث
وذلك اثناء عمله يف تركيب االملنيوم.
وعلى طريق الضبيه االوتوسرتاد ،صدمت سيارة «فان» مغفلة
باقي املواصفات فجر امس امرأة اثيوبية جمهولة اهلوية ،ونقلت
اىل احد املستشفيات ،وما لبثت ان توفيت بعد حتطم رأسها.
***

سائق أجرة يوقف سورياً حاول سرقته يف مستيتا
حاول سوري سلب سائق سيارة اجرة يف مستيتا جبيل فغافله
السائق ومتكن من توقيفه.
وكانت دورية ملخفر درك جبيل تسلمت السوري بعدما حاول
سلب سائق سيارة اجرة من نوع مرسيدس ،يقودها (ع.س .ياغي
حيث اقدم عليوي على شهر سكني ووضعه على عنق السائق
طالبا تسليمه ما لديه من مال .فتوقف السائق اىل جانب الطريق
متظاهرا بأنه يريد اعطاءه املال فغافله واستطاع تسليمه اىل
دورية خمفر جبيل.
من جهتها متكنت قطعات قوى االمن الداخلي بتاريخ 2012/8/8
وضمن اطار مهامها يف جمال حفظ االمن والنظام ومكافحة اجلرمية
مبختلف انواعها ،من توقيف  34شخصًا الركابهم افعاال جرمية على
االراضي اللبنانية كافة ،بينهم 6 :جبرائم سرقة وسلب 3 ،جبرائم
خمدرات 5 ،جبرم دخول البالد خلسة ودون اوراق ثبوتيو 3 ،حبجرم
اطالق نار 8 ،جبرائم :اشتباه بقتل ،اختالس ،احتيال ،ضرب
وايذاء ،حيازة مسدس ،عدم دفع نفقة ،و 9مطلوبني للقضاء
مبوجب مذكرات واحكام عدلية خمتلفة.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،تمور،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها ...
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

أسعار مهاودة

نظافة تامة  ..خدمة ودودة ...معاملة صادقة وأخوية..

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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15 صفحة

اعالنــات ملبورن

Hatem

Electrical Contracting

حاتم

كانت ومازالت شركة
للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل
الخدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات
واملنازل السكنية
 كفالة يف.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
العمل

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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لبنانيات

هيئة احلوار تعود يف  ٢٠ايلول ملناقشة االسرتاتيجية الدفاعية بعدما استبدلتها بالتطورات لغياب بري واحلريري ومكاري وفرجنيه وجعجع
استبدلت هيئة احلوار الوطين
البحث يف جدول اعماهلا الذي
ينص على االسرتاتيجية الدفاعية
امليدانية
التطورات
مبناقشة
واملعاجلات االمنية وقررت العودة
يف  ٢٠ايلول املقبل ملتابعة
االسرتاتيجية الدفاعية.
والالفت يف جلسة االمس
غياب رئيس جملس النواب نبيه
بري ورئيس تيار املردة سليمان
فرجنيه ،ونائب رئيس جملس
النواب فريد مكاري اضافة اىل
الرئيس سعد احلريري املوجود يف
اخلارج ،واستمرار مقاطعة الدكتور
مسري جعجع للجلسات.
فقد صدر عن هيئة احلوار البيان
اآلتي :استأنفت هيئة احلوار
الوطين أعماهلا بتاريخ  16آب
 2012يف املقر الصيفي لرئاسة
اجلمهورية يف بيت الدين برئاسة
اجلمهورية العماد
فخامة رئيس
ّ
ميشال سليمان ومشاركة أفرقاء
وتغيب منهم الرئيس نبيه
احلوار،
ّ
بري ،الرئيس سعد احلريري ،نائب
رئيس جملس النواب فريد مكاري،
والنائب سليمان فرجنيه والدكتور
مسري جعجع .
افتتح فخامة الرئيس اجللسة
بتلخيص نتائج زياراته لبعض
الدول الصديقة وبإستعراض
التطورات اليت حصلت منذ إنعقاد
اجللسة األخرية للهيئة بتاريخ
 2012/6/25واملسائل اليت أدت
اىل تعليق اعماهلا بتاريخ  24متوز
الفائت.
نوه فخامة الرئيس خصوصا
ّ
مبا صدر عن جملس األمن الدولي
وجملس اإلحتاد األوروبي والعديد
من الدول الشقيقة والصديقة من
إشادة بإعالن بعبدا الذي صدر
كوثيقة رمسية من وثائق األمم
املتحدة وبالدعوة إلستئناف اعمال
هيئة احلوار ومن تشجيع القادة
السياسيني للمضي قدمًا يف هذا
احلوار الداعم لإلستقرار وللتنمية،
مؤكدًا على ضرورة اإللتزام
مبندرجات إعالن بعبدا ،وخصوصا
تطبيق سياسة النأي بالنفس.
التقيد
وشدد على ضرورة
ّ
ّ
بالقوانني املرعية اإلجراء واإلحتكام
اىل املؤسسات الشرعية ،رافضًا
التسيب
أي شكل من أشكال
ّ
والفلتان األمين ،مع تأكيد أهمية
متابعة السعي احلثيث الذي
تقوم به الدولة ملعاجلة موضوع
املخطوفني اللبنانيني بالطرق
املشروعة واملناسبة.
املقررات
توافق
املداوالت
وبنتيجة
املتحاورون على اآلتي :
 - 1تأجيل طرح التصور اخلاص
باالسرتاتيجية الوطنية للدفاع
ٍ
عدد من اعضاء
بسبب غياب
هئية احلوار الوطين وأبرزهم دولة
رئيس جملس النواب ُ
األستاذ نبيه
بري ومتابعة التحضري لطرح هذا
التصور مبشاركة مجيع افرقاء
احلوار.
 - 2التمين على احلكومة اللبنانية
اخذ مجيع التدابري الكفيلة بفرض
األمن على األراضي اللبنانية
كافة ،مبا حيفظ االستقرار وشروط
التنمية ومكانة لبنان الدولية،
وإستكمال السعي الرمسي القائم
وجبهد وطين متكاتف ،وال سيما
من طريق تشكيل وفد من هيئة
احلوار للسعي مع الدول املؤثرة
من أجل معاجلة موضوع املخطوفني
اللبنانيني لإلفراج عنهم ساملني،
وتأكيد احلرص على العالقات
األخوية مع هذه الدول.
 - 3توفري بيئة مؤاتية إلجناح
زيارة قداسة البابا اىل لبنان

اعتبارًا من الرابع عشر من ايلول
املقبل ،وتكريس أجواء وفاق
حقيقي بني خمتلف فئات الشعب
اللبناني تعطي الرأي العام العاملي
دلي ًال اىل جناح لبنان يف احملافظة
على خصوصية دوره ورسالته
كبلد حرية وعيش مشرتك وحوار.
 -4حتديد الساعة  ١١.٠٠من
قبل ظهر اخلميس  20إيلول
موعدًا مبدئيًا للجلسة املقبلة هليئة
احلوار الوطين ملتابعة مناقشة
اإلسرتاتيجية الدفاعية الوطنية
كما هي واردة يف جدول اعمال
اهليئة.

رئيس اجلمهورية

ولدى دخوله اىل القاعة حيث
التأمت هيئة احلوار الوطين سئل
الرئيس سليمان :ملاذا مل ينعقد
اجمللس االعلى للدفاع؟ فقال:
جيب ان نعرف ما هي مهمة اجمللس
االعلى للدفاع ،هي اختاذ االجراءات
الالزمة لتنفيذ السياسة الدفاعية
اليت يقرها جملس الوزراء وعندما
يكون هناك حاجات إما تأمني قوى
او تعبئة تربوية او مصاريف مادية
او حاجات من غري االجهزة املختصة
ينعقد اجمللس االعلى للدفاع هلذا
االمر .ولكن ليس هناك حاجات
فأنا قد استقبلت الوزراء املختصني
وقادة االجهزة االمنية وليس
لديهم حاجات خاصة للوضع الذي
استجد باالمس ،االوامر موجودة
والتعليمات موجودة.
املواطن يتساءل عن الوضع
االمين ،هل ما من طمأنة يف هذا
اجملال؟.
 تفاءلوا باخلري جتدوه.هل ستتطرقون اىل املستجدات
االمنية ام ستدخلون مباشرة يف
البحث باالسرتاتيجية الدفاعية؟
 االن سنرى يف اجللسة ،االمرخاضع الرادة املتحاورين.
هل طمأنكم أحد على اللبنانيني
املخطوفني؟
 حبسب وزير اخلارجية ووفقمعلوماته اىل اآلن  ،انهم خبري.
اجلناح العسكري آلل املقداد
يتوعد مبفاجأة جديدة؟
إن شاء اهلل تكون االفراج عن
املخطوفني يف سوريا وأعزاز .
وكان الرئيس سليمان استقبل
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
قبل انعقاد اجللسة وتداول معه
يف االوضاع العامة ،كما عرض
لألوضاع العامة مع رئيس جبهة
النضال الوطين النائب وليد
جنبالط ،كما حضر وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل من أجل
مناقشة التطورات األمنية مع
أفرقاء احلوار.

وقائع اجللسة

وعرض املتحاورون على طاولة
والتسيب
احلوار للتطورات األمنية
ّ
األمين وكان مثة معاتبة وحتميل
الرئيس
واعترب
مسؤوليات،
السنيورة وفريق  14آذار أن
سياسة النأي بالنفس جيب أن
تطبق يف أن يكون هناك حكومة
حيادية انقاذية ،اي بتغيري هذه
احلكومة ،ورد رئيس اجلمهورية
بأن موضوع تغيري احلكومة ال
يطرح على طاولة احلوار ،ألن
هناك مؤسسات.
بدوره أشار رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي انه من غري اجلائز
حتميل احلكومة وحدها املسؤولية
يف ما حيصل ،فاجليش استعمل
حكمته وقوته يف ضبط األمن،
مشيدا مبا قام به قوى األمن
الداخلي من تدابري احرتازية ال
سيما يف مسألة توقيف الوزير
السابق ميشال مساحة ،داعيا
اجلميع اىل اجمليء اىل احلوار،

ومبديا استعداده للبحث والتفاهم
على كل اخلطوات املقبلة مبا فيها
التغيري احلكومي.
اضاف :هناك من محل  14آذار
مسؤولية أمنية يف موضوع إمام
مسجد بالل بن رباح الشيخ أمحد
األسري ،وفريق  14آذار محل فريق
املواالة املسؤولية يف كل احلوادث
األخرى مبا فيها قطع طريق املطار
وعمليات اخلطف الدائرة يف
البلد ،وحتى ان بعض فريق 14
آذار منهم النائب ميشال فرعون
اقرتح أن يكون مثة مطار بديل عن
مطار رفيق احلريري طاملا ان 50
شخصا بامكانهم أن يقطعوا طريق
املطار ،وقد استغرب النائب حممد
رعد هذا الطرح ،وسأل :هل أنكم
تطرحون نقل مكان املطار فكان
اجلواب ،نبحث عن حالة طوارئ
بدل أن تتحول الرحالت من مطار
بريوت اىل مطار عمان أو أي مكان
آخر أن يكون هناك مطار رينيه
معوض جيب تشغيله.
اجلميل
من جهته اكد الرئيس
ّ
ضرورة التضامن مع أي خمطوف
ومع أهله أي كان من الناحيتني
االنسانية والوطنية وقال أنه ال
ميكن ان نبقى مكتويف األيدي أيًا
كانت االسباب .لكنه توقف عند
ردات الفعل والفلتان الذي سجل
أمس يف الضاحية اجلنوبية وحتدث
عن فتنة اعالمية خطرية يف ضوء
التهديدات اليت حصلت واليت
تناولت اشخاصا ودو ً
ال وهيئات
كما حتدث عن فتنة داخلية مع
الطابع املذهيب الذي أخذته هذه
االمور وانعكاسات ذلك على
الصعيد االقتصادي.
اجلميل خالل جلسة احلوار
وأشار
ّ
إىل فتنة من نوع آخر هي الفتنة
الديبلوماسية من خالل تناول بعض
األشخاص دوال وجهات خارجية
دون اي مربر وبينها دول هلا اياد
بيض على لبنان وانعكاس هذه
الفتنة على عالقات لبنان بهذه
الدول اليت قدمت له مساعدات
وكذلك على صعيد وجود لبنانيني
يف هذه الدول مما يعرض املصاحل
االقتصادية للمخاطر.
اجلميل غياب
وسجل الرئيس
ّ
ّ
احلكومة كليا يف ظل الوضع
االستثنائي ووصف ذلك بانه
غري مقبول وكأنه انتحار .وخلص
اىل انه كنا نبحث عن اسرتاتيجية
دفاع ضد اسرائيل فاصبحنا حباجة
اىل اسرتاتيجية امنية واقتصادية
موضوع
ملعاجلة
وديبلوماسية
املخطوفني وتداعياته.
اجلميل
الرئيس
وتوقف
ّ
عند الفتنة الداخلية سائال عن
التهديدات اليت صدرت حبق
دول صديقة ،ومسجال ان النيابة
عرض
العامة مل تتحرك امام من ّ
لبنان ملخاطر جسيمة .وخلص
رئيس الكتائب اىل جتديد مطالبته
بضرورة قيام حكومة انقاذ وطنية
ملصاحلة لبنان مع نفسه ومع
اشقائه العادة الثقة باملؤسسات
الوطنية.
كما أعلن النائب ميشال فرعون
أن رئيس اجلمهورية أيد الطرح
بأن يفتح هذا املطار يف احلاالت
الطارئة وأيضا أيده النائب ميشال
املر.
وحتولت اجللسة اىل جلسة
مناقشة عامة بعدما اتصل رئيس
اجلمهورية بالرئيس نبيه بري
وأبلغه بنيته تأجيل عرض تصوره
لالسرتاتيجية الدفاعية.

تعليقات املتحاورين

وبعد اجللسة وصف النائب
ميشال املر اجواء جلسة احلوار
اليت انعقدت يف بيت الدين،

بالودية ،وقال ردا على سؤال عن
غياب رئيس جملس النواب نبيه
بري :ال شك ان للرئيس بري وهو
القطب االساسي يف احلوار اسبابه
اخلاصة.
اضاف :اجلنا عرض االسرتاتيجية
الدفاعية والتطرق اليها كان جزئيا
الن فخامة الرئيس طرح تأجيل
عرضه لضرورة ان يكون الرئيس
بري حاضرا.
وردا على سؤال اخر قال :ما
زال انقاذ البلد ممكنا ،وكلنا ثقة
بلبنان واجللسة املقبلة ارجئت اىل
 20ايلول املقبل.
اما النائب جان اوغاسابيان
فأشار اىل انه ال ميكن مواجهة
موحد،
احلوادث اال مبوقف وطين
ّ
واصفا احلكومة بالعاجزة ،مشددا
احلرص على االستقرار الداخلي
والسلم االهلي ،وقال :املرحلة
تتطلب حكومة استثنائية كما قال
الرئيس جنيب ميقاتي وحكومة
انقاذية كما قلنا يف  14اذار.
واكد النائب ميشال فرعون ان
هيبة الدولة حباجة اىل حل ملسألة
السالح خارج الدولة.
وأعلن عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب علي حسن خليل
أن عدم حضور بري جلسة احلوار
انتصار للحوار ومحاية له.
وكانت جلسة احلوار بدأت يف
الثانية عشرة اال ربعا من قبل
الظهر وانتهت يف الثانية اال
مخس دقائق ،ووصلها تباعا:
النواب آغوب بقرادونيان ،ميشال
املر ،ميشال عون ،أسعد حردان،
الربوفسور فايز احلج شاهني،
النواب :ميشال فرعون ،جان
اوغاسبيان ،وليد جنبالط ،الرئيس
فؤاد السنيورة ،النائبان حممد رعد
وطالل ارسالن ،الرئيس امني
اجلميل ،الوزير حممد الصفدي،
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي.
بيان بري
وصدر عن الرئيس بري بيان
جاء فيه :يعتذر الرئيس نبيه بري
عن حضور جلسة احلوار هلذا اليوم
نظرا للمكان والظروف واالشكاليات
اليت رافقت انعقاده ،منوها جبهود
فخامة رئيس اجلمهورية على جهده
وتصربه.
وأوضح املر قبل اجللسة ولدى
وصوله أنه كان يف جو االعتذارات
عن عدم مشاركة البعض اليوم،
لكنين حرصت على احلضور اىل
بيت الدين.
وسئل النائب فرعون عن
املعلومات عن مقاطعة فريق معني،
فقال :يبدو ان هناك قرارا سوريا
مبقاطعة جلسة احلوار الوطين.
بدوره ،أكد النائب رعد أن حزب
اهلل مل يكن بوارد مقاطعة جلسة
احلوار.

