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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

استمرار املداهمات وتوقيف ٥٠ مشتبها بهم واستسالم آخرين
جملس الوزراء قرر فتح اعتماد اضايف لدفع الرواتب

النسيب  النجاح  ان  يبدو 
السياسي  اجمللني  أصاب 
ففيما   لبنان  يف  واألمين 
فتح  الوزراء  جملس  قرر 
لدفع  اضايف  اعتماد 
الشهر  اول  الرواتب 
وختصيص سلفة 30 مليار 
الفوري  للتعويض  لرية 
الشمال،  متضرري  على 
ان  اجليش  قيادة  أعلنت 
دهمت  اجليش  من  وحدة 
االول(  )أأمس  اخلميس 
عددًا من األماكن املشتبه 
إليها  املسلحني  بلجوء 
وأوقفت 50 مشتبها بهم.

الوزراء  جملس  عقد  فقد 
االول  امس  عادية  جلسة 

برئاسة الرئيس متام سالم 
الذين  الوزراء  وحضور 
نبيل  الوزراء  عنهم  غاب 

درباس  ورشيد  فريج  دو 
واالن حكيم.

اليت  اجللسة  انتهاء  وأثر 

مواجهات يف القدس بعد حماولة اسرائيلية القتحام املسجد االقصى
قالت الشرطة االسرائيلية 
اعتقلوا  أشخاص  أربعة  إن 
من  جمموعة  حاولت  عندما 
اليهود النشطاء اليمينيني 
باب  اقتحام  املتطرفني 
بالقرب من حائط  املغاربة 

املبكى.
زعماء  أحد  وقال 
جئنا  اليهود  املستوطنني 
حكومة  إن  لنقول  هنا  إىل 
إسرائيل فشلت. على مدار 
عدة أشهر يتعرض اليهود 

اهليكل  جبل  يف  للهجوم 
للهجوم  اليهود  ويتعرض 
يف القدس واحلكومة قوية 
مع  وضعيفة  اليهود  ضد 
اإلرهابيني  الشغب  مثريي 

والعرب.

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

الرئيس  اعلن 
حممود  الفلسطيين 
عباس ان قرار السويد 
بالدولة  باالعرتاف 
»شجاع  الفلسطينية 
فيما  وتارخيي«، 
اخلارجية  ووزير  اعتربه 

العماد جان قهوجي مع بعض افراد املؤسسة العسكرية

استشهد  االول  وامس 
قوات  برصاص  فلسطيين 
اتهمته  اليت  االحتالل 
إسرائيلي  اغتيال  مبحاولة 
املتطرف  اليمني  من 

اخلارجية  وزارة  اعلنت 
السورية  ان مساح تركيا 
بدخول »قوات اجنبية« إىل 
مدينة عني العرب »انتهاك 
سافر« للسيادة السورية، 
خافيًا  يعد  مل  أنه  مؤكدة 
اإلرتباط  حقيقة  أحد  على 
»حزب  حكومة  بني  القائم 
الرتكي  والتنمية«  العدالة 

والتنظيمات اإلرهابية.
اخلارجية  وزارة  دانت  فقد 
السورية »السلوك املشني« 
للحكومة الرتكية واألطراف 
املسؤولة  معها  املتواطئة 
األزمة  عن  أساسي  بشكل 

يف سورية واستمرار سفك 
خالل  من  السوري  الدم 
اإلرهابية  التنظيمات  دعم 
و«النصرة«  »داعش« 

وغريهما.
عمّمته  بيان  يف  وجاء 
لوزارة اخلارجية واملغرتبني 
أخرى  »مرة  اخلميس، 
دورها  حقيقة  تركيا  تؤكد 
املبّيتة  ونواياها  التآمري 
وتدخّلها السافر يف الشأن 
خرق  خالل  من  السوري 
احلدود السورية يف منطقة 
عرب  كوباني  العرب-  عني 

دمشق: مساح تركيا بدخول »قوات أجنبية« 
إىل عني العرب »انتهاك سافر« للسيادة

السويد تعرتف 
بدولة فلسطني رمسياً 

واسرائيل تعترب 
القرار مؤسفًا

التفاصيل صفحة  31

ملحمة ومطعم اجلنة
مجيع أنواع اللحوم الطازجة يوميا 

)تفاصيل االعالن ص 19(

سوريون  ناشطون  قال 
إن طريان  االول،  أمس 
على  غارات  النظام شن 
السلطان  مرج  بلدة 
الشرقية،  الغوطة  يف 
مصرع  عن  أسفر  ما 
األقلية  من  مدنيني   4
جانب  إىل  الشركسية، 