حديث ميقاتي

وبعد انتهاء اجتماع هيئة احلوار
حتدث ميقاتي اىل الصحافيني:
بداية حتدث رئيس احلكومة
عن ملف املخطوفني اللبنانيني
فقال :هناك اتصاالت حثيثة
حلل ملف املخطوفني الذي نتابعه
متابعة حثيثة ودقيقة ،ومل ندع
وسيلة ،ال يف الداخل وال يف
اخلارج ،اال وجلأنا اليها النهائه،
لبنانيون،
مواطنون
فهؤالء
ومجيع اللبنانيني موحدون حول
هذه القضية ،لكن األمور تأخذ
احيانا جمرى غري طبيعي وحتصل
ضغوطات ويتم ربط األمور
ببعضها البعض ،من دون مربر،
كما حصل باألمس .لقد حتدثنا يف
هيئة احلوار عن بعض األفكار،
وسنعرضها داخل جملس الوزراء
إلختاذ االجراءات املناسبة لكي ال

يتكرر ما حصل باألمس ألنه أمر
غري مقبول على االطالق.
هل تقصد خطف السوريني
واملواطن الرتكي؟
 اخلطف والتهديد واجلرأةاالعالمية.
ولكن الدولة ظهرت كأن ال
حول وال قوة هلا؟
 ال حول وال قوة اال باهلل دائما،ولكن أنا اسأل هل الظواهر اليت
شهدناها باألمس هي من صنيعة
هذه احلكومة؟ لقد مضى على هذه
االمور عشرات السنوات واملوضوع
مل يكن خافيا على احد.
ما هو اهلدف من تشكيل وفد
من هيئة احلوار للقيام جبولة
خارجية؟
 اهلدف من اجلولة الضغطللسعي لالفراج عن املخطوفني،
ولكي نطمئنهم على أن الرعايا
يف لبنان يعاملون مثل املواطنني
اللبنانيني ،واهلدف الثالث من
اجلولة أن نطمئن اللبنانيني يف
اخلارج أننا حريصون على العالقات
الثنائية بني لبنان وكل الدول
اخلليجية ،وايضا مع تركيا.
ملاذا ال تعلنون حال الطوارئ؟
 ال موجب حتى اآلن إلعالنذلك.
كيف تصف الوضع يف لبنان
حاليا ،وماذا عن طرح احلكومة
االستثنائية؟
 الوضع إستثنائي وصعبوحيتاج اىل حكومة استثنائية ،انا
لست ضدها على االطالق ،ولكن،
علينا االتفاق على البديل ،واال
دخل لبنان يف مزيد من الفراغ.
لنتفق ونتوحد حول تشكيل حكومة
إستثنائية ،وعندها لن اكون اال
مسهال وداعما هلذه املهمة .املهم
ان يسلم البلد .اليوم هناك عدة
امور حتصل والبعض يأخذ على
احلكومة انها تعتمد األمن بالرتاضي
وتتساهل ،وأنا اسأل هذا البعض
الذي يؤخذ بأفكار معينة ،ما هي
اخليارات املتاحة أمامنا؟ ليس
أمامنا اال خيار الرتاضي أو معاجلة
األمور بالقوة والدم .هل ميكن
أن أقبل ان تكون احلكومة هي
عود الكربيت الذي حيرق البلد؟
كل أفكارنا منصبة على السعي
للوصول اىل ما نريده وفتح
كل الطرق وتأمني أمن املواطن
باهلدوء والروية .اجليش اللبناني
يقوم بكل واجباته ،ونوجه له
التحية الكاملة ألنه يعتمد خياري
احلكمة والقوة ،فهو يعطي اجملال
لالتصاالت واحلكمة قبل اللجوء اىل
احلزم .كما نوجه التحية والتهنئة
القلبية لقوى األمن الداخلي وشعبة
املعلومات على اجلهد الذي تقوم
به .طاملا حنن نستطيع معاجلة
األمور بهدوء وروية ،فلماذا
اللجوء اىل خيار القوة .يف الوقت
ذاته هناك إجراءات اساسية جيب
إختاذها وستتخذ ،وسنطلب من
وزير العدل إصدار االستنابات
القضائية الالزمة يف حق كل من
تطاول على أمن الدولة بشكل
عام.
أضاف :أود ايضا أن اتوجه
بكلمة من القلب لالعالم الذي
أمتنى ان يكون إعالما مسؤوال كما
عهدناه ،فنحن مجيعا يف قارب
واحد وأي أمر حيصل ال يصيب
طرفا واحدا ،بل يصيب مجيع
اللبنانيني ووسائل االعالم أيضا.
نتمنى إظهار االمور االجيابية قدر
املستطاع وعدم الرتكيز على
السلبيات اليت تضر بصورة
لبنان.
ماذا عن اقفال طريق املطار؟
 -لقد وصلت صباح امس

من مكة املكرمة وتابعت الوضع
مباشرة واطمأننت اىل أن اجليش
والقوى األمنية يتخذون االجراءات
الضرورية بشأن طريق املطار،
واطمئن اللبنانيني وكل أهلنا يف
اخلارج ان طريق املطار لن متس
جمددا ،ولدي اقرتاح سأعرضه
على جملس الوزراء يتعلق بشمول
االجراءات األمنية للجيش وقوى
األمن الداخلي املناطق املتامخة
لطريق املطار ومن ضمنها منطقة
الضاحية اجلنوبية.
هل هناك موافقة من حزب
اهلل على طاولة احلوار بشأن هذا
الطرح؟
 جملس الوزراء يضم وزراء منكل االطراف ،وسنطرح املوضوع،
وليتخذ جملس الوزراء القرار
املناسب ،وال اعتقد ان هناك أي
مانع ألننا حبثنا هذا املوضوع يف
جلسة احلوار وكان النائب حممد
رعد أكثر من إجيابي يف هذه
املسألة.
هل حصلتم على ضمانات بعدم
إقفال طريق املطار من جديد؟
 احلكومة ال تسأل عن ضماناتبل تقوم بواجبها ،وحنن نفعل
ما جيب ولو بعيدا عن االعالم
والصخب االعالمي والسياسي،
ألن املرحلة تقتضي اهلدوء ،وأي
عمل يعاجل بالصخب لن ينتج عنه
سوى املزيد من الصخب ،وحنن
يف حاجة اىل اهلدوء ،والبلد يعنينا
مجيعا .ليس املهم بقاء احلكومة
أو عدمه ،بل كيف حنافظ على
البلد .املوضوع ليس خالفا على
سياسات ونهج ،بل يتعلق بكيفية
بقاء لبنان وكيفية احلفاظ عليه.
من هو الوفد الذي سيزور
الدول؟
 سنتشاور ،فخامة الرئيسوأنا ،يف تشكيل الوفد املنبثق
عن هيئة احلوار واملؤلف من اربع
او مخس شخصيات بارزة للقيام
جبولة على الدول املؤثرة من
اجل الضغط للسعي لالفراج عن
املخطوفني ولطمأنة هذه الدول
على رعاياها يف لبنان ،ولطمأنة
اللبنانيني يف اخلارج بأننا حريصون
على العالقات الثنائية بني لبنان
وكل الدول اخلليجية وكذلك على
عالقتنا مع تركيا.
هل ستعلن حال الطوارئ يف
لبنان؟
 ال موجب حتى اآلن العالنحال الطوارئ.
ماذا لو بقي الوضع على حاله
حتى موعد زيارة البابا للبنان؟
 بإذن اهلل سيأتي الباباوسيكون جميئه بركة للبنان.
بعض املخطوفني ظهر على
التلفزيون يف مستشفيات تركية،
فهل سرتسلون موفدا اىل تركيا
لبحث هذا املوضوع؟
 لقد إختذنا كل االجراءاتالالزمة ونبحث مع كل االطراف
يف هذه القضية.
يؤخذ على الدولة أنها كانت
غائبة عن أحداث األمس؟
 بالعكس ،فقد كنت علىإتصال مباشر مع فخامة رئيس
اجلمهورية الذي إستدعى القادة
االمنيني ،كما كنت على إتصال
مع وزراء الداخلية والدفاع واالعالم
ومع قائد اجليش واملدير العام
لقوى األمن الداخلي واملدير العام
لالمن العام .كانت هناك فكرة
بدعوة اجمللس االعلى للدفاع اىل
االنعقاد ،واستبعدت الفكرة طاملا
جملس الوزراء سينعقد وسيسبقه
احلوار الوطين الذي سيتم يف خالله
التشاور بني كل االعضاء لتكون
كل القرارات املتخذة جامعة.

صفحة 17

السبت  18آب 2012

Saturday 18 August 2012

Page 17

اعالنات

روبرت فورولو يهنئ

تتقدم نائبة مقعد بانكستاون

يتقدم نائب
مقعد الكمبا

Wishing

MEMBER FOR BANKSTOWN

the Muslim

For State Government related issues

روبرت فورولو

community

من أبناء اجلالية
بأحر التهاني
بمناسبة
عيد الفطر السعيد

Tania Mihailuk MP

peace and
prosperity as
Robert Furolo
MP
Labor Member for
Lakemba

أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات

وكل عام وأنتم بخري

they celebrate
Eid ul-Fitr.

For help with State Government Issues
Hj^iZ&!AZkZa(!)%'")&%8]VeZaGY!7Vc`hidlc
ZaZXidgViZd[[^XZ#WVc`hidlc5eVga^VbZci#chl#\dk#Vj

Fax: 9708 3960

Ph: 9708 3838

أمتنى للجالية االسالمية السالم واالزدهار
يف احتفاهلا يف عيد الفطر السعيد
اعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات
وكل عام وانتم خبري

يتقدم رئيس االتحاد الفيدرالي
للمجالس االسالمية ()AFIC

الحاج حافظ قاسم واللجنة االدارية
بأحر التهاني من الجالية االسالمية
خاصة والعربية عامة بمناسبة

عيد الفطر السعيد

اعاده على الجميع بالخري والربكات
وعلى الجالية العربية وأوطاننا باألمن واالستقرار والسالم
وكل عام وانتم بخري
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ﺑﺄﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻛﺜﺮﻴﺓ ﳲ ﺍﳴﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ..
ﺃﻋﺎﺩﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻭﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ.
ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﺑﺨﺮﻴ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻭﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـ:
Bill: 0412139068 - Khalil: 0403129777

Printed and authorised by Steve Kamper - 10 King St, Rockdale
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بيل سارافينوفسكي
وخليل ابراهيم مرشحا
الدائرة الثالثة يف
بلدية روكدايل
Bill Saravinoviski and Khalil Ibrahim:
Proud to serve the community
:مرشحا حزب العمال عن الدائرة الثالثة بيل سارافينوفسكي وخليل ابراهيم
فخوران بخدمة املجتمع

Bill Saravinoviski and Khalil Ibrahim:
Proud to serve the community
Rockdale Council elections Mayor Bill Saravinoviski and
Khalil Ibrahim are candidates for this ward
Elections to be held on Saturday the 8th of September

Mayor Bill Saravinovski from Rockdale
Council announces that he was standing
for re election at the Council elections in
September 2012.
Since 1982 I have been a Counsellor and
I have been proud that I have been your
mayor for the past 6 terms.
I have been proud of what the Lebanese
community has done in the City of Rockdale
and I am delighted to have on my team
Khail Ibrahim who is well respected in the
community for his community works.
Our plan for the next 4 years is simple
and that is to serve the community and
make Rockdale a better place to live.
Our contact details are;
Bill Saravinovski: 0414 139 068
Khail Ibrahim: 0403 129 777
printed and authorised by Bill Saravinoviski 22 Lenna St Banksia

يعلن رئيس بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي
) عن ترشيح نفسه النتخاباتSaravinoviski(
.2012  سبتمرب عام/البلدية يف شهر ايلول
لقد تم انتخابي لعضوية املجلس البلدي الول
ً وكان لي الفخر ان أُنتخـَب رئيسا1982 مرة عام
. دورات6 للبلدية لـ
اللبنانية
أن أُعلن
إبراهيم
لخدماته

انني أشعر بالفخر ملا قدمته الجالية
 ويسعدني،والعربية ملدينة روكدايل
ضمن الئحتي االنتخابية السيد خليل
الذي يحظى باحرتام كبري يف املجتمع
.وأعماله الخريية واالجتماعية

 القادمة بسيط وهو4 ان مخططنا للسنوات الـ
خدمة املجتمع وجعل روكدايل مكانا أفضل للحياة
.والعيش فيها
يرجى ممن لديه اي سؤال او استفسار
:االتصال
0414 139 068 :بيل سارافينوفسكي
0403 129 777 :خليل إبراهيم

اقرتعوا لالئحة
بيل
سارافينوفسكي
)Saravinovski(
لتكون صوتكم
يف مجلس بلدية
روكدايل
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Offer Valid from July 10th to August 25th





Connect with us on:

Media Center
Video-on-Demand

Movies

Aburn
Zam Zam Market......................(+61) 431-207-576
Adellaid
Persian Grocery........................ (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution........................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400-466-484
IPTV Techheads ........................(+61) 413-240-342
Brisbane
Afshar Market .......................... (+61) 738-477-396

YouTube

Pay-Per-View

TV Series

Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................ (+ 61) 4-100-60-100
Geelong
Nima Satellite....................... (+ 61) 4-017-29-598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar................ (+61) 393-549-212
Austech Telecom..................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers.......... (+61) 397-932-636
Super Gulf………................... (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication......(+61) 387-949-876

Parammata
Little Persia ................................ (+61) 29-630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........... (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite....... (+61) 423-631-129
Osborne Park Perth
Sid Satellite ................................ (+61) 415-406-500
Monterey
Digitech Sound & Vision ..................(+61) 29-593-2650
Thomastown
Professional system & network ....(+ 61) 452-233-002

Sydney
AVA Satellite............................. (+61) 401-491-546
Super Sahel.............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions......................... (+61) 402-666-555
Bullono.................................... (+61) 043-300-8974
Niavaran Market .................... (+61) 294-771-772
Broadcasting Australia Satellite ....(+61)298-91-2551
Sahibi Supermarket..................(+61)286-777-927
Padstow
Image for Computer ............... (+61) 450-296-121

agentsupport@glarab.com

.com

Customer Service:
Tel: +61-28-355-0162
1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
1-866-760-4000

Fax: 1-905-709-1910
email: info@glarab.com

10-11-0007

Radio


SHOUTcast

08-10-0033

TV Channels

Picasa
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  3000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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اعـــالنات

رئيس بلدية بانكستاون
كال عصفور يهنئ
يتقدم رئيس بلدية بانكستاون
كال عصفور وجميع اعضاء املجلس البلدي
واملوظفني بأحر التهاني من الجالية االسالمية
خاصة والعربية عامة بمناسبة
حلول عيد الفطر السعيد اعاده اهلل على
الجميع بالخري واليمن والربكات و على العالم
اجمع باالمن واالستقرار والسالم
وكل عام وانتم بخري

Clr Khal Asfour
MAYOR OF BANKSTOWN

Ph: 9707 9523
Fax: 9707 9517

www.bankstown.nsw.gov.au

يتقدم نائب مقعد ايست هيلز
غلني بروكس
Glenn Brookes MP

بأحــــر التهانـــــي
من اجلالية االسالمية خاصة والعربية عامة
يف منطقة ايست هيلز

مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات

Glenn Brookes MP
member for East Hills
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وجــوه

وجه
األسبوع
اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء االكادميية زينة
جبّوري

باالخالق والعلم
واحملبة ننتصر

عندما تضع املرأة العلم املقرون
باالدب هدفًا هلا حتقق النجاح وتصل
اىل ما تريده...وهنا نتحدث عن الشابة
جبوري كرمية السيد امحد
احلسناء زينة ّ
جبوري حيث ولدت يف
والسيدة رجاء ّ
بيت علم وثقافة يف سيدني وترعرعت
فيها وحصلت على دبلوم بتفوق من
معهد الضيافة ultimo - hospitalityيف
نيو ساوث ويلز اضافة اىل شهادات
يف التعليم والكمبيوتر والسكرتارية
وبدأت العمل بتدريس الكمبيوتر يف
معهد Bankstown Education and Skills
Trainingالذي متلكه شقيقتها املديرة
جبوري وهي
العامة للمعهد دودي
ّ
تتقن العربية اىل جانب االنكليزية.
وتعود زينة جبذورها اىل مدينة
طرابلس عاصمة الشمال اللبناني اليت
اجنبت قامات كبرية من رؤساء الوزارات
وعلماء وسياسيني وقادة عسكريني
واكادمييني وشعراء وادباء مشهود

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
هلم بالكفاءات والوطنية الصادقة
حيث زارت مسقط رأس اهلها مرارًا
وفرحت بلقاء االهل واالقارب ومجال
طرابلس خاصة ولبنان عامة.
تقول زينة :تعلمنا يف اسرتاليا
وحصلنا على شهادات ختولنا العمل
مع كافة شقيقاتي واشقائي وكله
بفضل اهلل واهلي االحباء .نتمنى
املثابرة
العربية
للجالية
دائمًا
على التحصيل العلمي لنكون خري
سفراء لبالدنا ويطيب لي ان اردد
واقول :باالخالق واحملبة والرتبية
الصحيحة ننتصر وينتصر معنا لبنان
واسرتاليا.
عبودي
احلسناء االكادميية زينة
ّ
وتربيتها
بفكرها
مجيلة
صبية
واخالقها وحمبتها للناس ومثابرتها
على التعليم للقضاء على اجلهل الننا
بالعلم واحملبة نربح احلياة ونعيش
باعتزاز وكرامة.

ال مرياج

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بحرية
Pizza - Pasta -

خربة  ..معاملة  ..ابتسامة ..
خدمة  ..نظافة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
Steak - Seafood

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع
وأرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
ومجاهلا وديكورها
على استعداد الستقبال
مناسباتكم املفرحة ..زواج  -خطوبة  -أعياد
ميالد  -عمادات وغريها

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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متفرقــات

معجب مصري الحقها سنوات طويلة
باسكال مشعالني :أعاني هوس النظافة والسفر والتسوق
تعيش الفنانة باسكال مشعالني أمجل أيام حياتها ،بعد أن
أصبحت أمًا ،فطفلها إيلي الذي تدهلل باسم «ليللو» بات هوسها
وحمط انتباهها وانشغاهلا فأصبحت تبتاع له اهلدايا واأللعاب كلما
خرجت من املنزل.
وكفنانة مهووسة بالتسوق ،السفر ،النظافة والرتتيب ،مل تصل
يومًا إىل درجة اهلوس باملشاهري ،ولكنها يف مراهقتها أعجبت بالنجم
عمر الشريف واستمتعت حبضوره وأدائه التمثيلي أثناء مشاهدتها
ألفالمه.
هناك مهووسون رجال وشباب وقعوا يف غرامها والبعض منهم
هدد باالنتحار إذا مل تتزوجه ،معجباتها من الفتيات يقدمن على
حماكاتها يف أسلوب حياتها وتصرفاتها ،وتقليد أزيائها وتسرحيات
شعرها ومكياجها.
ماذا تعين مفردة اهلوس عند املشاهري?
مل خياجلين هذا اإلحساس يومًا ،ومل أشعر بهوس
العظمة والشهرة ،ولكنين مهووسة بالتسوق بشتى
أنواعه ،من شراء األحذية واأللبسة إىل ابتياع األشياء
املنزلية من السجاد احلريري والكريستاالت،
كما أهتم بديكور بييت وزخرفته فرتينين دائمة
التبضع ،وكذلك أحب السفر والتعرف على
البلدان املختلفة واإلطالع على ثقافتها
وأماكنها السياحية واقتناء التحف ،وحاليًا
هوسي ينصب على ابين «ليللو» الذي
أشرتي له األلعاب الكثرية ،فكلما خرجت
أبتاع له الكثري منها.
هل عشت اهلوس يف حياتك بأمٍر ما?
عشت هوس النظافة ،فهذا الوسواس
يالزمين بصورة دائمة ،كوني أحب أن يكون كل
شيء مرتبًا ونظيفًا ،ورغم وجود مربية يف منزلي
وخدم وموظفني يف املكتب يساعدونين ،إال أنين
أحرص على إلقاء نظرة على كل شيء ألشعر
بالراحة ،ومن كثرة هوسي بالنظافة أشتم رائحة
كوب املاء قبل أن اتناوله.
هل كنت مهووسة بأحد املشاهري ومن هو?
مل أصل إىل درجة اهلوس مطلقًا يف حيب ألحد املشاهري،
ولكنين يف مراهقيت أعجبت بالنجم عمر الشريف ومبشاهدة أفالمه،
جذبين أداؤه التمثيلي ،شخصيته وحضوره ،والكاريزما اليت يتمتع
بها ،وكنت أتابع بشغف باقة من أفالمه مثل «القصر»« ،صراع يف
الوادي».
هل تعتقدين أن هناك مهووسًا أو مهووسة بك?
بالطبع هناك مهووسون رجال وشباب ،ونساء وفتيات كثريون
يهتمون بي وكل واحد منهم يعرب لي عن إعجابه الشديد بطرق
خمتلفة ،منهم من يكتب رسائل يبثين فيها أشواقه وعواطفه عرب
«فيسبوك» ويتابع أدق تفاصيل أعمالي الغنائية من أسفار وإحياء
مهرجانات وإصدار ألبومات ويعلق على صوري و»اللوك» الذي
أطل به يف «الكليبات» ويتصل بي عرب اهلاتف وأحيانًا يبالغون
يف اهلوس بك عندما يصلون إىل درجة متقدمة يف احلب ،فتبدأ
املشكالت وحدث ذلك معي وانتهى بعد تدخل أفراد عائليت ،وعلى
صعيد الفتيات يتعلقن بك ويعجزن عن فصل أنفسهن عنك إذ
تصبحني نافذتهن إىل عامل جديد فيحاولن تقليدك يف إطاللتك،
وارتداء أزيائك ،ويف زينة مكياجك وتسرحية شعرك.
من واقع جتربتك هل خيتلف اهلوس عند الفتيات عنه عند
الشباب?
بالطبع ،فالفتاة يكون هاجسها أو هوسها أن حتاكيك يف

أسلوب حياتك وتصرفاتك ولغتك وإطاللتك فتعمد إىل وضع أمحر
الشفاه الذي تضعينه ،أو ارتداء املعطف واحلذاء ذاته وابتياع حقيبة
اليد نفسها اليت حتملينها ،وحدث ذلك معي مرارًا ،ففي «كلييب»
األخري «عم بتهددني بدك تطلقين» ارتدت إحدى معجباتي معطف
«التايغر» الذي ظهرت به ،فالتقطت هلا بعض الصور وأرسلتها لي
عرب «فيسبوك» .أما الشاب أو الرجل ،فيكون هوسه الغرام واحلب
والزواج فرياك أمرية حبه ومعشوقته.
كيف ترين انتحار املعجبني لوفاة أحد املشاهري،
أو حماولة إيذاء الفنان حتى ينتبه للمعجبني?
يف عصرنا مل تسجل حاالت انتحار ملعجبني
بسبب أحد املشاهري ،يف املاضي حدث
ذلك إبان وفاة الفنان عبداحلليم حافظ،
فريد األطرش ،والرئيس املصري مجال
عبدالناصر ،وبإذن اهلل لن تتكرر مثل هذه
الظواهر ،فاالنتحار حرام والروح هي ملك
الباري عز وجل ،وعندما حياول العاشق
املهووس إيذاء الفنانة حتى تنتبه له من
خالل إطالق الشائعات عليها ومضايقتها
يكون قد دخل يف مرحلة املرض النفسي،
ألنه يف هذه احلالة يفتقد االلتزام بالضوابط
االجتماعية وال يقدر األمور بصورة صحيحة
فيصبح سلوكه مؤذيًا ،وينطبق عليه املثل
القائل« :ومن احلب ما قتل».
لو علمت بوجود معجب يهدد باالنتحار
مكان عام ،كيف
ما مل تقض ساعة معه يف
ٍ
تكون ردة فعلك?
حدث معي مثل هذا األمر يف السابق،
ولبيت دعوة املعجب بعد رجاء وطلب
وإحلاح كثري من عائلته إذ خافوا على
ابنهم من تنفيذ تهديده باالنتحار إذا مل
مكان عام
ألتقه ،فقابلته مع أحد األصدقاء يف
ٍ
ومن بعد لقائه مل أعاود رؤية أي معجب.
ملاذا اختذت مثل هذا القرار?
ألن املعجب املهووس بك عندما حتققني له رغبته وجتتمعني
به يعتقد أو يتخيل أنك أمريته وتبادلينه شعور احلب والغرام ،وال
عامل آخر،
يفهم أنك تتعاطفني معه وترأفني حباله ،فيعيش يف
ٍ
ويبين عليه األحالم.
كيف تفسرين اهلوس وهل ميكن اعتباره مرضًا نفسيًا?
اهلوس املبالغ به ،والذي ينتج عن درجة متقدمة يف احلب
عند املهووس ،يتحول إىل مرض نفسي يستدعي العالج ،وحصل
هذا األمر معي مع املهووس املصري الذي طاردني سنوات كثرية
وهددني بهدر دمه بني يدي إذا مل أتزوجه ،فهذا اهلوس تضطرب
فيه األفكار وتتطاير ،ويفتقر فيه اإلنسان إىل التصرف السليم.
بينما اهلوس الذي يتصرف فيه املعجب خبفة دم ،بعيدًا عن
أذيتك ال يعد مرضًا.
كيف ترين مبالغة البعض يف اقتناء األشياء الغريبة?
ال أعتربها مبالغة ،عندما يقتين الناس أشياء حيبونها ومييلون
إليها كثريًا فالبعض مث ًال حيب اقتناء الكالب أو األفاعي والنمور،
ومن جهيت جيذبين شراء جمموعة كبرية من خمتلف األلوان من
األحذية.
ما أقصر الطرق حتى حتظني باهلوس اجلماهريي?
الدرب الصحيح ،فلم أختلق يومًا الشائعات عن نفسي حتى
تتحدث عين املطبوعات الفنية ،ومل أبالغ أبدًا يف ارتداء األزياء
أللفت انتباه اجلمهور ،امنا تصرفت بطبيعية وعفوية ،فلم تغريني
الشهرة اليت اكتسبتها وأحبين الناس ل¯»كاركتريي» وصوتي.

ندمية سعيد ..عملت الصاحلات
على االرض فاستحقت السماء

«ع اخلبزة والزيتونة»
ندمية ونظيمة شقيقتان عاشتا معا َ
فأحبتا بعضهما من القلب والروح واجلوارح..
والنهما احبتا بعضهما حتى «العضم» رفضتا االفرتاق فما
نصور قبل حواىل ثالثة اشهر حتى افتقدتها
ان رحلت نظيمة ّ
ورفضت احلياة من بعدها النها شعرت ان جزءا من روحها قد
ُفقد ..فلم متكث ندمية سعيد بعدها على هذه الفانية طويال
لتلحق بأختها اىل الدار الباقية ..كيف ال وهما مل تتعودا
االفرتاق أبدا.
كانت ندمية انسانة مؤمنة مثلها مثل الكثريات من «اجليل
القديم» جيل الربكة والبساطة والقداسة ..كانت تواظب
على حضور القداس كل أحد ..ربت عائلتها على التعاليم
اليت علمنا اياها املسيح الرب اليت هي احملبة والتسامح
والرمحة.
كانت ندمية االنسانة االم اليت ربت عائلة ترفع الراس
ورائحتها رائحة خبور..
كانت ندمية انسانة مبنتهى الكرم والعطاء ومن خصاهلا
ومزاياها انها كانت تسكن يف بلدة زوجها عشاش قرب
الدير وكانت غالبا ما ُتطعم الطالب وتعطيهم وتكرم عليهم
مما اعطاها واكرم عليها اهلل من خري من خضار وفواكه
وسندويشات هذا ما قاله لي ابن شقيقتها نظيمة الصديق
موريس نصور فكان الطالب حيبون مدرسة الدير الجل ندمية
اليت كانت بكرمها وحنانها ختفف عنهم هموم الدراسة
وقساوة املعلمني.
والنها كانت مثال لالنسانة املؤمنة واالم الصاحلة احلنون
والنها عملت الصاحلات اليت اوصانا بها الرب يسوع فال
شك ان هذه االبنة الصاحلة اليت تاجرت بالوزنات فضاعفتها
ستكافأ وسيجلسها اآلب اىل ميينه مع االبرار والصديقني..
رمحها اهلل وعزاؤنا لعائلتها واالقارب.

صديق العائلة انطونيوس بو رزق

قداس وجناز

يقام قداس وجناز لراحة نفس

املرحومة ندمية سعيد
من حقل العزمية ارملة املرحوم فهيم خمرز من عشاش
وذلك يوم اخلميس يف  23آب اجلاري الساعة السادسة
مساء يف كنيسة القديس شربل يف بانشبول
ً
الداعون :اوالد اخوتها واخواتها :انعام زوجة مسري
نصور وعائلتها ،مريم وسليم الشدياق ،سايد وتوفيقة
ّ
وعائلتهما ،طنوس وعائلته ،ماغي ،لودي وطوني
سعيد وعياهلم ،ميشال ،طوني ،جورج ،ملحم ،شفيقة،
انطوانيت ،كلوديت ،جوليات ،ماغي وريتا وعائالتهم،
داود ،متينة وريتا.
عائلة املرحوم يوسف نصور :مسري وموريس ورشيدة
وعياهلم ،عائلة شقيقتها املرحومة شفيقة مقبل ،مجال
زوجة الياس اهلا وعائلتها
وعموم عائالت سعيد ،خمرز ،مقبل ،نصور ،داود ،سيسوق
ومجيع ابناء حقل العزمية وعشاش يف الوطن واملهجر
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
الدعوة عامة

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
*تعويضات أرباب العمل للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت
بموعد مسبق
نصائح مختصة من االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

* خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

فريد جان دكان
97505588

* نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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الرياضة ضرورية لتحسني لياقة املسنني

قال منظمو مؤمتر دولي يروج للنشاط يف مرحلة الشيخوخة إن
املسنني يف السبعينيات من العمر جيب أن يتشجعوا على ممارسة
الرياضة.
وقال منظمو «مؤمتر شيخوخة نشطة» ،الذي يعقد يف اسكتلندا بني
 13و 17أغسطس ،آب ،إن عددا قليال جدا من الناس ميارسون الرياضة
ويؤدون متارين ،وهو ما جيعلهم أكثر ضعفا مما ينبغي أن يكونوا
عليه.
وقال دون سكيلتون ،أستاذ الشيخوخة والصحة جبامعة كالدونيان
غالسغو «إذا كنت غري الئق بدنيا ،لن ميكنك احلفاظ على منط حياة
مستقلة ونشيطة».
وأضاف سكيلتون «على سيبل املثال ،إذا كنت غري الئق بدنيا
وسقطت ،فلن تستطيع النهوض جمددا بينما إذا كنت نشيطا فسوف
تستطيع».
ويقول منظمو «مؤمتر شيخوخة نشطة» إن مستوى التمارين الرياضية
املوصى بها ملن جتاوزوا  75عاما هو  30دقيقة من النشاط املعتدل
يوميا .ويشري املنظمون إىل أنه بالرغم من ذلك فإن سبعة يف املئة
فقط ضمن هذه الفئة العمرية يف بريطانيا يصلون إىل هذا املستوى.
ويقول األستاذ اجلامعي دون سكيلتون «عندما تكون أصغر سنا،
وحتى بلوغك  60عاما تقريبا ،يكون لديك بعض املخزون «من اللياقة»
وبوسعك أن تفلت إذا كنت غري الئق بدنيا إىل حد ما».

وأضاف سكيلتون «لكن إذا كنت تلهث وأنت متشي ببطء ،فإن هذا
ليس بسبب مشكلة صحية أو مرض ،وإمنا عدم لياقة».
وينصح اخلرباء باملشي بصفة منتظمة ملن يرغبون يف وسيلة سهلة
لتحسني مستوى اللياقة البدنية .ويشري اخلرباء إىل أن هذه الوسيلة
سهلة وآمنة وال يضطر املرء الرتداء زي رياضي خاص ملمارستها.

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
خبز أمسر وأبيض  -مجيع أنواع
املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش زعرت ،فطاير
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان
وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار
33 - 37 High St, Preston VIC 3072

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق
املعجنات
حلم بعجني ،منقوش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة
بالبيض وأصناف
أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة

تقدم يوميا املنقوش بزعرت  -لحم بعجني -
فطاير بسبانغ وبجبنة  -كعك بسجق  -بيتزا
 فطاير لبنانية واجنبية  -سندويشات وجميعانواع املعجنات
اطباق متنوعة  ..لقمة شهية  ..خدمة سريعة
ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك فتجد اكثر
تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

88.6 fm
حمالت اهلدى
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
للمواد الغذائية
السادسة إىل الثامنة مساء

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

جميع أنواع الحبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات
واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن
لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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عني الحقيقة

الساعة  25يف ملبورن
ما يدور اليوم على ارض بالدنا ،هي حروب
مصريية ربيعها سيكون النساننا الرسولي
ابي احلضارات والرساالت السماوية
واجملتمعية اىل العاملني...
فهل يعقل ان يتغلب لقطاء العامل وشذاذ
االفاق على جمتمع هو معلم العامل منذ فجر
احلضارة؟؟؟
النسور يا سادة ال تتحول اىل دواجن!
واالسود ال تتقزم يف نفسية الثعالب.
االنسان اجلديد وحده ،بانسانيته اجلديدة،
هذه القوة اخلارقة ،هو قادر ان يعطل
مجيع قوى الشر يف هذا العامل...
*****
لك ايتها املرأة اقول:
«اميانك خلصك ،فاذهيب بسالم».
يا عزيزتي،
ليس يف احلب اال ما
يطهر ،اما ذلك الذي
ّ
يعهر ،فهو ليس حبًا ،يسوع املسيح مل
ّ
يرجم اجملدلية ،بل رجم من امامها كل عهر
كان يعرتض سبيل روحها ،حتى اذا ما
احست بان هلا قلبًا خيفق حبقيقة احلب،
ّ
تقدمت منتصرة اىل الساحة ،تقود جسدها
وراءها بعد ان كان يقودها وراءه...
وعندئذ كان جلسدها ان يعرف قيمة احلب
يف اجلمال ،وقيمة اجلمال مزروعًا على كف
اخليال...
«حبهم» فهو
يطهر اما
ّحبنا يا عزيزتي
ّ
ّ
يعهر...
ّ

والسالم معك.
*****
ال اعالم بيضاء يف ثقافة املقاومني،
فالعلم االبيض ال يرفع عادة اال عندما
يستسلم مقاتل او تسقط مدينة او يتهاوى
وطن...
العلم االبيض اشارة فارقة تؤكد هزمية
الكل عندما يرفع الكل ايديهم ويبيعون
الوطن...وال مرة رفع علم ابيض يف امة
حرة...
الوطنيون الشرفاء ميوتون وهم يرفعون
اعالم النصر خمضبة بدمائهم.
رجال العز والكرامة ال يساومون وال
ينحنون...بل دائمًا وجوههم اىل الشمس
ليكتبوا مالحم جديدة .وعسى ان يكون
املتهافتون على «فلوس التآمر االرهابي»
يف عاملنا العربي يسمعون ويقرأون هذا
اخلطاب.

االخوان ثالثة:
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اخوان ولدتهم امك...
واخوان مل تلدهم امك...
واخوان مسكوا السلطة وحيطلعوا دين
امك....

ال تساحمهم يا ميشال
ان عبقرية الفكر استشهاد من اجل اخلري
العام....
صلب
وان الفكرة احلية ال تستمر اال اذا ُ
وجلد ودخل اقبية العذاب
صاحبها
ُ
واملوت...
هذا بعض مما ردده املفكر اللبناني االنساني
ميشال مساحه يف مقابلة تلفزيونية عرب
فضائية امليادين مع الصحايف واالعالمي
الكبري غسان الشامي....هو يقول همي
االنسان يف هذه البالد...وانا ملتزم خبط
املقاومة يف هذا العامل الذي نريده عاملًا
حضاريًا انسانيًا...
ان مقاومتنا يف لبنان اكدت للعامل اننا شعب
حضاري يرفض السلم الصهيوني ،النه يأبى
ان يكون القرب مكانًا له حتت الشمس.
واذكركم مبا قاله عظيم من جبلنا اللبناني
امسه انطون سعاده وهو جارنا يف ضهور
االبية ،الرجل قال« :ان الشعب
الشوير
ّ
الذي يسلم نفسه للسلم ،هو يسلم نفسه
للعبودية »...ويف رده على سؤال حول
التطبيع مع العدو الصهيوني قال مساحه:
« الصراع العربي  -االسرائيلي لن ينتهي
بتوقيع سالم ذلك ان جوهر هذا الصراع غري
قابل للتفاوض ،النه صراع حضارة ووجود،
ال صراع امتار وحدود.»...
علينا ان ننشر ثقافة املقاومة ،مقاومة
التطبيع ،ثقافة الوعي القوي احلضاري

فالعامل اليوم هو عاملان ،عامل يقاوم لنصرة
قيم اخلري واحلق واجلمال والعدالة يف هذا
الكون...وعامل هو الشر بعينه حيركه ويقوده
تنني الصهيونية العاملية...لكن احلق اقول
لشعيب ولكل الناس ان احلقيقة االنسانية
هي اليت تنتصر اخريًا النها هي هي القضاء
والقدر....
هذا الكالم لرجل كبري مؤمن بقضية ناسه
وامته وعروبته ومسيحيته بكل صفائها
وطهارتها ،هو اليوم يف جلجلة رهيبة خطط
هلا الصهاينة منذ عشر سنوات ،وينفذ
فصوهلا على ساحات الوطن حفنة من
العمالء واخلونة .هؤالء هم شركاء العدو يف
الداخل ،وان بالءنا بهم اكثر بكثري من اعداء
اخلارج...
ميشال مساحه املفكر والباحث واملؤرخ هو
حدث كبري اليوم يف بالدنا ،وهذا احلدث جزء
اساسي من مقاومتنا للذل والعار والعبودية،
ماض بال ارادة وال
قد يكون نقطة عبور من
ٍ
رؤيا وال ابداع اىل مستقبل مشرق فيه كل
خري وكل حق وكل مجال.
يبقى ان نقول هلؤالء اجملرمني العابثني
بكرامة املبدعني الكبار جهاز «ال مع َلو
مات» ،انتم زائلون راحلون ساقطون الن
فربكاتكم التآمرية اصبحت واضحة للناس،
وضوح الشمس يف عز الظهرية ..ومن
ير.
يعش َ