إصابة عدد آخر جبروح.
ويف ريف دمشق أيضًا، 
ميدانية  مصادر  أفادت 
مدينة  يف  إمرأة  مبقتل 

التتمة صفحة  31

غارات سورية على 
بلدات الغوطة 

ومواجهات يف ادلب

التتمة صفحة  31 سبع  قرابة  استمرت 
االعالم  وزير  تال  ساعات، 
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Unlimited
Live TV
Package

.com
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+1.416.202.6608
انضم لفریقنا من معیدی البیع حول العامل:

apply@glarab.com

$439
USD

 .  BetRegret 

betregret.com.au 

BetRegret
 

االصالح  تكتل  رئيس  التقى 
ميشال  العماد  النائب  والتغيري 
عون امس االول، يف دارته يف 
الرابية، وفدًا من األمانة العامة ل 

التقدمية  العربيات  النساء  رابطة 
مؤمترها  أوراق  له  قّدمت  اليت 

التأسيسي.
العماد عون  الرابطة اىل  وقّدمت 

من  السياسية  الفكرية  الوثيقة 
يطرحها  واليت  احملتلة  فلسطني 
الوطنية  احلركة  كوادر  من  خنبة 
الفلسطينية، والرؤية حلّل جذري 
للقضية الفلسطينية اليت ضاعت 
يف خضم احلريق اإلرهابي الفاشي 
الذي يتعرض له الوطن العربي. 

املرده  تيار  رئيس  استقبل 
يف  فرجنيه  سليمان  النائب 
دارته يف بنشعي أمس االول، 

فرجنيه استقبل سامي اجلمّيل
يف  السياسية  اللجنة  منسق 
النائب  اللبنانية  الكتائب  حزب 
سامي اجلمّيل حيث عقد اجتماع 

السابق  الوزير  حضور  يف 
يوسف سعادة ومفوض االعالم 
يف حزب الكتائب سريج داغر. 
تطورات  جممل  يف  البحث  ومت 
االوضاع على الساحة اللبنانية.

ضيوفه  فرجنيه  استبقى  وقد 
اىل الغداء.

عون استقبل رابطة النساء العربيات التقدمية
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ONLY AVAILABLE AT HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
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HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

Ends 05/11/14. Harvey Norman® stores are operated by independent
franchisees.Images are for illustrative purposes only.

SHOP with CONFIDENCE

*1. Discounts are off normal ticketed prices.

Shop online or mobile: harveynorman.com.au Choose to pick up in store or have it delivered.

6PM - 9:30PM WEDNESDAY THE 5TH OF NOVEMBER! 31/2 HOURS OF SUPER SAVINGS!

ANNUAL V.I.P. NIGHTAUBURN

*Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards.*Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards.*Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards.*Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards.

WHITEGOODS
ANDSMALL
APPLIANCES

COOKING
APPLIANCES

ONAUDIO
ANDVISUAL

OURNORMALTICKETEDPRICEON OURNORMALTICKETEDPRICEON OURNORMALTICKETEDPRICEON
20%

*1OFF 20%
*1OFF 20%

*1OFF20
*Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards. *Excludes Agency Brands and Gift Cards.

Moving into an aged care residential home  
doesn’t mean giving up the activities you love.  
Hardi Aged Care offers a lifestyle program which 
caters to everyone, as well as activities that are  
both enjoyable and stimulating.

Hardi Aged Care believes an active and fulfilling  
social life is vitally important to the health and 
wellbeing of our residents. We are focused on 
providing high quality care in a comfortable and 
community atmosphere, while respecting the  
dignity and needs of each individual.

Visit us and see how Hardi Aged Care meets  
your needs.