ZAATAR RESTAURANT
مطعم زعرت
االول من نوعه يف فيكتوريا
لصاحبه شفيق شويري
واوالده
يقدم لكم أطيب وأشهى لقمة
منقوش ،حلم بعجني ،سجق ،سبانغ ،أقراص كبه،
تبوله ،فالفل ،محص بطحينه ،بابا غنوج ،سلطة
وانواع اخرى من املعجنات واملأكوالت
جلسة مريحة ،لقمة لذيذة ،خدمة
سريعة ،نظافة تامة

تعالوا اىل عامل املطاعم وأطلبوا ما ل ّذ وطاب

ǥȂȈǔǳơŉǂǰƬǳǲǔǨŭơǹƢǰŭơǂƬǟǃ

365 Sydney Rd. Coburg Vic 3058
zaatar@zaatar.com.au

Tel: 9939 9494
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Melbourne

اجلالية اللبنانية وفعالياتها شاركت يف القداس االهلي لراحة نفس
املرحومة مسيحية العلم حامت

االب يقرأ االنجيل

املونسنيور طقشي يقرأ االنجيل باالنكليزية

جيزيل حاتم حرب تقرأ الر سالة باالنكليزية

يبارك الطعام

اخوية الحبل بال دنس

عائلة الفقيدة

نجل الفقيدة سايد حاتم يقرأ الرسالة بالعربية

يقدمون القرابني

مجعية سيدة زغرتا
يف ملبورن « اسرتاليا»
مساء اقيم قداس
مساء السبت املاضي عند الساعة السادسة
ً
احتفالي لراحة نفس املرحومة مسيحية العلم حامت ارملة املرحوم
االستاذ واملربي يوسف حامت شالوحي من داربعشتار  -الكورة
وذلك يف كنيسة سيدة لبنان املارونية.
هذا وشاركت اجلالية اللبنانية مبختلف فئاتها العائلة يف مصابها
األليم .هذا وكانت الفقيدة الغالية اليت جنتمع هذه الليلة للصالة
لراحة نفسها هي من النساء املؤمنات بربها وكانت رمحها اهلل تهتم
يف مساعدة احملتاجني وكانت من النساء اللواتي تدركن ان احلياة
االرضية ال قيمة هلا فهي حياة فانية اما احلياة األبدية فهي الباقية
ربت عائلة
والدائمة وهذا ما عملت من اجله املرحومة مسيحية اليت ّ
مبساعدة زوجها فسارت على خطاها وكانت فخرًا للبنان واالغرتاب
االسرتالي.
كما زرعت املرحومة مسيحية حصدت ،اضعاف االضعاف من
اوالدها واحفادها فاليت اعطت اجملتمع ابناء نعتز بهم هي مل
متت.
ترأس الذبيحة االهلية لراحة نفسها االب اآلن فارس وعاونه
املونسنيور يوسف توما واملونسنيور جو طقشي وبعد االجنيل
املقدس القى االب فارس عظة من وحي االجنيل وقال ان الفقيدة
الغالية اليت نكرس الصالة لراحة نفسها هي من النساء الفاضالت
عاشت حياتها مملوءة بالرجاء واالميان وحمبة اآلخرين.
قرأ الرسائل باللغة العربية ولدها سايد حامت وباللغة االنكليزية
حفيدتها السيدة جيزال زوجة تيم حرب هذا وقدم االب فارس

لقمة الرحمة
تعازيه للعائلة وتناول اجلميع لقمة الرمحة يف هول الكنيسة.
جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني اليت تربطها صداقة اخوية
بالعائلة تتقدم باحر التعازي من ابنها سايد وعائلته يف ملبورن
ويف لبنان من الياس وشفيق وعياهلما ومن شقيقتها هند زوجة
طوبيا الغصني وعائلتها ومن شقيقها يف الربازيل خليل العلم
وعائلته ومن ينتسب اليهم يف الوطن واملهجر سائلة اهلل ان
يسكن الفقيدة الغالية جنات اخللد والوالدها واالهل واالقارب
الصرب والعزاء .

تتشرف جمعية سيدة زغرتا بدعوتكم اىل
حضور القداس السنوي الذي يقام لالحتفال
بعيد سيدة زغرتا يف كنيسة سيدة لبنان -
ملبورن  -وذلك نهار االحد الواقع يف  19آب
 2012الساعة الحادية عشرة ظهراًُ
الدعوة عامة
وكل عام وانتم بخري
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ملبورن

ملبــــورن

قنصل لبنان العام يف فيكتوريا الدكتور هنري قسطون اىل لبنان

مسعوديـــات
رمحة من السماء!!

سامي مظلوم والقنصل الجديد غسان الخطيب

قسطون ،ملحم والقنصل الجديد وحضور

كميل مسعود
قال املعلم اذا انقسمت مملكة على نفسها ال ميكن هلذه
اململكة ان تستمر.
كيف ال وارى وطين يتساقط يومًا بعد يوم ملن اوليناهم
امرنا .
احدثك ليس بلغة اململكة الن ممالك
ان
اود
وطين
يا
كنت
لقد
ّ
ّ
ّ
واضمحلت ولكن كنت احب ان
انهارت واندثرت وامارات سقطت
احدثك بلغة العظمة واجملد.
وكم كنت امتنى بعد احلرب الطويلة ان اتوجه اليك بالثناء والفخر
القيمني عليك بالتهاني واطيب التمنيات.
واالعتزاز واىل
ّ
كنت احب ان امأل كلماتي بنور الوعي ان الوطن الذي اردناه
لنا مجيعًا لنعيش براحة واطمئنان يف ظالله بعد هذه احلرب مل
يكن كما نرغب.
اذن فال تتعجب اذا استوحيت الكلمات املرة واملؤملة رغمًا عن
ارادتي ألن القلم رفض اال ان يكتب احلقيقة والواقع املرير
الذي يعيشه شعبنا يف لبنان.
فالوطن بات يف حالة يرثى هلا واملسؤولون مل يشعروا ولو
ملرة واحدة اىل اين سيصل البلد وما سيكون مصريهم.
فبالرغم من بعدي عن وطين لبنان فال اراه اال باكيًا شاكيًا
يرثى حلاله وكل نسمة هواء حتت مسائه امسعها تلعن بعض
ويرن اهلاتف
السياسيني الذين اوصلوا البلد اىل ما وصل اليه
ّ
واذ بصوت من لبنان يقول كم انا مسكني وكم انا حزين وكم
انا متأمل وكم انا نادم ألني جعلت من نفسي العوبة بيد من
اوليتهم امري فنعموا هم مبباهج احلياة السياسية واملراكز اليت
وصلوا اليها من الطيبني امثالي ورمونا يف حبر من البؤس
والشقاء واهلوان ،ألن املئة واملئيت دوالر اليت دفعت لنا يف
مواسم االنتخابات كانت وي ًال علينا وعلى اوالدنا خاصة عندما
يكربون ويعرف كل منهم ان عليه عشرين الف دوالر دين جيب
عليه ان يدفعها.
فماذا يقول عنا اكثر من اننا شعب ال يعرف ان ميشي اال
باملقلوب .هذا اذا ما لعنوا آباءهم الف مرة يف اليوم.
وهناك شعب ما زال مهجرًا ال مأوى له وآخر يفتش عن لقمة
عيشه نتيجة سياستهم البغيضة.
انها سياسة ال تبين اوطانًا بل تبين مقربة.
انه شعب مسكني ينتظر رمحة من اهلل تنزل عليه من اعلى
السماء.

شربل راضي اىل لبنان

مساء السبت املاضي غادر مطار ملبورن السيد شربل راضي
ترافقه ابنته جهانا يف زيارة لالهل واالقارب هناك.
هذا وكان يف وداعه على ارض املطار عدد كبري من االصدقاء
واالقارب واالهل وخصوصًا التيار الوطين احلر ومن املقرر ان
يلتقي السيد راضي يف الوطن كبار املسؤولني يف التيار الوطين
احلر.
جريدة اهلريالد تتمنى للسيد راضي وابنته رحلة سعيدة وعودة
محيدة اىل اصدقائهما والعائلة يف ملبورن
رافقتكما السالمة مع اطيب التمنيات.

الزوقي ،الطقشي والخطيب وحضور

مظلوم وقسطون

مساء يوم الثالثاء املاضي غادر مطار ملبورن قنصل لبنان العام
يف فيكتوريا الدكتور هنري قسطون مع افراد عائلته اىل لبنان
بعد انتهاء املدة القانونية له كقنصل عام يف فيكتوريا حيث يوضع
بتصرف االدارة املركزية يف لبنان.
هذا وكان يف وداعه على ارض املطار قنصل لبنان العام
اجلديد االستاذ غسان اخلطيب وحشد كبري من ابناء اجلالية اللبنانية
وفعالياتها السياسية واالقتصادية واالبوان اجلليالن سيادة

مثال مظلوم « ام
زينون» اىل لبنان
األسبوع املاضي غادرت
مطار ملبورن اىل لبنان السيدة
مثال مظلوم «ام زينون» زوجة
االستاذ سامي مظلوم زميلنا
يف جريدة اهلريالد يف زيارة
خاصة اىل لبنان تستغرق ستة
اسابيع تلتفي خالهلا اشقاءها
وشقيقاتها خصوصًا شقيقها
الدكتور ابراهيم جريج املقيم
يف والية بوسطن االمريكية
والدكتورة سلمية جريج استاذة
االدب العربي يف جامعة البلمند
والدكتورة راغدة جريج عميدة
اجلامعة اللبنانية يف الشمال
والدكتورة هيام جريج كما
وستطلع على اوضاع االقارب
هناك .
جريدة اهلريالد تتمنى للسيدة
الفاضلة ام زينون رحلة ممتعة
وعودة محيدة اىل عائلتها يف
ملبورن .
رافقتك السالمة يا ام زينون
مع اطيب التمنيات.

الزوقي يتحدث اىل مظلوم

قسطون ووفد الحزب القومي

املونسنيور جو طقشي واالب الياس حتيّ  ،االستاذ سامي مظلوم،
االستاذ فادي الزوقي واالستاذ نعيم ملحم وغريهم.
وحتدث القنصل قسطون قبل صعوده اىل الطائرة مع مجيع
الذين جاؤوا لوداعه قائ ًال هلم :آمل ان التقي بكم يف لبنان ألرد
لكل منكم ولو جزءًا بسيطًا مما قدمتموه لي اثناء وجودي بينكم يف
ملبورن .هذا وودع اجلميع فردًا فردًا الذين طلبوا له ولعائلته رحلة
مرحية سعيدة ووصو ً
ال محيدًا اىل وطن االرز لبنان.

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (راسكيفا) ،رالف شيبان (حدث الجبة) وبول لحود (كفرصغاب)

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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اعـــالن

حلويــات ابراهيم تهنئ

تتقدم حلويــات ابراهيم يف روكدايل بأحر التهاني من ابناء اجلالية االسالمية خاصة والعربية عامة مبناسبة عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات وعلى اوطاننا باألمن واالستقرار والسالم

وكل عام وأنتم خبري

نصنّع مجيع أنواع احللويات العربية والشوكواله وقوالب احللوى واآليس كريم (البوظة)
نبيع باجلملة واملف ّرق  -نليب كافة طلباتهم لسائر املناسبات
نظافة تامة ..خدمة ودودة ..خربة عشرات السنني

Ibrahim Pastry Pty Ltd

Shop 4/ 412, Princes Hwy Rockdale , 2216
Tel: 02 95972071 - Fax: 02 95972044 - Email: orders@ibrahimpastry.com.au
Pastries - Cakes - Petifores - Ice cream - Chocolate
Retail - Wholesale - Wedding - Corporate
www.ibrahimpastry.com.au

Page 30

صفحة 31

السبت  18آب 2012

Saturday 18 August 2012

Page 31

لبنانيات

الراعي اختتم زيارته لعكار
تتمة املنشور ص 6

املسلمني يف لبنان والعامل بعيد الفطر السعيد.
وتوجه الراعي بالشكر الكبري إىل نواب عكار وتيار املستقبل الذين دعوا
هلذا االفطار وألصحاب السماحة واملشايخ الفضالء ،كما وجه حتية شكر اىل
كل من الرئيس سعد احلريري والرئيس فؤاد السنيورة اللذين رحبا بالزيارة
باتصال هاتفي معه ودعماها ،وظهر ذلك حبرارة االستقبال من اهالي عكار
املسلمني واملسيحيني.
وذكر بكالم البابا يوحنا بولس الثاني الذي جاء يف االرشاد الرسولي
رجاء جديد للبنان الذي وصف فيه لبنان بأرض منوذجية يتألف من عائالت
مسيحية واسالمية ،وهم مدعوون اليوم إىل جعل تقاليدهم أكثر حيوية،
العادة اكتشاف ثرواتهم الثقافية املشرتكة واملتكاملة ،اليت من شأنها أن
توطد العيش الوطين املشرتك.
وقال :هذه هي عكار املعروفة تارخييا بنموذجية العيش املشرتك ،وهلذا
رغبت يف االقامة على أرضها أربعة أيام لتكريس هذا العيش الواحد ،وجلعل
زيارتي شاملة للمسيحيني واملسلمني ،ولتشجيع القيام مببادرات اجتماعية
وامنائية مشرتكة ،يف روح من االنفتاح والتعاون والرضى الكامل بالتنوع
واملعاجلة السلمية ملا قد حيدث من سوء تفاهم ونزاعات .كما نقرأ ايضا يف
االرشاد الرسولي املذكور ،حنن نعترب ونريد وجود املسيحيني يف عكار ،كما
يف كل لبنان ،ضمانة للتنوع يف الوحدة والتزاما خصوصية لبنان.
وأكد التزام االرشاد الرسولي الذي يقضي باالنفتاح على احلوار والتعاون
مع مسلمي سائر البلدان العربية ،ولبنان جزء ال يتجزأ منها ،فثمة مصري واحد
يربط بني املسلمني واملسيحيني ،مشريا اىل أن التعاون بني مسيحيي لبنان
ومسلميه يساعد على حتقيق اخلطوة نفسها يف بلدان أخرى.
دور بالربيع العربي
وتوجه البطريرك اىل كل اللبنانيني قائال :ايها االخوة املسلمون
واملسيحيون ،لنا دور منتظر يف الربيع العربي املنشود ،يتضح على هذا
الصعيد من التعاون والتضامن مع العامل العربي ،بعيدا عن التشنج وردات
الفعل ،وال سيما بالنسبة اىل اخواننا السوريني ،وانتم تستقبلون على ارض
عكار املضيافة الالجئني منهم ،اهلاربني من جحيم احلديد والنار ،وقد جنوا
من االنضمام اىل موكب املوتى واجلرحى الذي يبدو ،ويا لالسف ،انه آخذ
يف التمادي ،انين احيي االشخاص واجلماعات واملؤسسات اليت تقدم هلم
العناية االنسانية الالزمة واملساعدة املتضامنة.
أضاف :ان اهلل يأمرنا بوصيته املقدسة ال تقتل ،يدعونا حنن اللبنانيني،
الذين اختربنا عبثية احلرب والعنف ،وذقنا ويالتها ،يدعونا اهلل اىل أن نضم
صوتنا اىل نداء قداسة البابا بينيديكتوس السادس عشر ،ونعمل ونطالب

بوقف دابر العنف وهدر الدماء يف سوريا ،وندعو ونساهم يف بذل كل
اجلهود من اجل احالل السالم عرب احلوار واملصاحلة ،بغية اجياد حل سياسي
مالئم للنزاع ،وال ننسى يف صالتنا وندائنا االمة العراقية العزيزية ،اليت
ما زالت تتعرض لشر االغتياالت والتفجريات اليت توقع عددا كبريا من
القتلى واجلرحى ،وال يستطيع هذا البلد الكبري اجياد السبيل اىل االستقرار
واملصاحلة والسالم.
وختم الراعي :نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ،أن جيعلنا صانعي سالم لنستحق
بنوتنا له ،كما جاء يف اجنيل التطويبات على لسان السيد املسيح طوبى
لفاعلي السالم فإنهم أبناء اهلل يدعون ،ولنستحق اداء التحية اليت يوجهها
االخوة املسلمون السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .فلنكن ايها االخوة
شهودا لرمحة اهلل يف تضامننا ويف التزامنا بناء السالم يف العائلة واجملتمع
والوطن ،ويف مساهمتنا كلبنانيني يف احالل السالم يف عاملنا العربي.
رحال
وتوقف النائب رحال يف كلمته عند الثوابت الوطنية اليت ال تزال بكركي
خط الدفاع االول عنها ،أال وهي السيادة واحلرية والنظام الدميوقراطي.

وطرح مجلة من التساؤالت عما اذا كانت سيادة لبنان تقوم على النأي
بالنفس عندما تنتهك أراضيه أو اغتيال من يطالب بها ويعمل ألجلها ،بدءا
من الرئيس الشهيد رفيق احلريري والشهداء الوزراء والنواب واملفكرين
والسياسيني وحماوالت االغتيال االخرية .وهل السيادة هي بتطبيق القوانني
استنسابيا بني منطقة واخرى حبيث مينع اجليش والقوى االمنية دخول بعض
املناطق اليت تسمى بالبؤر االمنية واحملرمة؟.
وسأل عن الدويالت داخل الدولة ،وهل احلرية باغتيال قادة الفكر والكلمة
احلرة؟ وهل االستقرار هو بالتخويف والتهويل والتخوين وإثارة النعرات
الطائفية واملذهبية والتفجريات اليت محاكم اهلل منها ،ومحى عكار؟.
وشدد على املناصفة اليت نادى وينادي بها الرئيس سعد احلريري ،وان
اهالي عكار يريدون الدولة القادرة العادلة ،دولة املؤسسات وبسط سلطة
الدولة على كامل االراضي اللبنانية وان يكون مجيع السالح بامرة اجليش
اللبناني.
بعد ذلك قدم نواب عكار درعا تذكارية إىل البطريرك الراعي عربون حمبة
وشكر وتقدير ،كما تسلم الراعي درعا أخرى من رابطة خماتري القيطع.
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EID MUBARAK
The Australia Lebanon Chamber of
Commerce & Industry (Vic) Limited
is proud to be developing new
opportunities in trade, commerce
& investment for Australia’s diverse
business community.
With 2 more events leading toward our
trade mission to Lebanon, now is the
time to become a member and be part of
our exciting journey.