Hardi Aged Care Guildford 
Cnr Bursill Street & Railway Terrace 
Guildford NSW 2161

Phone: 9632 2496 
Website: www.hardiagedcare.com.au 
Email: guildford@hardiagedcare.com.au

Join us for Hardi Aged Care’s  
Open Day in Guildford
Friday, 14 November from 11am to 2pm 
Enjoy a free barbecue and take a tour of the facilities.
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قرر جملس الوزراء فتح اعتماد 
اول  الرواتب  لدفع  اضايف 
 30 سلفة  وختصيص  الشهر 
الفوري  للتعويض  لرية  مليار 

على متضرري الشمال.
فقد عقد جملس الوزراء جلسة 
برئاسة  االول  امس  عادية 
وحضور  سالم  متام  الرئيس 
عنهم  غاب  الذين  الوزراء 
الوزراء نبيل دو فريج ورشيد 

درباس واالن حكيم.
اليت  اجللسة  انتهاء  وأثر 
ساعات،  سبع  قرابة  استمرت 
جريج  رمزي  االعالم  وزير  تال 
بناء  اآلتية:  الرمسية  املقررات 
جملس  رئيس  دولة  لدعوة 
جلسته  اجمللس  عقد  الوزراء، 
عشرة  احلادية  عند  األسبوعية 
فيه  الواقع  اخلميس  يوم  من 
يف   2014 االول  تشرين   30
السراي احلكومي برئاسة دولة 
الرئيس وحضور الوزراء الذين 
دو  نبيل  الوزراء  عنهم  غاب 
واالن  درباس  ورشيد  فريج 

حكيم.
كرر  اجللسة  مستهل  يف 
كل  يف  كما  الرئيس  دولة 
رئيس  بانتخاب  املطالبة  مرة 
مجهورية جديد، متمنيا ان يتم 
ملركز  ملا  وقت  بأقرب  ذلك 
الرئاسة من أهمية على انتظام 

عمل املؤسسات الدستورية.
اضاف: ثم حتدث دولة الرئيس 
عن أحداث طرابلس اليت حقق 
اجليش فيها اجنازا أمنيا كبريا 
اجليش  شهداء  على  مرتمحا 
سقطوا  الذين  املدنيني  وعلى 
يف تلك االحداث وتطرق دولة 
األضرار  حجم  اىل  الرئيس 
اجلسيمة اليت حلقت باملواطنني 
واملساجد  واملساكن  وباألبنية 
واليت مت احصاؤها نتيجة كشف 
اجمللس  تداول  وقد  أولي. 
الوزراء  فأبدى  املوضوع  بهذا 
آراءهم جممعني على القول بأن 
بعض االحياء يف طرابلس ويف 
الفقر  من  تعاني  عكار  منطقة 
بد  ال  وانه  واحلرمان،  الشديد 
جبدية  الوضع  هذا  معاجلة  من 
اعادة  اىل  تؤدي  خطة  ووفق 
عنها.  احلرمان  ورفع  اعمارها 
اجمللس  قرر  التداول  وبنتيجة 
ختصيص سلفة قدرها ثالثون 
العادة  لبنانية  لرية  مليار 
تأهيل وامناء املناطق املنكوبة 
يف الشمال للتعويض الفوري 

على املتضررين.

نتائج مؤتمر برلني
وتابع: بعد ذلك عرض الرئيس 
كانت  وقد  برلني  مؤمتر  نتائج 
من  فعالة  فيه  لبنان  مشاركة 
اثبتنا فيه  اذ  الناحية املعنوية 
النزوح  قضية  من  موقفنا 
اعتماده يف  الذي مت  السوري 
االخرية  الوزراء  جملس  جلسة 
حتى ولو كانت املساعدات اىل 
لبنان الناجتة عن املؤمتر خجولة. 
اىل  الرئيس  دولة  تطرق  ثم 

موضوع العسكريني املخطوفني 
مشريا اىل اجللسة اليت عقدتها 
خلية االزمة املكلفة مبتابعة هذا 
املوضوع يوم أمس االول واىل 
انه يولي هذه القضية املعقدة 

كل اهتمامه.
اىل  االنتقال  وقبل  واردف: 
يف  الواردة  املواضيع  حبث 
ومنعا  اجللسة  اعمال  جدول 
الرواتب  دفع  يف  تأخري  ألي 
الذين  وللعسكريني  لالداريني 
عن  الدفاع  يف  يستبسلون 
جملس  أصدر  فقد  الوطن، 
املادة  اىل  باالستناد  الوزراء 
القانون  الدستور،  من   62
اضايف  اعتماد  بفتح  املتعلق 
لتغطية  العامة  املوازنة  يف 
وملحقاتها،  الرواتب  فروقات 
اجلميع  سيتمكن  حبيث 
والعسكريون خاصة من قبض 
أول  يف  كاملعتاد  رواتبهم 

الشهر.