يتقدم
رئيس اللقاء اللبناني املغرتب

رجل االعمال ايهاب
مطر

بأحر التهاني من ابناء الجالية
االسالمية خاصة والعربية عامة
بمناسبة عيد الفطر السعيد
اعاده اهلل على الجميع بالخري
واليمن والربكات وعلى اوطاننا
باألمن واالزدهار والسالم

وكل عام وانتم بخري

Breakfast Seminar - 5th September

Keynote Speaker: the Hon. Bob Hawke AC GCL
Former Prime Minister of Australia

Lunch Seminar - 7th September

Keynote Speaker: the Hon. Warren Truss MP
Leader of the National Party of Australia

Trade Mission - 7th to 14th October

Hosted by the President of Lebanon and the
Chamber of Commerce, Industry & Agriculture of
Beirut & Mt Lebanon

Email info@alcci.org.au for further details

www.ALCCI.org.au
ACN 149 093 256

E: info@alcci.org.au
PO Box 2176 RMH, Vic 3050

Australia Lebanon Chamber of Commerce & Industry (Vic) Limited
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متفرقـــات

أحد املغفرة متى

عائلة «ديرية» نذرت للكنيسة راهبَني وراهبتَني

متى 35 -23 :18
عندما كان السيد املسيح يلفظ أنفاسه األخرية على
الصليب ،كان بنفس الوقت يفكر خبدمة اإلنسانية.
مل يكن يفكر بنفسه بل خبليقته .فلفظ يف الربهات
أهم درس أعطي
األخرية
وسيعطى للجنس البشري.
ّ
ُ
أعين التعليم عن املغفرة « .إغفر هلم يا أبيت ،ألنهم ال
يعرفون ماذا يفعلون» بينما اآلخرون ،ومنذ ذاك الوقت
يسريون على نفس التفكري ويهلكون بنفس الطريقة
يقتصوا من ج ّالديهم.
طالبني من اهلتهم أن
ّ
ً
«اقتص لي «كانت الكلمتان املستعملتان غالبا قبل
ّ
تردد اليوم ،حتى من
نطقه بكلمة « اغفر « وما زالت ّ
ِقَبل الذين يرمسون إشارة الصليب على وجوههم.
«واذ مل يستطع أن يدفع الدين ،أمر الدائن أن ُيباع
املديون وعائلته »...كانت العادة آنذاك حسب القانون
سدد
الروماني واليهودي أن ُيباع املديون وعائلته
لي ّ
ُ
الدين ( خروج  ،2 :12الفانيكوس  .)39 :25والبيع
يعين خسارة حرية الشخصية املعطاة من خالقها.
ّ
فتحنن
فخر املديون طالبًا أن ميهله بعض الوقت،...
ّ
السيد على
سيده وساحمه .يا هلا من مساحمة .لقد أقدم
ّ
رجلي سيده
خر املديون على
العمل الصحيح واملالئمّ .
ّ
وطلب أن ميهله ويرمحه .مل يطلب منه أن ُيساحمه
علي،
بالدين ،ما كان ممكنا التفكري مبثل ذلك « .إصرب
ّ
سيده مبنحه حريتني :حرية
سأدفع لك الدين»  .يتجاوب ّ
السيد
من العبودية وحرية من الدين .هذا ما فعله ذاك
ّ
ويفعله دائمًا .ففي أي وقت يتقدم منه خاطئًا بتوبة،
يسامح له األب السماوي كل خطاياه ويعيد له كل النعم
اليت كانت له .إن من يرجع إىل اهلل بتوبة حقيقية ُيعطى
مغفرة من كل اخلطايا.
جد
نفس العبد ذهب ووجد عبدًا مديونًا له بكمية ّ
زهيدة من املال ،مل يتمكن تسديدها .أمر الدائن أن
ُيسجن حتى يدفع دينه .الدائن ههنا يف مركز امللك .يف
الفصل السابق كان عبدًا وعومل بكرامة ورمحة وشفقة.
اآلن هوالسيد ،فقد عامل اآلخر بقساوة دون أي اعتبار
أورمحة.
هكا يتصرف اإلنسان حنوأخيه اإلنسان وكذلك يتصرف
ويقاصصه اهلل بعدل ورمحة وحمبة للجميع .عندما ُيسيء
أشد
إنسان لرمحة اهلل ،ستعود تلك الرمحة تقاصصه
ّ
قصاص .يقول الرسول بولس يف الرسالة إىل (غالطية
شمخ عليه .فإن الذي يزرعه
 « ) 7 :6ال تضلوا .اهلل ال ُي َ
اإلنسان إياه حيصد أيضًا « .يظن اإلنسان بأنه يتذاكى
على اهلل عندما يركع طالبًا منه ما حيتاجه أومتضرعًا لرمحته
على خطاياه ،ولكن وما أن ينهض حتى يأمر بوضع أخيه
يف السجن لعمل بسيط أولدين ال ُيذكر.
دعا اهلل العبد أو ً
ال « شريرًا « وبذلك فصله كليًا عنه،
أذ أن الشر واخلري ال جيتمعا .ثم يبينّ سبب دعوته له
شريرًا « .كل ذلك الدين قد تركته لك ،بينما مل ترتك
أنت دين أخيك»  .مل يذكر اإلجنيلي ما حدث بعد ذلك
خر على ركبتيه وسجد له»  .العمالن
بإسهاب أعين « ّ
يستدعيان توبة ،والتوبة تسبق الصالة .والصالة بدون
جتمع التوبة والصالة ،يستجيب
توبة ال معنى هلا .عندما ُ
اهلل هلا .العبد ذوالدين الكبري أظهر توبة يف البداية
فسمعت صالته حا ً
ال؛ وأعطاه
ّ
وترجى سيده ليصرب عليهُ .
سيده أكثر بكثري مما طلب .ساحمه بكل الدين.
ّ
سكوت تبع عمل العبد العقوق ثم احلكم « .غضب
ِّ
ّ
املعذبني حتى يويف كل ما كان
وسلمه إىل
سيده
ّ
عليه »...عندما تستعمل رمحة اهلل لتحارب عدله ،يصبح
القاضي خميفًا.
« هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن مل ترتكوا من
قلوبكم كل واحد ألخيه زالته» .هنا ينتهي املثل وهنا
جند جوهر املوضوع .فكما نتعامل مع أخوتنا ،سيتعامل
جد واضح معنا .علينا أن نتذكر
اهلل معنا .لقد كان اهلل ّ
سيكال لنا .وعلينا أن
بأنه باملكيال الذي نكيل به
ُ
نتذكر كلمات السيد وهوعلى الصليب « :إغفر هلم يا
أبيت (لوقا .)34 :23
تذكروا أيها األخوة أن تغفروا كل خطايا اآلخرين حتى
وضد رمحته
يغفر اهلل كل ما فعلتمون وتفعلونه لألخوة
ّ
وعدله .تذكروا أن تصرخوا قبل الساعات األخرية على
هذه اليابسة:
« إغفر يا رب خطاياي وساحمين».
آميـــــن
املرتوبوليت بولس صليبا

املونسنيور جورج تحوط به اختاه الراهبتان فيكتوار وترييز.
املسيحي،
متسكًا بدينهم
ُعرف اهالي دير القمر بأنهم من
ّ
أشد الناس ُّ
ّ
ويشهد التاريخ على انهم حاموا عنه بأمواهلم ودمائهم ،وكنيسة سيدة
التلة العجائبية ،اليت هي الكاتدرائية الكربى يف «الدير» ،كانت مبثابة
القطب الذي يتوجه حنوه الديريون عند كل قضية مهمة تطرأ عليهم .فهي
شفيعة البلدة وحارستها ،يطلبون بركتها ونصرتها هلم هند ذهابهم اىل
ّ
ويزنرون كنيستها باألزهار ،شكرًا هلا ،عند عودتهم ظافرين .ال بل
احلرب،
امتد صيتها وسادت حرمتها عند جريان دير القمر الدروز ،فغدوا يضعون
َّ
ّ
ويزنرون مقامها
من تراب ارضها يف عمائمهم قبل انطالقهم اىل القتال،
بأشرطة احلرير ،عرفانًا لفضلها ،اذا حالفهم التوفيق.
دين كبار امتازوا بالغرية والتقوى والعلم،
وطلع من دير القمر رجال
ٍ
وتبوأوا املراكز الدينية الرفيعة ،كاملطران نعمة اهلل سلوان ،واملطران
َّ
املدبر افرام َ
حنني،
ا
والع
القمر،
ودير
صيدا
أسقف
البستاني
أوغسطني
ّ
لمِ
والكاتب االديب القس مبارك تابت ،والع ّالمة الشاعر اخلوري ابراهيم
ّ
املخلصي
ديبان نعمه االستاذ يف اجلامعة اللبنانية ،واألب ألفونس الصّباغ
ِ
مساعدة
كتيب عن سيدة التلة كان لوالدنا املؤرخ جوزف نعمه يد
صاحب ّ
يف إخراجه ،واألب انطوان بو عكر نعمه صاحب جملة يف باريس تدعى
 ،Cedrus Libaniهذا اىل عدد ال يحُ صى من الكهنة والرهبان والراهبات.
ومل تقتصر هذه الغرية الدينيِة لدى الديريني على املقيمني منهم،
َّ
فتجلت فيها مساهمًة من جانبهم
بل رافقت املغرتبني اىل مغرتباتهم،
ببناء الكنائس املارونية والشرقية عمومًا ،ويف العمل على ابقاء الشعور
باالنتماء املاروني واملسيحي ناميًا يف قلوب اللبنانيني هناك ،ليظلوا كما
كانوا يف قراهم وبلداتهم يف الوطن.
ومن هذه العائالت الديرية اليت بعدت عن الوطن ولكنها مل تبعد عن
اجوائه ويف طليعتها اجواؤه الروحية .عائلة شبلي ّ
شليطا املتزوج من زلفا
يعقوب احل ّالق نعمه ،وقد أجنبا اربعة ذكور وثالث إناث هم :ميخائيل،
واسكندر ،وبشاره ،ويوسف ،وإميلي ،وأدما وورده .من اصل هؤالء
سر الكهنوت وانتميا اىل الرهبانية احللبية
األعقاب السبعة اقتبل اثنان َّ
املارونية اليت اصبح امسها اليوم الرهبانية املرميية ،واختارت ابنتان نذر
العفة يف رهبانية مار يوسف الظهور ،فغدتا راهبتني فيها .اميلي اصبح
وع ِّينت رئيسًة على دير راهبات مار
امسها «األخت» ثم
«األم» فيكتوارُ ،
ّ
يوسف الظهور يف القدس ،وشقيقتها ورده اصبحت «األخت» ثم ُ
«األ ّم»
َّ
وتولت رئاسة دير راهبات مار يوسف الظهور يف عبيه بلبنان.
ترييز،
وبقيت ادما من بني األخوات الثالث خارج احلياة الرهبانية ،ولكنها
كرست نفسها للعمل يف حقل الدين واالميان يف اوساط اجلالية اللبنانية
َّ
يف األوروغواي بأمريكا اجلنوبية.
اما الرهبان من اصل الشبان االربعة فهما بشاره الذي ّ
تكنى باسم االب
ورقي من بعد اىل رتبة أباتي (مونسينور) ،ويوسف الذي بقي على
جورجُ ،
وتدرج كأخيه اىل رتبة األباتي .وبقي الشقيقان اآلخران
األصلي
امسه
َّ
ّ
ّ
بقية العائلة يف
عن
ال
يق
ان
دون
املدنية،
احلياة
يف
واسكندر
ميخائيل
َّ
ً
حياة مسيحيًة كاملة.
عيشهما
الراهب جورج هو من مواليد العام  1881يف دير القمر ،حائز دكتوراه
يف الفلسفة وعلم الالهوت من اجلامعات احلربية يف روما ،وشقيقه يوسف
درس ايضًا يف روما ،وعمل كالهما يف دوائر الفاتيكان .ونظرًا ملا أبدى
هذان َ
ٍ
جيوفاني تاتشي امرًا
نشاط وورع فقد أصدر الكاردينال
األ َخوان من
ّ
بتعيني املونسنيور جورج موفدًا اىل مجهورية األوروغواي للعمل يف احلقل
ّ
والرعوي لدى اجلالية اللبنانية يف هذا املغرتب األمريكي ،منصرفًا
الديين
ّ
اىل تدبري شؤونها يف هذه النواحي ،وكان ذلك يف العام .1924
مزودًا
وسافر املونسيور جورج من مرفأ مدينة نابولي اىل مونتفيديو َّ ..
بكتاب من الكاردينال تاتشي اىل رئيس اساقفة األوروغواي اراغونه منبئًا
ٍ
اياه بهذا التعيني ،وطالبًا منه تقديم كل مساعدة هلذا الراهب .وجاء يف

هذ الكتاب ان االب ّ
شليطا راهب حسن الصفات والتصرف ،وسيحضر
املقدس للقيام بواجباته
بعد اسابيع وبيده املأذونية القانونية من اجملمع
َّ
خري قيام.
َّ
َّ
حمل االب جورج ،يف عمله بروما ،شقيقه يوسف (املونسنيور
وحل
ٍ
لفرتة وجيزة ،ثم حلق أخاه اىل األوروغواي مع شقيقته ادما،
جوزف)
وعاش الثالثة يعملون يف العناية بشؤون اجلالية اللبنانية هناك يف
اجلوانب الروحية والتعليم الديين واملمارسة العملية للفرائض والواجبات،
والرتبية االخالقية لألجيال الطالعة.
فكان هذا الراهب ،تبعًا ألعماله وغريته ،حمبوبًا وحمرتمًا يف األوساط
الدينية ،كما كان ،يف عمله وشخصيته ،مسموع الكلمة لدى األوساط
املدنية .وهناك طرفة جرت هلما اثناء عملهما هذا وذلك ،ان امراة من ابناء
األوروغواي حضرت صدفة قداسًا يقيمه االب جورج فسمعت الصلوات
بالسريانية والعربية ،واستغربتها ظانة ان هذا القداس ليس كاثوليكيًا،
وأنكرت على األب جورج صفته الكاثوليكية ،فأجابها مؤكدًا ان املوارنة هم
من الكاثوليك القدماء يف ّ
اتباع الكرسي الرسولي يف الشرق ،وظل يقنعها
سر الكهنوت
اقتبل
ابنها
ان
ذلك
نتيجة
من
حتى أدركت احلقيقة وكان
ّ
واصبح من ثم مطرانًا على ابرشية مونتفيديو وامسه .Jose GOTTARDI
اما يف حميط اجلالية اللبنانية فقد راح هذا الراهب املندفع ،مع شقيقه
وشقيقته ،يعمل على ابقاء الصلة الروحية موجودة لدى املغرتبني مع
بالد املنشأ ،لتظل اجواؤهم األوىل حيًة يف نفوسهم ،مبا فيها انشدادهم
وقديسيهم ومراجعهم الروحية كما كانوا يف وطنهم ،فال
اىل معتقدهم
ّ
تعمل حياتهم اجلديدة على ارخاء هذه الرابطة وإذابتهم يف غري كيانهم
االصلي.
ّ
املنية
ادركت
حتى
الدائب
الرعوي
العمل
هذا
يف
الثالثة
األخوة
وظل
ّ
َّ
األباتي جورج ،وهو يف الثانية والسبعني من العمر ،وكانت وفاته يف
فدفن يف مدفن اجلمعية اللبنانية يف
يوم  16ايار من العام ُ ،1953
األوروغواي.
َّ
وظل اخوه املونسيور جوزف وأخته ادما يتابعان العمل الذي كانا يعمالنه
مبعيته حتى العام  ،1959اذ توفيت ادما يف السادس والعشرون من ّ
متوز
َّ
من هذا العام وهي يف السبعني من العمر ،وحلق بها اخوها يوسف ،او
جوزف ،بعد اسبوعني  ..متوفيًا يف األول من ذلك العام ،عن عمر احدى
فدفن حيث
ومثانني سنة ،وذلك بعد مخسني سنة من العمل
الرهبانيُ ،
ّ
ولكن اجلالية اللبنانية ،العارفة فضل هذين األخوين ،بادرت
ُدفن أخوه.
َّ
يف  25تشرين االول  1986اىل نقل رفاتهما من مدفن اجلمعية اللبنانية
سيدة
اىل الكنيسة اليت بنياها لرسالة رهبانيتهما واملدعوة «كنسية دير ّ
فدفنا يف داخلها حتت املذبح .وحني نقلهما اىل داخل الكنسية
لبنان»ُ ،
كان األباتي مرسيل ابو خليل رئيسًا عامًا على الرهبانية املرميية املارونية،
فسافر اىل األوروغواي خصيصًا وأشرف على ترتيبات النقل بنفسه.
الديري
ونرتك الكالم هنا للسفري اللبناني السابق يف األوروغواي،
ّ
فيكتور بيطار ،يف رسالة بعث بها بتاريخ  23كانون الثاني  2008اىل
صديقه جان ّ
شليطا يف دير القمر ،نسيب هذه العائلة ،خيربه فيها
عما يتمتع به َ
األ َخوان الراهبان ّ
شليطا يف أوساط اجلالية اللبنانية يف
ّ
األوروغواي من االحرتام والتقدير ،وان كاهن رعية كنيسة سيدة لبنان
اليت َبَنياها ،الراهب مانويل يونس وكان قد خدم سابقًا يف دير القمر،
احتفال بذكرى املونسيور جورج ،كونه مؤسس الرعية
طلب منه اقامة
ٍ
املارونية هناك يف العام  ،1924مستطردًا اىل وصف يوم االحتفال،
غصت الكنيسة اجلميلة اليت بناها َ
األ َخوان بأبناء الرعية ،وخصوصًا
وكيف َّ
َ
اولئك الذين تتلمذوا على ايديهما ،وقد رووا الكثري من ذكرياتهم عنهما،
الرسولي ،وبفيض
وألقوا بعض الكلمات الطافحة مبشاعر اإلكبار لعملهما
ّ
يكنون من احملبة هلذين َّ
ما ّ
الطودين من ابناء دير القمر.
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متفرقات
البواسري ..هل تلعب دورا يف ضعف االنتصاب؟