القرارات
وقال: بعد ذلك انتقل جملس 
الوزراء اىل حبث البنود الواردة 
واختذ  االعمال  جدول  يف 
الالزمة  القرارات  بصددها 

واهمها:
باالقرتاحات  يتعلق  ما  يف   -1
املتكاملة بشأن اخلطة الشاملة 
تكليف  الصلبة:  للنفايات 
وزارتي املالية والداخلية صرف 
للبلديات  العائدة  املستحقات 

احمليطة مبطمر الناعمة.
االمناء  جملس  تكليف   -  2
واالعمار: -املباشرة فورا بتلزيم 
تنفيذ منشآت توليد الطاقة من 
الغاز املنبعث من مطمر الناعمة 
صيانة  اعمال  اىل  باالضافة 
وتشغيل منشآت توليد الطاقة 
حسب  تدرجيي  بشكل  وذلك 
مؤسسة  اىل  وتسليمها  احلاجة 
لتزويد  متهيدا  لبنان،  كهرباء 
القرى والبلدات اجملاورة ملوقع 
الكهربائية  بالطاقة  املطمر 
ان  على  جمانا،  منها  املنتجة 
تقتطع تكاليف تنفيذ املنشآت 
مبوجب  املقررة  املبالغ  من 

مضمون قانون احلوافز.
االمناء  جملس  تكليف   -  3
شروط  دفرت  باعداد  واالعمار 
الجراء مناقصة مفتوحة لتلزيم 
اعمال كنس النفايات ومجعها 
حمافظيت  نطاق  يف  ونقلها 
الشمالي  ولبنان  بريوت 
لبنان  جبل  حمافظة  ومعظم 
الوزراء  جملس  على  وعرضه 

خالل 15 يوما.
4- تكليف جملس االمناء واالعمار 
معاجلة  لتلزيم  مناقصة  باجراء 
النفايات الصلبة وعرضه على 

جملس الوزراء خالل 60 يوما.
5- تكليف وزارة البيئة متابعة 
الوزراء  جملس  قرار  تنفيذ 
واالجراءات  التدابري  واقرتاح 

الالزمة الجناز بنوده.
اضاف: فيما يتعلق بسائر بنود 

جدول االعمال:

جملس الوزراء قرر فتح اعتماد اضايف لدفع 
الرواتب وختصيص سلفة 30 مليار لرية للتعويض 

الفوري على متضرري الشمال

Saturday 1 November 2014  2014 الثاني  تشرين   1 السبت 

1- املوافقة على مشروع قانون 
بتعديل مادة من قانون تنظيم 

مهنة الوساطة املالية.
2- املوافقة على تعيني رئيس 
دائرة يف مالك ديوان حمكمة 
الدرزية  املذهبية  االستئناف 

العليا.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -3
البيئة اجراء مباراة مللء بعض 

املراكز الشاغرة لديها.
4- املوافقة على تكليف وزير 
الشباب والرياضة بتسيري امور 

مصلحة املدينة الرياضية.
5- املوافقة على طلب جملس 
مشروع  على  واالعمار  االمناء 
يف  للمساهمة  قرض  اتفاقية 
وجتهيز  انشاء  مشروع  متويل 

مسلخ يف طرابلس.
بعض  قبول  على  املوافقة   -6
بعض  لصاحل  املقدمة  اهلبات 

الوزارات واالدارات العامة.
بعض  طلب  على  املوافقة   -7
العامة  واالدارات  الوزارات 
وسفر  مؤمترات  يف  املشاركة 

ممثلني عنها اىل اخلارج.
آراء قبل الجلسة

وقبيل اجللسة أكد وزير العدل 
اللواء اشرف ريفي، ان القهر 
يؤدي  واالستبداد  والتحدي 
اىل  مشريًا  التطرف،  اىل 
يؤديان  والفقر  االهمال  ان 
اذا  فكيف  متسائاًل  للتطرف، 
اجتمعت هذه العناصر كما هو 
واالسواق  التبانة  يف  احلال 
الشمالي،  والبقاع  وعكار 
مناسبة  اللحظة  ان  اىل  مشريا 
لتعود الدولة خدماتيًا اىل هذه 
ان  تضطر  ال  كي  املناطق، 
تعود امنيًا من وقت اىل اخر.