دراسة تايوانية حول تأثريها على
اضطراب النشاط اجلنسي عند الرجال

ال ميكن للبواسري ،على أي حال ،أن تسبغ على الشخص
املصاب بها أي «جاذبية جنسية» تذكر ،لكنها ميكن أن تقود
إىل نتائج معاكسة ،على صعيد النشاط اجلنسي ،حسب دراسة
علمية آسيوية .هذا ما تتحدث به ،على األقل ،دراسة جديدة من
تايوان عن العالقة بني البواسري واضطراب االنتصاب والنشاط
اجلنسي عند الرجال.
عالقة «مريبة» بغية التوصل إىل هذه العالقة املريبة بني
نهاية القناة اهلضمية وعضو التناسل الذكري ،عمل األطباء من
جامعة تايبة على دراسة مقارنة مشلت  6310مرضى يعانون حالة
اضطراب االنتصاب وضعف النشاط اجلنسي .وقارنوا النتائج
يف هذه اجملموعة بنتائج دراسة موازية أجريت على جمموعة
مقارنة تضم  31550رجال ال يعانون ضعف االنتصاب.
كشفت الدراسة عن أن  24.9يف املائة من جمموع األشخاص
الذين يعانون االضطراب اجلنسي ،أي حنو الربع ،كانوا يعانون
من البواسري .أما هذه النسبة يف جمموعة املقارنة فلم تكن
تزيد على  14.2يف املائة .وحسب التقرير الذي نشرته «جملة
الطبيب األملاني» فإن األطباء ال يعتقدون أن األعراض النامجة
عن البواسري ،مثل النزف واآلالم واملعاناة النفسية ...إخل،
هي السبب يف رفع نسبة املعانني من الضعف اجلنسي بني
«البواسرييني».
عكس التوقعات أيضا ،مل يكن الضعف اجلنسي ،الذي يرتبط
بالبواسري ،مقصورا على الفئات العمرية املتقدمة ،ألن الفئات
العمرية الشبابية كانت أكثر تأثرا باحلالة .ويف جمموعة الشباب
حتت سن  30سنة ،بني جمموعة املعانني من اضطراب االنتصاب،
كانت نسبة املعانني من البواسري 19.7يف املائة ،وتقل بني
الشباب من الفئة العمرية نفسها ،يف جمموعة املقارنة ،إىل
نسبة  6.2يف املائة فقط.
يف جمموعة املعانني من اضطراب االنتصاب ،من فئة سن
 40 - 30سنة ،كانت نسبة املعانني من البواسري ترتفع إىل
 24.3يف املائة ،وإىل  11.1يف املائة يف جمموعة املقارنة.
ثم تقل هذه النسب مع فئة األعمار فوق األربعني ،يف كال
اجملموعتني.
عوامل وأسباب اكتفى األطباء التايوانيون بعرض نتائج
الدراسة مع إشارات فقط إىل العوامل اليت قد تربط العالقة
بني البواسري والقدرة على االنتصاب .ونقلت جملة «الطبيب
األملاني» أن املشرفني على الدراسة أشاروا إىل أن قرب
األعصاب املغذية للمستقيم من العقدة العصبية املغذية
للربوستاتا قد يكون السبب .فهذه العقدة مسؤولة إىل حد كبري
عن االنتصاب ،ورمبا أن ضغط األوردة املتورمة (البواسري)
على النهايات العصبية ،يضعف فاعليتها العصبية.
عوامل أخرى مثل االلتهاب املزمن يف األوعية الدموية ،أو فشل
بطانة األوعية الدموية يف عملها ،أو رمبا تأثري املواد املؤكسدة،
ال ميكن استبعادها ،لكن الضغط امليكانيكي (املتمثل يف وجود
األوردة املتضخمة) قد يكون العامل احلاسم.
طرحت الدراسة أيضا من قبل األطباء التايوانيني يف املؤمتر
العاشر ألمراض األمعاء الغليظة الذي انعقد يف مدينة بوخوم
األملانية (غرب) يف أواخر شهر يوليو (متوز) املاضي ،أسبوع.
وجاء فيها أيضا أن دراسة سابقة ألطباء جامعة تايبة أثبتت
العالقة بني املعاجلة التصلبية  Sclerotherapyللبواسري بإصابة
بعض مرضى البواسري بالعقم.
وعرب الربوفسور فولف مشيغل ،رئيس املؤمتر من جامعة
بوخوم ،عن أمله أن ينقل األطباء يف العامل ملرضاهم ،املعانني
من البواسري ،موضوع العالقة بني احلالة واحتمال اإلصابة
باضطراب االنتصاب والنشاط اجلنسي.

هل االصابة بفريوس
سي ينتقل عرب العالقة
اجلنسية؟!!

تساءلت امرأة قائلة :زوجي عمل حتاليل فريوسات كبدية
للسفر وظهر عنده أجسام مضادة لفريوس سي ،هل معناه أنه
مصاب بالفريوس مع العلم أنه بنيته اجلسمانية قوية وال يدخن
وهل العالقة اجلنسية تنقل الفريوس.
هل االصابة بفريوس سي سببه العالقة اجلنسية؟!!
جييب على هذا التساؤل دكتور هشام اخلياط أستاذ الكبد
واجلهاز اهلضمي ،قائال إن املريض املصاب بفريوس سي
جيب أن يكون عنده اليب سي آر إجيابي وليس فقط األجسام
املضادة وال جيوز تشخيص أن املريض مصاب بفريوس سي
بدون عمل حتاليل للفريوس يف الدم أو اليب سي آر ،حيث إن
األجسام املضادة وجودها ال يعين بالضرورة أن املريض مصاب
يف الوقت احلالي بفريوس سي فقط يعين إصابة سابقة وأن
األجسام املضادة يف هذه احلالة تعين وجود أجسام مناعية
وال حنب على اإلطالق أن يتم تشخيص أن املريض يعاني من
فريوس سي إال بعد عمل حتليل اليب سي أر وظهور إجيابية
األجسام املضادة.
ومن اجلدير بالذكر أن اإلصابات املبكرة بالفريوس من
املمكن أن يكون املريض كما أنه من املمكن أن تكون املوجات
الصوتية سليمة متاما وعليه فان تشخيص أن املريض يعاني
من فريوس سي قد يكون بالصدفة البحتة بدون أي أعراض
وبدون أي ظهور عالمات على اجلسم ،وذلك عن طريق التحليالت
اليت تسبق السفر أو قبل التعيني يف األماكن احلكومية أو
أثناء التقدم إىل التجنيد ولذا فإن احلالة اجلسمانية ال تعكس
اإلصابة أو عدم اإلصابة بالفريوسات الكبدية وخاصة يف
احلاالت املبكرة.
كما جيب على املخالطني ملرضى فريوس سي أن يقوموا
بعمل حتاليل طبية ودورية للكشف عن أي إصابة مبكرة للمرض
وهنا البد من التوضيح أن
الفريوس ال ينتقل إال عن
طريق الدم وال ينتقل عن
طريق املعاشرة.

العالناتكم
يف جريدة
اهلريالد
االتصال
على احد
الرقمني:
87648186
أو
0403482345

خباخ قادر على إرساء االنسجام
واحملبة يف العالقات الزوجية!
علماء
أعد
يف
النفس
جامعة نوتنغهام
الربيطانية خباخا
بأنه
وصفوه
قادر على إرساء
االنسجام والود
يف
واحملبة
عالقات الزوجني
اللذين يكثران من
التشاجر واجلدال
فيما بينهما .ان
تركيبة هذا املرش حيتوي على ببتيد «االوكسيتوسني» الذي
يؤثر يف النساء حبيث جيعلهن أكثر وودية ،فيما يؤثر هذا
اهلرمون يف الرجال حبيث يزيد من حساسيتهم وجيعلهم أكثر ميال
إلقامة اتصاالت إجيابية.
خباخ قادر على إرساء االنسجام واحملبة يف عالقات الزوجني!
ويفرز جسم اإلنسان هرمون «األوكسيتوسني» يف أثناء بذله
جهدا .ويسهم هذا اهلرمون يف إحداث االجنذاب اجلنسي ومشاعر
الود والثقة ،كما أنه يتعلق باالرتباط العاطفي بني األم والطفل.
وأجرى علماء من جامعة زيوريخ السويسرية جتارب مشلت 17
زوجا وزوجة ترتاوح أعمارهم بني  20و 50سنة ،حبسب صحيفة
«دايلي مايل» باإلشارة اىل مقال نشر يف دورية «سوشال
كوغنتيف أند أفيكتيف نيوروساينس» العلمية .
وضمن اطار التجارب طلب من املتزوجني البدء مبناقشة موضوع
مثري للجدل .وبعد مرور  45دقيقة على نشوب املشاجرة مت رش
جرعة من البخاخ أنوف املشاركني يف التجربة.
وسجل الباحثون اخنفاضا يف مستوى التوتر بني املتزوجني
كما تالشى الصراع بالتدريج .من جانبهم يعتقد علماء جامعة
كاليفورنيا األمريكية بأن استخدام هذا املرش بانتظام يسهم
يف حتسني احلياة اجلنسية للمتزوجني ويقوي الشهوة اجلنسية
(الليبيدو) لديهم.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغوّش
رجل االعمال الناشط الوطين املهندس ظافر عايق يكرم عميد
املسرح العربي دريد حلام

القنصل الدكتور فيكتور غنّوم  -االستاذ دريد حلام  -املطران افرام عبودي املهندس ظافر عايق الدكتور وائل غنوم والزميل اكرم املغوّش (ارشيف)

خالل زيارة عميد املسرح العربي الفنان الكبري دريد حلام اىل سيدني مع كامل فرقة تشرين وعرضهم
ملسرحية شقائق النعمان قام بتكرميه رجل االعمال وبطل اجلمهورية العربية السورية باملالكمة رئيس
الرابطة العربية السورية املهندس ظافر عايق حبضور القنصل الفخري املرحوم الدكتور فيكتور ّ
غنوم
ومطران السريان االرثوذكس افرام عبودي وعدد من ابناء اجلالية العربية...حتدث املهندس عايق
قائال :حنن يف اسرتاليا نعيش وقلوبنا تهفو اىل الوطن احلبيب...فقال الفنان حلام انتم يف املغرتب
جناح الوطن احمللق وكلنا شقائق نعمان تتفتح شهداء ابطاال ومقاومني احرارا...الن الوطن ال حييا
اال بشعبه املوحد املقاوم الذي يرنو اىل اجملد الذي رفع راياته ابطال االستقالل بقيادة القائد العام
للثورة السورية الكربى البطل اخلالد سلطان باشا االطرش القائل« :ان كأس العز باحلنظل اشهى من
ماء احلياة مع الذل».
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Follow Fraser, not Asylum seekers act Carbon tax may put
Howard: Senate told
the
bite
on
school
tuck
AUSTRALIA should look Ronaldson said he did like pirates: Oppn
back to how former prime not agree with Mr Fraser
minister Malcolm Fraser on the issue of asylum
shop lunches
THE federal opposition Sky News.
handled asylum seekers seekers but welcomed his
with compassion, rather
than revert to Howardera policy, the Senate
has been told.
Parliament’s upper house
is likely to spend much
of Thursday debating
legislation to reinstate
offshore processing on
Nauru and Manus Island
in Papua New Guinea.
Fighting back tears, Australian Greens senator
Sarah Hanson-Young
told the chamber the
government had cherrypicked recommendations
from an expert panel.
She said the legislation
did not increase Australia’s humanitarian refugee intake, as the panel
recommended.
As Mr Fraser watched on
from the Senate gallery,
Senator Hanson-Young
urged Australia to learn
from his leadership during the 1980s, handling
Vietnamese and Chinese
refugees.
“This legislation will not
save lives, it will kill people,” she said.
“It will send brave courageous people insane.”
Senator Hanson-Young
said the government had
lost its moral compass.
“Many of these people
cannot get to Australia by plane because we
don’t give them visas,”
she said.
“Our whole policy is designed to push people
onto boats.”
The draft laws passed
the House of Representatives on Wednesday
and with coalition support are likely to pass
the Senate on Thursday
afternoon.
After Senator HansonYoung finished speaking, the Greens senate
team shook hands with
Mr Fraser.
Liberal senator Michael

presence in the chamber
as a former prime minister and Victorian.
Senator Ronaldson then
attacked the Greens,
saying he did not need
a lecture from the minor
party on the issue or
“crocodile tears of compassion”.
“Why doesn’t Senator
Hanson-Young tell us
what is compassionate
about people dying at
sea?” he told the Senate.
“Why doesn’t Senator
Hanson-Young tell us
what is compassionate
about people languishing in refugee camps in
Thailand, Malaysia and
elsewhere, what is compassionate about that?”
Mr Fraser left the chamber soon after Senator
Ronaldson began debating the bill.
Senator Hanson-Young
chatted to him outside
the entrance before she
returned to the chamber.
Nationals senator Barnaby Joyce said Labor now
understood the former
government of prime
minister John Howard
was correct in its approach to asylum seeker
boat arrivals.
“I want to thank the people of the Labor left who
have come to the position
they now support the coalition’s policy, Howard’s
policy on immigration,”
he told the Senate.
“They now understand
that John Howard was
correct.”
Left faction Labor Senator Doug Cameron and
Prime Minister Julia Gillard looked like “complete and utter hypocrites” after changing
their positions on the issue, Senator Joyce said.
“It is peculiar in the extreme,” he said.

says asylum seekers
who behaved like “pirates” and demanded
to be taken to Australia
should be prosecuted
as criminals.
The MV Parsifal picked
up 67 asylum seekers from near Java on
Monday and planned
to take them to its intended destination of
Singapore.
But the asylum seekers reportedly became
agitated and successfully demanded they
be taken to Christmas
Island where they were
dropped off on Tuesday night.
Home Affairs Minister
Jason Clare confirmed
on Thursday the asylum seekers had become “very aggressive” when told they
would be taken to Singapore.
However, he said they
now faced processing in Nauru, where a
reconnaissance team
of military and government officials was
heading on Thursday
morning.
“They now face the
prospect, like other
people who come by
boat over the next few
days, of ending up in
Nauru,” Mr Clare told
Sky News.
He confirmed one
asylum seeker on the
vessel had fallen overboard and was believed
to have died.
Opposition immigration spokesman Scott
Morrison labelled the
incident an “outrageous act” of piracy.
“What we have here
are pirates effectively,
taking control of vessels allegedly ... using
force and threats and
intimidation,” he told

He called for the government to immediately investigate whether
police could lay criminal charges against
asylum seekers involved.
“I think they should be
locked up and there
should be a charge
sheet,” Mr Morrison
said.
Meanwhile, debate continues in the Senate on
the government’s asylum seeker laws, which
passed the lower house
on Wednesday with the
coalition’s support.
The bill will enable the
reopening of the Nauru
and Papua New Guinea
centres, and pave the
way for a broader regional approach to the
issue.
On Nauru, the reconnaissance team will
produce a video which
can be shown to potential boat passengers via social media
and television to deter
them from coming.
But Australian Greens
leader Christine Milne
said she doubted that
film clips would work.
“They are not going to
be as bad as the situation from which people
are fleeing,” she told
reporters in Canberra.
The Greens want a
12-month time limit
for processing asylum
claims offshore.
The government has
yet to receive United
Nations refugee agency
advice on an appropriate time to process the
asylum seekers, but is
firm in its stance that
there should be “no
advantage” for those
getting on boats over
others who are in refugee camps awaiting an
outcome.

PARENTS could pay
extra for their children’s
lunch at the tuck shop
as more than 2000
school canteens are hit
by the carbon tax and
spiralling power prices.
Canteen
operators
serving more than 1.1
million students will
for the first time be
required to account
for power usage, with
some predicting food
prices will be pushed
up by as much as 10
per cent.
The slug on canteens
comes as schools receive their first electricity bills with carbon tax
included and principals
warn staff to “try harder
to save electricity”.
The July power bill of
one large Sydney high
school showed a carbon charge of $447.28
separately listed on
an account totalling
$6088.67.
A teacher at the school
said yesterday: “So
much for the carbon tax
not having an impact ...
the money will have to
come from funds that
otherwise would have
been allocated to the
students.”
But in a move to allay parents’ fears, a
spokeswoman for Climate Change Minister Greg Combet said
the government would
respond to any carbon price impacts on
schools through indexation of federal funding.
“To help families, the
government is providing an average of $10.10
per week in household
assistance in the form
of tax cuts, increases in
pensions and increases
in Family Tax Benefits,”

she said.
“The government is
providing extra assistance to people with
school students under
the School Kids Bonus.”
P&C officials said there
were fears canteen
prices would have to be
increased.
“We are looking at how
we will offset the increase in power (charges) and whether we will
have to put up prices,”
Central Coast P&C official Sharryn Brownlee
said.
The NSW Department
of Education said: “The
department has not
done any modelling of
the carbon tax at this
stage but we are monitoring its impact.”
Some of the state’s
3100 schools have
brand-new canteens
courtesy of the Building the Education Revolution scheme. Many
may now be forced to
replace older equipment with more efficient appliances while
some schools such as
Merrylands East Public
in Sydney’s west have
installed solar power.
Mother-of-two
Kelly
Leaupepe of Roselands
in Sydney’s southwest
said electrical appliances such as fridges,
freezers and pie warmers were essential for
canteens.”School canteens should be compensated for any extra
charges imposed,” she
said.
One canteen operator
said new tenders for
canteen operations included a utility fee on
top of the lease which
could be about $100 a
week.
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تتمـــات

عشائر احلوار تقطع...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
ولو شكال يف الطرق أو جمرد صورة يف الشاشات ،لكأن الكل هزم
الدولة ،فراحت تتوالد دويالت العشائر واألحياء وامللثمني وقطاع
الطرق ،من طريق املطار اىل «املصنع» ،وما أفدح املكانني ،كبوابتني
للبنان على العامل.
أمضى اللبنانيون ساعات من حبس األنفاس ،على وقع روايات
اعالمية مفربكة حول مصري الزوار اللبنانيني الـ  11املخطوفني يف
سوريا ،يضاف اليهم مصري الشاب حسان املقداد الذي انضم اىل
الئحة املخطوفني على ايدي عناصر سورية معارضة.
ساعات ،اجتاح فيها القلق كل تفاصيل اجلسم اللبناني ،يف ظل
مشاهد اظهرت الدولة غائبة ومنهكة كأنها افلتت من أيدي نفسها،
ليصبح الشارع رهينة السالح واملسلحني وشريعة املقنعني والعابثني
باالمن ،الذين اطلوا برؤوسهم من خلف قضية انسانية حمقة بامتياز.
واذا كان اخلطف أمرا ال جتيزه اية شرائع أو أديان،
واذا كان الوجع عند األهالي ،وجعا وطنيا بامتياز،
واذا كانت الدولة ،ال بل «الدول» مدانة يف تعاملها املخزي مع
هذه القضية االنسانية،
واذا كان االعالم اللبناني املرئي ،قد غادر احلد األدنى ،من موجبات
املسؤولية الوطنية واألخالقية،
اذا كان ذلك كله ،فان اتباع قاعدة العني بالعني على الطريقة
العشائرية ،أنزلت االهانة بالقضية أوال ،وبالعشرات ال بل عشرات
اآلالف من الرعايا السوريني املوجودين يف لبنان ثانيا ،مثلما حتولت
اىل نوع من خنق الذات عرب قطع الطرق ،كما حصل يف طريق املطار
يف بريوت ،ويف طريق «املصنع» قرب بلدة جمدل عنجر.