بدوره، أكد وزير الصحة وائل 
أبو فاعور ان النقاش مبوضوع 
جديد  وال  مستمر  العسكريني 

فيه.
أكرم  الزراعة  وزير  وأوضح 
مسألة  متر  مل  اذا  انه  شهيب 
فسنغرق  اليوم  النفايات 

بالنفايات يف ك2.
سجعان  العمل  وزير  وقال 
التمديد  وارد  يف  لسنا  قزي 
دفرت  وضع  قبل  لسوكلني 
شروط جديد، وحنن ضد انشاء 

مطامر يف شكا.
من جهته وزير الرتبية الياس بو 
صعب قال: ان اخلطة املطروحة 
من قبلنا يف موضوع النفايات 
مبوضوع  مناقصات  اجراء  هي 
رفض  مت  واذا  سوكلني، 
املوضوع اليوم فهذا يعين ان 
اىل  ايصالنا  يريد  من  هناك 
ليضعنا  الثاني  كانون  مرحلة 
بديل  ال  ان  الواقع  االمر  امام 

عن سوكلني.
حممد  البيئة  وزير  وأشار 
موضوع  ان  اىل  املشنوق 
مل  واذا  ملحًا  اصبح  النفايات 
كبرية.  مشكلة  فهناك  حيل 
املوضوع  تأجيل  ان  وأكد 
ومن  نتيجة،  اىل  يوصل  ال 

الضروري بته اليوم.

البطريرك  تصرحيات  استأثرت 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
أوسرتاليا،  يف  الراعي  بطرس 
باستخدام  تهديده  خصوصًا 
نيابية  بتعليقات  العصا 

متنوعة.
رئيس  قال  االطار  هذا  ويف 
النائب  االحرار  الوطنيني  حزب 
دوري مشعون اىل وكالة اخبار 
الي  بالنسبة  الراعي  اليوم: 
يف  ونقيضه  بالشيء  يتكلم 

آن.
جملس  رئيس  دعوة  وعن 
جلسة  اىل  بري  نبيه  النواب 
مطروح  املقبل  األربعاء  عامة 
التمديد،  أعماهلا  جدول  على 
املشكلة  أن  اىل  مشعون  لفت 
ليست بالتمديد بل هي موجودة 
عند العماد ميشال عون وحزب 
حزب  رئيس  قائاًل:  اهلل، 
القوات الدكتور مسري جعجع بدأ 
القوات  نواب  ان  مبعنى  يعرج 
من  التمديد  جلسة  سيحضرون 
جانب  اىل  التصويت  دون 
يفرتض  مضيفًا:  اإلقرتاح، 
صرحيًا  يكون  أن  طرف  بكل 
دون  من  عمله  أسلوب  يف 
إلتفاف واإلختباء وراء املواقف 

امللتبسة.
وتابع: من الواضح انه ال جمال 
إلجراء إنتخابات نيابية، وبالتالي 
ال جيوز ترك مؤسسة دستورية 
مكرسحة،  النيابي  كاجمللس 
للتمديد،  إال  جمال  ال  لذلك 
مشريًا اىل أنه سيعقد والنواب 
املستقلون مؤمترًا صحافيًا عند 
قبل  من  والنصف  العاشرة 
ظهر اليوم يف اجمللس النيابي 
موقفهم.  تفاصيل  لتحديد 
ألن  التمديد  يؤيد  أنه  موضحًا 
الظروف الراهنة ال تسمح بإجراء 
الداخلية  فاألوضاع  اإلنتخاب 
الختاذ  جمال  ال  قائاًل:  صعبة، 

اي موقف خمالف للتمديد.
وشّدد على ضرورة اإلسراع يف 
وعندها  الرئاسية،  اإلنتخابات 
اجمللس  حيل  اجلديد  الرئيس 
اإلنتخابات  إجراء  اىل  ويدعو 
تقصري  ميكن  وعندها  النيابية، 
مهلة السنتني والسبعة أشهر.