اشتباك بني السنيورة
ورعد يف احلوار

وقد فرض ملف املخطوفني نفسه على طاولة احلوار الوطين الذي
انعقد مبن حضر يف قصر بيت الدين ،يف غياب الرئيس نبيه بري،
الرئيس سعد احلريري ،النائب سليمان فرجنية ورئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ونائب رئيس جملس النواب فريد مكاري.
ومتحورت مداخالت «املتحاورين» حول موضوع املخطوفني وما رافقه
من احداث يف الضاحية اجلنوبية وصوال اىل جمدل عنجر ،وتقرر بناء
على ذلك ،تشكيل وفد من اهليئة يسعى بدءا من اليوم ،مع الدول
املؤثرة ،من اجل معاجلة هذا املوضوع ،واالفراج عن املخطوفني ،على
ان تعود طاولة احلوار اىل االنعقاد يف العشرين من ايلول املقبل
لطرح الورقة الرئاسية حول االسرتاتيجية الدفاعية ،واليت آثر رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان عدم طرحها يف جولة االمس ،نظرا لغياب
اطراف اساسيني عن اجللسة.
وكان الالفت لالنتباه يف احلوار« ،االشتباك السياسي» الذي حصل
بني رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حممد رعد ،والرئيس فؤاد
السنيورة على خلفية ما وصفه االخري مبظاهر الفلتان والالاستقرار
(مشريا اىل ما حصل يف الضاحية االربعاء) ،معتربا ان ما جرى ليس
صدفة« ،بل هو فصل جديد من ممارسة االرهاب على املواطنني».
ودعا السنيورة اىل استعادة هيبة الدولة حبل مشكلة السالح
وااللتزام بالدستور واتفاق الطائف ،وبوحدانية سلطة الدولة على
كامل أراضيها ،واىل تشكيل حكومة إنقاذ ختلف هذه احلكومة البائسة،
تعمل على استعادة الثقة بالبالد ومسعتها واقتصادها ،واىل ضبط
املعابر واحلدود مع سوريا من خالل التقيد الكامل مبندرجات القرار
.1701
ورد رعد منتقدا من يأتي ويلوم الضحية ،مؤكدا ان هذا الكالم
«مرفوض وغري مسؤول وليس مبنيا على معطيات ،وليس له رصيد
سوى التحريض وصب الزيت على النار ،والسري وراء اوهام واهداف
سياسية ومكتسبات».
واستذكر رعد «حكومة السنيورة البرتاء» (قبيل حكومة الدوحة
الثانية) واتهم رئيس احلكومة األسبق باخذ البلد حنو االنقسام ،وقال
«هذا االحتقان الذي حيصل يف البلد سببه االنقسام الذي اخذت انت
البلد اليه».

احلكومة تشكل خلية أزمة

كما فرض موضوع املخطوفني نفسه على طاولة جملس الوزراء،
يف بيت الدين ،وقررت احلكومة تشكيل خلية ازمة ملتابعة قضية
املخطوفني .وقالت مصادر وزارية لـ»السفري» ان جلسة جملس
الوزراء كانت امنية بامتياز ،وإنه مت استعراض ما احاط قضية الزوار
اللبنانيني واملالبسات والروايات اليت تعددت مصادرها وخلقت جوا
من االرباك والتوتر يف صفوف االهالي ،كما مت استعراض قضية
خطف حسان املقداد يف دمشق .واخذ جملس الوزراء علما بتأليف
الوفد من هيئة احلواء للسعي مع الدول املؤثرة ،ورجحت املصادر
امكان تطعيم الوفد حكوميا عرب بعض الوزراء ،للقيام بزيارات قريبة
للدول املؤثرة يف اخلاطفني (السعودية ،قطر وتركيا).
واشارت املصادر اىل انه مل تصل اىل جملس الوزراء اية معلومات
دقيقة حول مصري املخطوفني ،باستثناء ما تبلغه وزير اخلارجية عدنان
منصور حول سالمة اللبنانيني الـ.11
واقرتح وزير الدولة مروان خري الدين استدعاء السفري الرتكي يف
لبنان اىل وزارة اخلارجية ،وتسليمه رسالة اىل السلطات الرتكية حتملها
املسؤولية عن سالمة املخطوفني ،وتدعوها اىل تكثيف اتصاالتها
ووضع ثقلها النهاء هذا امللف ،وال سيما ان هناك بعض التفاصيل

تؤشر اىل علم السلطات الرتكية مبكان وجودهم واحتجازهم ،خاصة
من خالل االجراءات والتسهيالت الرتكية اليت قدمت لالعالميني ،كما
لذوي بعض املخطوفني ،خالل زيارتهم املخطوفني قبل ايام.
وحبسب مصادر وزارية ،فإن مداخالت الوزراء ،ومعهم رئيسا
اجلمهورية واحلكومة ،اكدت هيبة الدولة وعدم السماح باملساس بها،
ولفت يف هذا السياق تأكيد وزراء حركة «امل» و»حزب اهلل» رفض
الطرفني القاطع أي مس بهيبة الدولة ومكانتها ،وبالتالي عدم القبول
مبنطق قطع الطرق ،والتشديد على دور اجليش يف هذا اجملال،
وتفويضه قمع املخالفات فور حصوهلا واينما كان.
من جهة ثانية ،وصل اىل بريوت امس االول ،وزير اخلارجية
الفرنسية لوران فابيوس يف زيارة تستمر يومني ،والتقى فور
وصوله رئيس جملس النواب نبيه بري ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي
ووزير اخلارجية عدنان منصور ،كما زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق
احلريري .كما تردد انه التقى شخصيات من املعارضة السورية يف
السفارة الفرنسية يف قصر الصنوبر .

«طالبان باكستان» تهاجم...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
امحدي بأنه «عند الساعة  6:30( 11:00بتوقيت غرينيتش) أسقط
مقاتلونا طائرة اليساف يف شينارتو يف منطقة شاه والي كوت يف
والية قندهار .الطائرة دمرت وقتل كل الطاقم واجلنود الذين كانوا
فيها».
وجاء احلادث خالل أسبوع شهد تفجريات انتحارية تسببت مبقتل 63
مدنيًا يف يوم واحد .ومبقتل األمريكيني السبعة يكون  221أمريكيًا
سقطوا يف أفغانستان هذه السنة.

باكستان

يف غضون ذلك ،شن مسلحون من حركة «طالبان باكستان» هجومًا
على قاعدة لسالح اجلو الباكستاني قرب العاصمة اسالم اباد تلته
اشتباكات ،مما أدى اىل سقوط عشرة قتلى.
وقتل رجل أمن وأصيبت طائرة بأضرار يف اهلجوم على قاعدة
مينهاس اجلوية ببلدة كامرة يف سهل البنجاب على مسافة 60
كيلومرتًا مشال غرب اسالم آباد ،يف أحدث استهداف لـ»طالبان
باكستان» ملوقع عسكري حساس.
وأوضح سالح اجلو الباكستاني ان تسعة مهامجني يرتدون
بزات عسكرية ومسلحني بقاذفات صواريخ وقنابل يدوية وأحزمة
ناسفة ،استهدفوا القاعدة وجممع الطريان والفضاء اجملاور الساعة
الثانية فجرًا ( 21:00بتوقيت غرينيتش) .ويتوىل هذا املركز جتميع
طائرات «مرياج» ومقاتالت «جي اف  »17مبساعدة صينية ،وقد
تعرض هلجومني يف وقت سابق .وقال الناطق باسم القوات اجلوية
الباكستانية طارق حممود إن املواجهة «استمرت اكثر من ساعتني».
وأن «مثانية متمردين قتلوا داخل القاعدة ،وقتل آخر يف اخلارج عندما
شغل متفجرات كان حيملها».
وتبنى اهلجوم الناطق باسم حركة «طالبان باكستان» احسان اهلل
احسان ،قائ ًال إن القاعدة تستخدم لعمليات ضد احلركة .وأشار اىل أن
اربعة من عناصر احلركة نفذوا العملية «املهداة اىل (الزعيم السابق
لتنظيم «القاعدة») اسامة بن الدن وشهداء آخرين».

انهاء نهمة املراقبني...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
مكة املكرمة فجر أمس االول ،تعليق عضوية سوريا ،وهو أمر وافق
عليه لبنان ،يف ما بدا خروجًا على سياسة «النأي بالنفس».
وقالت مصادر يف االمم املتحدة لوكالة «رويرتز» إن األخضر
اإلبراهيمي وافق على ان حيل حمل املبعوث الدولي املستقيل كويف
انان كوسيط دولي بشأن سوريا ،لكن سيكون له تفويض معدل.
ومل توضح املصادر ما هو التفويض املعدل او متى سيصدر القرار
الرمسي بتعيني اإلبراهيمي.
وأعلن املندوب الفرنسي لدى األمم املتحدة جريار ارو ،الذي
ترتأس بالده جملس األمن هلذا الشهر ،إنهاء عمل بعثة املراقبني
الدوليني يف سوريا بعد حنو أربعة أشهر على بدء هذه املهمة .وقال
إن «شروط استمرار مهمة بعثة املراقبني الدوليني غري متوفرة»،
مشريًا إىل أن السلطات السورية مل توقف استخدام األسلحة الثقيلة
وال يوجد خفض فعلي للعنف.
وقال نائب رئيس قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ادموند
موليت إن «هذه املهمة ستنتهي منتصف ليل األحد» .وأوضح أن
آخر مراقب من املئة الباقني سيغادر دمشق بعد أسبوع ،مضيفًا
«من الواضح أن الطرفني (احلكومة واملعارضة) اختارا طريق احلرب
والصراع املفتوح ،فيما أغلق إىل مرحلة كبرية الباب أمام احلوار
السياسي ووقف العنف ،ولكن هذا األمر جيب أال يعين أن ال ننخرط
يف املوضوع».
وأيد جملس األمن خطة األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون
ّ
فتح مكتب اتصال سياسي يف دمشق ملراقبة األحداث .وقال موليت
سيضم ما بني  20اىل  30خبريًا يف الشؤون السياسية
إن املكتب
ّ
واالنسانية والعسكرية ،مضيفًا إن الرئيس السوري بشار االسد وافق
على إنشاء هذا املكتب.
واعلن املندوب الروسي لدى األمم املتحدة فيتالي تشوركني إن
موسكو دعت إىل عقد اجتماع ملمثلي «جمموعة العمل» الدولية حول
سوريا ،والسعودية وإيران ،يف نيويورك اليوم من أجل إصدار دعوة

تطالب احلكومة السورية واملسلحني وقف النزاع بينهما .وقال إن على
تلك الدول «توجيه نداء اىل مجيع اطراف النزاع يف سوريا بأن عليهم
وقف العنف بالسرعة املمكنة ،يف وقت حمدد ،وان عليهم ان يعينوا
ممثلني خمولني عنهم من اجل التفاوض على حل سياسي ،وخاصة
تشكيل هيئة حكم انتقالية» .وأضاف إن النداء جيب أن «يدعو مجيع
االطراف اىل وقف العنف ،وكذلك حتديد وقت وحلظة وساعة معينة
جيب ان يتوقف فيها العنف».
وأعرب تشوركني عن أسفه من إنهاء عمل املراقبني الدوليني يف
سوريا .وقال «حنن نعتقد أن أعضاء جملس االمن ،الذين أكدوا ان
مهمة املراقبني ال ميكن أن تستمر ،ال يظهرون حقيقة التزامًا بإنهاء
االعمال العدائية ،والعمل من أجل التوصل اىل تسوية سياسية يف
سوريا».

املعلم

وقال املعلم ،يف مقابلة مع التلفزيون السوري بثت أمس االول،
إن «اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي مل تكتفيا بتجميد عضوية
سوريا ،بل تآمرتا عليها ،وهما مسؤولتان عن سفك الدم السوري».
واضاف «لقد ارسلوا طائرات خاصة جللب بعض القادة املرتددين
حلضور اجتماع مكة ،وأقاموا هذا املؤمتر زورًا وبهتانًا» .وتابع ان
«ألطف وصف يطلق عليهم انهم منافقون».
واعترب املعلم ان الواليات املتحدة هي «رأس املؤامرة على سوريا»،
الفتًا اىل ان تركيا وقطر والسعودية هي «أدوات تتبع» ،مؤكدًا ان
الشعب السوري صمد يف وجه املؤامرة «نتيجة اميانه باستقاللية
قراره وبوطنه املوحد ونظامه العلماني».
وكانت القمة االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي قررت تعليق
عضوية سوريا يف منظمة التعاون اإلسالمي .وأكد البيان اخلتامي
للقمة وجود «شعور بالقلق الشديد ازاء اجملازر واالعمال الالإنسانية
اليت ترتكب ضد الشعب السوري الشقيق» .واضاف ان قادة دول
املنظمة ،اليت تضم  57عضوًا ،اتفقوا «على اهمية وضرورة احلفاظ
على وحدة سوريا ووحدة اراضيها واإليقاف الفوري العمال العنف
كافة مع تعليق عضوية سوريا يف منظــمة التعاون االسالمي».
أيد قرار القمة بتعليق
وقالت مصادر رئاسة احلكومة إن لبنان ّ
عضوية سوريا يف املنظمة ،ومل يتحفظ عليه كما جرى يف مؤمتر
وزراء اخلارجية التمهيدي .وردت املصادر مغادرة لبنان سياسة النأي
بالنفس «لكون القرار اختذ بإمجاع كل الدول العربية ،وبالتالي ،فان
لبنان مل وال خيرج عن اإلمجاع العربي».
وأعلنت ايران املمثلة برئيسها حممود امحدي جناد ووزير اخلارجية
علي اكرب صاحلي رفضها هلذا القرار الذي «يتعارض متامًا مع ميثاق
املنظمة» .وقال جناد ان قرار منظمة املؤمتر اإلسالمي «خطوة
سياسية» ،مضيفًا «يف القمة ،مت شرح مواقف إيران بوضوح».
وكان جناد التقى الرئيس الرتكي عبد اهلل غول ،حيث تناوال عالقات
البلدين املتطورة يف خمتلف اجلوانب ،وقال إن «األحداث متر وتنقضي
لكننا باقون وعلينا التعايش معًا» ،وهو ما أكد عليه نظريه الرتكي.
وعبرّ جناد عن تأييده ملوقف الرئيس املصري حممد مرسي ،الذي كان
دعا إىل «تشكيل جلنة تضم سوريا والسعودية وإيران وتركيا» للعمل
على حل األزمة السورية.
وكشف املعلم ان وكيلة االمني العام لالمم املتحدة للشؤون
االنسانية فالريي أموس اكدت له ان العرب مل يتربعوا بدوالر واحد
ملساعدة الشعب السوري .وقال «خالل لقائي بأموس االربعاء سألتها
عن الدول اليت تربعت ملساعدة الشعب السوري انسانيًا .قالت إن
هناك اربع دول ،ومل يأتنا دوالر واحد من العرب» .واضاف «قلت
ألموس لديهم املال لدعم املسلحني بالسالح وتدمري املنازل والبنى
التحتية يف سوريا وتهجري الناس ،لكنهم ال يدفعون دوالرًا واحدًا من
دمره املخربون».
اجل مساعدة هؤالء او اعادة بناء ما ّ

فرش منزل للبيع
بداعي السفر

TEL: 0430999980

سيارة للبيع بداعي السفر
Holden Astra 2002 - full options - rego 6
 months - 2nd owner - 104000kmdark blue color - excellent conditions

TEL: 0406887852 - 0430999980
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لبنانيات
فابيوس أجرى حمادثات مع بري وميقاتي ومنصور:

لضرورة االلتزام بسيادة لبنان واستقالله يف هذا الوضع

& CAFE
CATERING

May the blessing of Allah
\ÀOO\RXUOLIHZLWKMR\ SURVSHULW

EID MUBARAK

catering
specialists
inventory
managers

chefs

customer
service
staff

baristas

kitchen hands

sandwich hands

cooks

retail assistants

Zouki is currently recruiting hospitality professionals for
11 dynamic businesses in Westmead and St Leonards.
حمالن يف وسط السوق التجاري القديم يف ماونت درويت على العنوان:

12 Mount Druit Rd

If you have the expertise, initiative, attitude, and commitment to
quality, we have full-time, part-time and casual positions in two
locations easily accessed by public transport.
You will need to be a team player who is organised and respectful,
with outstanding communication skills, great references, and
a willingness to learn and grow with the business. To apply,
please send your CV with a covering letter explaining what you
can contribute to the Zouki Group.

مساحة احملل الواحد  126مرتا مربعا
احملالن على وشك االنتهاء واجلهوزية  -الرجاء ممن يرغب االتصال بأسرع وقت
الجراء التمديدات الكهربائية والصحية لتناسب مصلحته

ملن يهمه االمر االتصال بـ بيرت شباط 0411388978 :

واالتربة.
ويف ما يتعلق باملعارضة السورية
وخصوصًا اجليش السوري احلر ،قال
فابيوس حنن على اتصال مع بعض
مسؤوليها ،وحنن نأمل أن يتمكنوا من
تنفيذ أنشطتهم بالتنسيق مع املعارضة.
وحول تسليح املعارضة ،قال :انتم
تسمعون مثلي ان الالجئني يف هذا املخيم
يطلبون بتوفري اسلحة مضادة لطائرات
بشار األسد اليت ترهب وتقتل العشرات
يوميا .واضاف ان الدول األوروبية سبق
وان فرضت حظرا على السالح ،لذلك ال
ميكننا أن ننتهك احلظر الذي فرضناه،
مشريا اىل انه ليس سرا أن عددا من
الدول وافقت على تقديم معدات غري
قتالية ،كأجهزة اتصال واجهزة فنية
مفيدة للمعارضة السورية واملقاومة.