إال  جمال  ال  أن  على  وشّدد 
خالف  يقول  من  وكل  للتمديد 
قبل  نفسه  على  يضحك  ذلك 
اآلخرين،  على  يضحك  ان 
سائاًل: هل هناك إمكانية لفتح 
صناديق اإلقرتاع يف عرسال او 

طرابلس أو عكار؟...
فتفت

املستقبل  كتلة  عضو  وقال 
البطريرك  فتفت:  امحد  النائب 
آذار  و14   8 فريقي  ان  اعترب 
مسؤوالن عن تعطيل االنتخابات 
الرئاسية، التعميم ال جيوز وغري 
عادل، حنن حباجة اىل الوضوح 
يقول  كما  املرحلة  هذه  يف 
كالمكم  فليكن  املسيح  السيد 
حنن  لذلك  ال،  ال  او  نعم  نعم 
الراعي  البطريرك  على  نتمنى 
يف  واضحة  مواقفه  تكون  ان 

هذه املرحلة.
اىل ذلك، لفت فتفت اىل ان 
ستحضر  املسيحية  الكتل  كل 
املقبل  االسبوع  التمديد  جلسة 
احلر،  الوطين  التيار  باستثناء 
واضعًا موقف التيار من التمديد 
يف خانة املزايدة الشعبية الن 
ما يهمه كسب التأييد الشعيب 
بينما املصلحة الوطنية تأتي يف 

الدرجة الثانية.
ويف الشأن االمين، اسف فتفت 
توقيفهم  مت  كثريين ممن  الن 
حوادث  بعد  اجليش  قبل  من 
الشمال ابرياء ال عالقة هلم مبا 
الذين  املسّلحون  بينما  حصل 
اختفوا،  احلوادث  يف  شاركوا 
التحقيقات  فلتأخذ  ولكن 

جمراها.
الرئيس  ان  اىل  فتفت  وأشار 
مع  باجيابية  يتعاطى  بري  نبيه 
طرحتها  اليت  املبادرات  كل 
من  للخروج  آذار   14 قوى 
عكس  على  الرئاسي،  املأزق 
سلبية حزب اهلل ورئيس تكتل 
التغيري واالصالح النائب العماد 
ميشال عون، مستشهدًا بكالم 
عون امس عن ان الوقت ليس 

مناسبًا النتخاب رئيس.
االنباء  وكالة  عرب  جدد  واذ 
املركزية التأكيد ان كل مكّونات 
دائم  تواصل  على  آذار   14
ويومي، اشار اىل ان حزب اهلل 
والعماد عون ُيعرقالن الرئاسة، 
استعداد  على  يكونا  مل  واذا 
على  لالتفاق  مشاورات  لبدء 
ُنضّيع  فاننا  للجمهورية  رئيس 
سؤال  على  ردًا  واعترب  وقتنا، 
ان العماد عون على قناعة بانه 
سيأتي اليوم الذي ُينتخب فيه 
رئيسًا للجمهورية لكن هذا غري 

وارد.
اهلل  حزب  ان  طاملا  اضاف: 
من  افضل  الفراغ  بان  ُمقتنع 

مواقف نيابية من تصرحيات الراعي بأوسرتاليا
يرضى  لن  رئيس  انتخاب 
باالتفاق على رئيس كائنًا من 

كان.
ماروني

ورأى عضو كتلة الكتائب النائب 
ايلي ماروني ان عصا البطريرك 
موجهة  تكون  ان  جيب  الراعي 
الذين  املوارنة  للنواب  اوال 
جلسات  يف  النصاب  يعطلون 
اجلمهورية.  رئيس  انتخاب 
اذاعة  اىل  ماروني ويف حديث 
الفجر، اعترب ان العماد ميشال 
جلسات  بتعطيل  مستمر  عون 
شعار  رفع  ألنه  االنتخاب 
كل  يدمر  الذي  احد  ال  او  انا 
املؤسسات. وعن زيارة النائب 
اوضح  للرابية،  اجلميل  سامي 
حالة  خلق  حياول  اجلميل  ان 
حوارية بني القيادات اللبنانية، 
الشخصي..  رايي  قال:  لكنه 
مستمر  وعون  تعاجل،  ال  فاجل 
افق  بتسكري  طويل  امد  اىل 

انتخاب رئيس اجلمهورية.
التمديد  جبلسة  يتعلق  وفيما 
ماروني  اشار  النيابي  للمجلس 
االوان قد فات الجراء  ان  اىل 
هي  والقضية  نيابية  انتخابات 
اما التمديد واما الفراغ القاتل. 
واكد ان كتلة الكتائب ستحضر 
لن  لكنها  امليثاقية  لتأمني 

تصوت مع التمديد.
حصل  ما  ان  ماروني  واعترب 
يف طرابلس كان حربًا حقيقية 
أدت لنزوح كثري من العائالت 
واستشهاد عدد من العسكريني 
ملاذا  تساءل  ولكنه  واملدنيني 
حتصل  الدمار  هذا  كل  بعد 
العابثون  وخيتفي  ما  تسوية 

باالمن؟
سياسي  غطاء  هناك  وقال: 
على فئات معينة تقتل وتسرق 
من  وهناك  لبنان  يف  وحترض 
وبرتوح  النهاية،  يف  ينقذها 
عاللي بيموت يف بلد ال يستطيع 

وال يعرف ان يعاقب.
يعتقل  ان  ماروني  ومتنى 
باالمن  املخلني  كل  اجليش 
االمن جيب  الن  املناطق  بكافة 

ان يكون مصحوبا بالعدالة.
ويف ملف العسكريني املخطوفني 
كشف ماروني انه التقى امس 
ابراهيم  عباس  اللواء  االول 
مشريا اىل ان هناك اجواء مرحية 
يقفل  ان  امال  املفاوضات  يف 
هذا املوضوع بعودة العسكريني 

ساملني اىل اهاليهم.
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لبنانيات

الشيخ  اجلمهورية  مفيت  استقبل 
دار  يف  دريان،  اللطيف  عبد 
الفتوى، بطريرك أنطاكيا وسائر 
املشرق واالسكندرية واورشليم 
الكاثوليك  امللكيني  للروم 
غريغوريوس الثالث حلام، يرافقه 
للشؤون  البطريركي  املستشار 
العامة املونسنيور شربل احلكيم، 
امني السر البطريركي االب رامي 
العام  االمني  حضور  يف  واكيم 
االسالمي  للحوار  الوطنية  للجنة 

املسيحي حممد السماك.
تشرفنا  حلام:  البطريرك  وقال 
بلقاء مساحة الشيخ عبد اللطيف 
التهنئة،  اليه  قدمنا  دريان، 
متمنني له النجاح الكامل، واكدنا 
استعدادنا للتعاون معه ملا فيه 
ونقلنا  البالد،  وخري  من مصلحة 
له تقديرنا ملواقفه احلكيمة اليت 
الوحدة  صون  خانة  يف  تصب 
املواقف  وخصوصا  الوطنية، 
اليت أطلقها خالل القمة الروحية 
وخالل  املسيحية،   - االسالمية 
للجمهورية  كمفت  مهامه  تسلمه 
اللبنانية، معتربا ان اداء ومواقف 
مساحته جعلت منه نعمة من نعم 
احوجنا يف  فما  لبنان،  على  اهلل 
متر  اليت  املصريية  املرحلة  هذه 
فيها البلد واملنطقة العربية اىل 
بذور  تزرع  كسماحته،  اشخاص 
والتآخي  والتسامح  االعتدال 
والتعايش اإلسالمي - املسيحي، 
وتنشر القيم احلقيقية واجلوهرية 

لإلسالم.
يف  مساحته  مع  تباحثنا  اضاف: 
الوضع العام يف البالد واملنطقة، 
كل  السالم  يعم  ان  أمل  على 
وجهنا  كما  اللبنانية،  االراضي 
العائلة  مؤمتر  دعوة حلضور  اليه 
الشرق  يف  العصر  وحتديات 
االوسط يف 7 و8 تشرين الثاني 
البطريركي  املركز  يف   2014
يف  احلضارات  حلوار  العاملي 
ممثل  وفد  حضور  يف  الربوة، 
لقداسة البابا فرنسيس ورؤساء 
املسؤولني  وكبار  الطوائف 
كلمة  سيلقي  كما  اللبنانيني، 
جملس  رئيس  دولة  االفتتاح 

الوزراء االستاذ متام سالم.
املفيت  مساحة  رحب  وتابع: 
الشرق  املؤمتر  بهذا  باملشاركة 
اوسطي، وأبدى استعداده إللقاء 
كلمة يف اجللسة االفتتاحية، وال 
شك ان مشاركة مرجعية وطنية 
مضافة  قيمة  ستشكل  حبجمه 
للمؤمتر يف ظل املوجة التكفريية 
وتشوه  املنطقة  تغزو  اليت 
ومثن  لإلسالم،  احلقيقي  املعنى 
املؤمتر  انعقاد  املفيت  مساحة 
اليت  اجلهود  مع  يتماهى  الذي 
الطوائف واملراجع  يبذهلا رؤساء 