Email westmead.resume@zouki.com.au

www.zouki.com.au

شدد وزير اخلارجية الفرنسية لوران
فابيوس على ضرورة اإللتزام بسيادة
لبنان واستقالله يف ظل الوضع الراهن،
وأشار اىل أن ال بد أن يكون هناك
إنتقال سلمي وسياسي إن كنا نريد أن
يتنحى النظام يف سوريا.
كالم فابيوس جاء لدى وصوله إىل
مطار رفيق احلريري الدولي يف بريوت
بعد ظهر امس  hgh,gعلى منت طائرة
خاصة ،يف زيارة للبنان تستمر يومني،
وكان يف استقباله السفري الفرنسي يف
بريوت باتريس باولي ،مديرة املراسم
يف وزارة اخلارجية واملغرتبني مريا
ضاهر ،املستشار االعالمي يف السفارة
الفرنسية فرنسوا أبي صعب ،وأركان
السفارة.
وقال فابيوس يف املطار :أنا سعيد
برؤيتكم ،أنا هنا اليوم يف لبنان يف
زيارة سريعة بإسم الرئيس فرانسوا
هوالند ،آتيًا من األردن على أن أتوجه
بعد ذلك إىل تركيا .وسبب وجودي
هنا هو للتعبري عن تضامننا مع لبنان
الوطن الصديق لفرنسا ،وعن دعمنا
الستقالله وسيادته .عرف لبنان كما
دول املنطقة ،صعوبات كثرية بسبب
الوضع يف سوريا ،ومن الضروري جدًا
يف هذا الوضع اإللتزام بسيادة لبنان
واستقالله ،وهذا هو املعنى األساسي
لزيارتي.
أضاف :سألتقي بالسلطات اللبنانية
وسأعقد لقاءات خالل زيارتي هذه
للبنان .وألن فرنسا دولة صديقة
للبنان ،أنا موجود هنا اليوم ،وآمل أن
تستمر هذه الصداقة لوقت طويل.
دعوة األسد للتنحي
وردًا على سؤال عن أن اجملتمع
الدولي دعا الرئيس السوري بشار األسد
إىل التنحي إال أن ذلك مل حيصل ،وما هو
دور اجملتمع الدولي وفرنسا اليوم ،قال
فابيوس :يف هذه املناسبة سأحتدث عن
املوضوع السوري مع السلطات اللبنانية،
وخالل لقاءاتي مع املسؤولني اللبنانيني
سنتطرق إىل املوضوع اإلنساني ألنه مهم
جدًا ،إذ هرب الكثريون من سوريا وجلأوا
اليوم إىل لبنان .لقد توجهت إىل االردن
وغدًا إىل تركيا.
أضاف :كذلك سنتحدث عن املوضوع
العسكري واملقاومة السورية اليت تطرح
الكثري من األسئلة السياسية .ال بد أن

يكون هناك إنتقال سلمي وسياسي إن
كنا نريد أن يتنحى هذا النظام يف سوريا،
وقد حتدثنا مع الدول العربية حول هذا
املوضوع ،وال بد أن تدعم الدول العربية
هذا اإلنتقال السياسي .طبعًا هذا القرار
ليس يف يدي وال يعود إىل بلدي ،حنن
نريد أن نرى سوريا حرة ودميوقراطية
تدعم مجيع الشعوب ،وجيب أن تعيش
هذه الشعوب حبرية داخل سوريا.
بعد ذلك زار الوزير الفرنسي نظريه
اللبناني عدنان منصور وأجرى معه
حمادثات تناولت العالقات الثنائية
واألوضاع اإلقليمية.
عند بري
ثم زار فابيوس رئيس جملس النواب
يف عني التينة ،يف حضور الدكتور
حممود بري واملستشار االعالمي علي
محدان وتناول البحث التطورات الراهنة،
خصوصا الوضع السوري.
واكد الرئيس بري للوزير الفرنسي ان
لبنان يقوم بواجبه االنساني ازاء النازحني
السوريني ،وان الشعبني اللبناني
والسوري هما مبثابة شعب واحد ،وان
خطف اللبنانيني ال 11هو الذي اوجد هذا
النفور ،لكن الشعبني كانوا وسيظلون
اشقاء يف كل الظروف ،مشريا اىل ان
االقدام على خطف لبناني اخر من آل
املقداد مؤخرا يف دمشق ،بينما كان
لبنان ينتظر اطالق سراح املخطوفني
ال ،11هو الذي اجج هذه الفورة وزاد
الوضع تأزما.
وطلب الرئيس بري من الوزير فابيوس
التدخل مع االطراف الفاعلة الخالء سبيل
املخطوفني اللبنانيني مجيعا.
كما جرى خالل اللقاء ،التأكيد على
اجياد حل لالزمة السورية حيفظ وحدتها
واستقالهلا وسيادتها.
واكد الوزير الفرنسي حرص فرنسا
على العالقة املتينة مع لبنان وعلى
وحدته واستقراره ،ووجه اىل الرئيس
بري دعوة رمسية لزيارة فرنسا.
وعند ميقاتي
وزار الوزير الفرنسي رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي يف السراي ،يف حضور
سفري فرنسا لدى لبنان باتريس باولي
والوفد املرافق.
وتناول البحث التطورات يف لبنان
والشرق األوسط ،والسياسة اليت
تنتهجها احلكومة اللبنانية حلماية لبنان من

تداعيات االحداث اجلارية يف املنطقة.
وكان فابيوس وصل اىل السراي
قرابة السابعة مساء حيث أقيمت له
مراسم االستقبال الرمسية بصفته رئيسا
سابقا حلكومة فرنسا.
وبعد إنتهاء االجتماع لبى الوزير
الفرنسي دعوة الرئيس ميقاتي اىل
مأدبة إفطار يف دارته.
ومن املقرر أن يزور الوزير الفرنسي
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان
صباح اليوم يف قصر بعبدا قبل أن
يغادر اىل تركيا.

تصرحيات فابيوس
وكان فابيوس صرح خالل زيارته
خميم الزعرتي يف مشال األردن الذي
يأوي اكثر من ستة آالف الجىء سوري
ان موقف فرنسا واضح :حنن نعترب ان
بشار األسد هو جالد شعبه وانه جيب
ان يرحل وكلما رحل مبكرا كان ذلك
افضل.
واضاف فابيوس الذي رافقه يف
جولته نظريه االردني ناصر جودة حنن
موجودن جدا على الساحة الدولية لتشجيع
السوريني على اجياد عملية االنتقال
السياسي ،مشريا اىل ان هذا التحول
السياسي جيب أن يكون على نطاق
واسع ويشمل كل الشعب السوري،
ويضمن حقوق األقليات مجيعها.
وتابع :نأمل أن تتم اقامة حكومة

انتقالية بسرعة وان تعرتف بها الدول
الكربى يف العامل ،معتربا ان هذا سوف
يسرع سقوط بشار األسد ،الذي أصبح
ضرورة واضحة.
واوضح فابيوس ان هناك اكثر
من مليون شخص مهجر داخل سوريا
باالضافة اىل مئات االالف من الالجئني
يف دول اجلوار ،مشريا اىل ان زيارته
اىل هذا املكان هي للتعبري عن تضامن
فرنسا مع هؤالء الالجئني.
وحتدث فابيوس عن اوضاع الالجئني
يف املخيم .وقال :انها تشبه اوضاع
الالجئني يف كل املخيمات ،وهي صعبة
جدا فهم يعيشون يف منطقة قاحلة
مغربة ،مشريا اىل ان زيارته ذات طابع
انساني وانه حيمل معه اكثر من  ٢٠الف
قناع حيمي الفم واالنف واالذن من الغبار
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يتقدم سعادة النائب يف برملان فيكتوريا
عن املنطقة الغربية مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

بأح ّر التهاني من اجلالية االسالمية خاصة
والعربية عامة مبناسبة عيد الفطر السعيد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات
وكل عام وانتم خبري

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

-كشف االسرار-تسفري االرواح واستنطاقها
 عالج السحر واملس-استشارات روحانية ونفسية
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

 لدينا افخم السيارات اليتVIP LUXURY LIMOUSINES
تناسب ميزانياتكم
نليب مجيع مناسباتكم
...  اعراس...
.. خطوبات
 توصيالت من... حفالت خترج
واىل املطار واالوتيالت

نؤمن نقل الشخصيات
اهلامة
من واىل سائر
أحناء اسرتاليا

432 Chapel Rd. Bankstown - MOB: 0499 98 98 98

 أسعار مدروسة..  معاملة جيدة..  خدمة ودودة..  خربة طويلةEmail: info@ vipluxurylimos.com.au - www.vipluxurylimos.com.au

Mobile / min

15¢
15¢
19¢
23¢
23¢

Landline / min

(1)

1¢
5¢
9¢
15¢
16¢

29¢

(2)

HORIZONTAL POS
In store POS
®

www.lycamobile.com.au
Logo’s for ATL advertising
(not in store) here:
Recharge
available
®

1300 854 607
(1) The new promotional rates are valid from 01/05/2012 until 31/08/2012. The new rates will only apply
to landlines unless otherwise stated above. 29c flagfall applies to international calls. The new rates are
not applicable for Special number or premium number calls.
(2) No flagfall applies for calls made from Lycamobile to Lycamobile in Australia. The promotion is valid
from 03/02/2012 and valid until 31/08/2012.

VERTICAL POS
In store POS
LM_AUS_Arabicc_18x26
2
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لبنانيـــات

أق ّر زيادة غالء املعيشة للقطاع العام بانتظار إجناز سلسلة الرتب والرواتب

َّ
شكل جملس الوزراء جلنة
وزارية برئاسة نائب رئيس
جملس الوزراء مسري مقبل،
والوزراء :مروان شربل وعدنان
قرطباوي
وشكيب
منصور
لتقوم مبهام خلية أزمة حلل
مسألة املخطوفني اللبنانيني
واستقصاء املعلومات املتعلقة
بهم والتواصل مع ذويهم
ومواكبة االتصاالت االمنية
والدبلوماسية اجلارية يف شأن
اطالقهم.
كما وافق على اعطاء املوظفني
يف القطاع العام زيادة غالء
املعيشة املقررة للقطاع اخلاص
اعتبارا من .2012/2/1
وكان جملس الوزراء عقد
جلسة عصر امس  hgh,gيف
املقر الرئاسي الصيفي يف بيت
الدين ،برئاسة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان الذي
وضع اجمللس يف أجواء جلسة
هيئة احلوار الوطين اليت عقدت
صباحا .وإذ أمل يف عودة
املخطوفني اللبنانيني ساملني
اىل ذويهم ،اعترب ان ما رافق
ردة الفعل على هذا املوضوع
كان سيئا ومسيئا للبنان
ولعالقاته مع الدول الشقيقة
والصديقة .كما حتدث مع وزير
االعالم وليد الداعوق ورئيس
اجمللس الوطين لالعالم عبد
اهلادي حمفوظ عن نقل وسائل
االعالم لالحداث وتشويه صورة
لبنان يف اخلارج.
وعن زيارة قداسة البابا
لبنان ،أوضح الرئيس سليمان
أن مجيع اللبنانيني مهتمون
باستقبال احلرب األعظم ،وأعربت
القيادات السياسية عن رغبتها
يف استقبال قداسته بشكل جيد

جملس الوزراء شكَّل جلنة حل ّل مسألة املخطوفني اللبنانيني
وحسن والئق.
ضبط
مسألة
يف
أما
رئيس
أشار
املتفجرات،
اجلمهورية إىل أن املهم يف هذه
العملية أن املتفجرات مل تنفجر،
أما سائر املسائل املتعلقة بها
فهي يف عهدة القضاء الذي
جيب ان يبت بها من دون تدخل
أحد.

الداعوق

وبعد انتهاء اجللسة ،تال وزير
االعالم وليد الداعوق مقررات
اجللسة فقال :بناء على دعوة
دولة رئيس جملس الوزراء،
انعقد جملس الوزراء ،برئاسة
رئيس اجلمهورية يف املقر
الرئاسي الصيفي يف قصر بيت
الدين ،حبضور غالبية الوزراء،
الذين غاب عنهم :الوزيران
سليم كرم وعدنان منصور.
اجللسة
الرئيس
استهل
بالقول إنها اجللسة الثانية اليت
نعقدها جمللس الوزراء يف قصر
بيت الدين ،إضافة إىل جلسة
احلوار اليت عقدت صباح هذا
اليوم .ومع اقرتاب عيد الفطر
السعيد ،نتمنى جلميع اللبنانيني
سنة مباركة ،ونأمل أن حيل هذا
العيد ،وقد حلت املشاكل ،وال
سيما عودة املخطوفني ساملني
إىل أهلهم وذويهم.
أضاف فخامته :عقدنا جلسة
احلوار الوطين صباح اليوم،
وناقشنا أهم املواضيع اجلارية
على الساحة اللبنانية ،لكن
االسرتاتيجية الوطنية الدفاعية
مل تطرح بناء على طلب معظم
األعضاء يف اهليئة ،ألن هناك
أربعة أعضاء رئيسيني من اهليئة
غائبون ،وعلى رأسهم الرئيس

نبيه بري .كان النقاش جيدا
ومفيدا.
وتابع :لقد حتدثنا عن الوضع
األمين الذي استجد باألمس،
على أثر تطور عملية املخطوفني
وخطف مواطن آخر يف سوريا
وورود أخبار عن مقتل بعض
املخطوفني اليت تبني يف ما
بعد أنها غري صحيحة .ونأمل
أن يعودوا ساملني إىل أهلهم
وذويهم وبصحة جيدة يف األيام
القليلة املقبلة .لكن ما رافق
ردة الفعل على هذا املوضوع،
ومسيئاللبنان
سيئا
كان
ولعالقاته مع الدول الشقيقة
والصديقة.
وقال رئيس اجلمهورية:
باألمس عقدت لقاءات عديدة مع
املسؤولني األمنيني ،وأجريت
اتصاالت مع رئيسي جملس
النواب وجملس الوزراء ،كما
عقدت لقاء مع وزير اإلعالم،
وحتدثت مع رئيس اجمللس
الوطين لالعالم يف شأن نقل
اإلعالم لألحداث وتشويه صورة
لبنان يف اخلارج .وإني إذ
أستنكر عمليات اخلطف والتهديد
لكل الرعايا من رعايا سوريا
وتركيا وقطر والسعودية ،من
املفيد إصدار بيان عن جملس
الوزراء يؤكد احلرص على مجيع
رعايا الدول الصديقة والشقيقة
اليت مت تهديدهم.
أضاف :أمتنى على القوى
األمنية أن تقوم بواجباتها ،وفق
التعليمات املعطاة هلا ضمن
القوانني ومن دون اللجوء إىل
إهراق الدماء .وعلى الدولة أن
تبدي احلزم الالزم ،وأمتنى على
النيابات العامة أن تتحرك ليس
فقط حول ما حصل باالمس ،بل

سدني

Master License No: 409566317

كل ما حدث سابقا.
وتابع :مع اهتمامنا الكبري
باعادة املخطوفني ،تبنينا اقرتاحا
على طاولة احلوار جلهة تشكيل
وفد من هيئة احلوار للقيام
جبولة على الدول املؤثرة بهذا
املوضوع السرتجاع املخطوفني،
وسنعمل على ذلك ابتداء من
الغد.
وأشار الرئيس إىل أن وزير
االعالم أبلغه أنه سيجتمع مع
وسائل االعالم ،وسيحثهم على
اختاذ مواقف وطنية مسؤولة،
متسائال عن مدى حرية االعالم
عندما يذهب االعالمي اىل مكان
تواجد املخطوفني والقضاء ال
حيقق معه ،وعلى االعالم حتمل
املسؤولية.
وتطرق اىل موضوع زيارة
احلرب األعظم يف  14و 15و16
أيلول ،قائال :مجيع اللبنانيني
رغم
باستقباله،
مهتمون
اعرتاض أحدهم ،ومتت معاجلته،
وهذا ما مت شرح مالبساته يف
طاولة احلوار واالتفاق على أن
كل الزعماء سيساهمون يف
استقبال قداسته بشكل جيد
وحسن والئق.
ضبط
مسألة
يف
أما
فخامة
فأوضح
املتفجرات،
الرئيس أنه من املهم يف هذه
العملية أن املتفجرات مل تنفجر.
أما سائر املسائل املتعلقة بها
فهي بعهدة القضاء الذي جيب
أن يبت بها من دون تدخل

أحد.
ثم أكد رئيس احلكومة ما جاء
على لسان فخامته .كما أكد
احلرص الشديد على عالقات
لبنان مع الدول الشقيقة
والصديقة ،ويف مقدمها تركيا،
ومسؤولية الدولة اللبنانية يف
سالمة رعايا هذه الدول وغريها
يف لبنان وحرصها على محايتهم
ورعايتهم ،كما ترعى مواطنيها.
وبالتالي ،رفض وادانة كل
جرائم اخلطف واالعتداء اليت
ستتعاطى معها الدولة اللبنانية
بكل حزم ومسؤولية.
وأمل يف أن تقوم األجهزة
األمنية باحملافظة على األمن
واالستقرار ،وال سيما على
طريق املطار واختاذ القرار
السياسي املناسب.
ثم متنى الرئيس ميقاتي
للبنانيني عموما واملسلمني
خصوصا عيدا سعيدا ،وأن
يعود املخطوفون إىل أهلهم
بصحة جيدة ،ويف أقرب وقت
ممكن.
وقد اختذ اجمللس القرارين
التاليني:
 - 1املوافقة على اعطاء
العاملني يف القطاع العام زيادة
غالء املعيشة املقررة للقطاع
اخلاص اعتبارا من 2012/2/1
حلني اقرار قانون سلسلة الرتب
والرواتب.
 - 2تشكيل جلنة وزارية
برئاسة نائب رئيس جملس

الوزراء مسري مقبل ،والوزراء:
مروان شربل وعدنان منصور
وشكيب قرطباوي لتقوم مبهام
خلية ازمة حلل مسألة املخطوفني
اللبنانيني واستقصاء املعلومات
املتعلقة بهم والتواصل مع
ذويهم ومواكبة االتصاالت
االمنية والدبلوماسية اجلارية يف
شأن اطالقهم.
ثم دعا دولة الرئيس اجمللس
إىل االنعقاد الثالثاء يف 4
أيلول.
ثم دار بني الوزير الداعوق
والصحافيني احلوار اآلتي:
هل ميكن استدعاء االعالميني
اىل القضاء يف حال مت االطالع
انهم على بينة مما حصل عندما
زاروا املخطوفني؟
 هذا االمر مت حبثه ومناقشتهاين تقف او حدود حرية التعبري،
وقد شاهدنا ما حصل باالمس،
وكيف كان لالعالم دور سليب
يف تأجيج الوضع واإلساءة
اىل العالقات مع بعض الدول
الشقيقة والصديقة.
الرئيس حتدث عن معلومات
غري صحيحة عن مقتل عدد من
املخطوفني ،هل تأكد جملس
الوزراء من سالمة هؤالء؟
 جرى اتصال ،واطمأنالرئيس اىل سالمة املخطوفني
اللبنانيني.
سليمان
الرئيس
وكان
استقبل الرئيس ميقاتي ،وجرى
حبث يف االوضاع العامة.