الوطنية للحفاظ على لبنان.
واكد ان املؤمتر لن يكون وطنيا 
شرق  مؤمتر  هو  بل  فحسب، 
التحديات  وسيتناول  أوسطي، 
االمنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية يف الشرق االوسط، 
للقيام  طريق  خارطة  وسريسم 
جبهود مشرتكة بني رجال الدين 

والسياسة.
ايخهورست

االحتاد  بعثة  رئيسة  واستقبل 
السفرية  لبنان  يف  األوروبي 
قالت  اليت  إخيهوريست،  أجنلينا 

عن  ممثلة  بصفيت  اللقاء:  بعد 
بعثة االحتاد األوروبي يف لبنان 
لسماحة  وتهاني  حتياتي  أبلغت 
مفيت اجلمهورية، وتبادلنا اآلراء 
املنطقة  التحديات يف  خبصوص 
أوروبا،  يف  وأيضا  لبنان  ويف 
واألفكار كانت جيدة جدا، وكان 
بشأن  بيننا  ارضية مشرتكة  مثة 
أيضا  وحتدثنا  كثرية،  أفكار 
وازدهاره،  لبنان  استقرار  عن 
واتفقنا على التواصل والتالقي 

املستمر بيننا.
املالية  املساعدة  بشأن  ماذا 
للبنان اليت خرج بها مؤمتر برلني، 
وهل لبنان فعال سيستلم امواال 
الدعم  ان  يقال  ألنه  بالنهاية، 

معنوي وليس ماديا؟
استعدادنا  عدة  مرات  أكدنا   -
ملساعدة لبنان قبل مؤمتر برلني 
كبريا  حتديا  هناك  لكن  وبعده، 
يف ان تصل كل املساعدات اىل 
مجيع اللبنانيني الذين هم حباجة 
من  نتعاون  التحدي  وهذا  هلا، 

اجله مع احلكومة اللبنانية.
سكاف

زحلة  من  وفدا  استقبل  كما 
الياس  السابق  الوزير  برئاسة 
سكاف الذي قدم للمفيت دريان 
الدور  اهمية  واكد  التهاني، 
الذي يقوم به املفيت دريان يف 
اعتداله وحكمته يف حل املشاكل 
املرتبصة بلبنان، وأشار اىل ان 
لبنان حباجة اىل أمثاله يف اخلطاب 
املميز بالشفافية واجلدية إلطفاء 

نار الفنت.

السفرية األوروبية: التحدي بوصول املساعدات اىل من هم حباجة اليها
البطريرك حلام زار املفيت دريان ودعاه اىل مؤمتر العائلة وحتديات العصر
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قنصلية لبنان العامة - سيدني
اعالن

تقفل مكاتب قنصلية لبنان العامة يف سيدني نهار 
االثنني 13 - 11 - 2014 ملناسبة »ذكرى عاشوراء«.

سيدني يف 27 - 10 - 2014 

وفدا  اجلمهورية  مفيت  واستقبل 
من اهليئة الدائمة لنصرة القدس 
وفلسطني برئاسة رئيس اهليئة 
درويش  امحد  الشيخ  القاضي 
اللقاء:  الذي قال بعد  الكردي، 
بلقاء مساحة  اليوم  هذا  تشرفنا 
مفيت اجلمهورية، وقد كان اللقاء 
مثمرا جدا مع مساحته الن قضية 
واالقصى  والقدس  فلسطني 
هي قضية املسلمني بل قضية 
العرب، وكل حر يف هذا العامل 
فلسطني  لتحرير  يسعى  هو 
ورفع  فلسطني  اهل  وإلنصاف 
الظلم عنهم، وحنن نرى ونشاهد 
اليهود  يفعله  ما  العني  أم  يف 
االرهابيون يف كل يوم وليلة يف 
فناء االقصى وفناء القدس وما 
يفعلونه من تدمري للبيوت وبناء 
ونظر  أعني  حتت  للمستوطنات 
العامل دون استنكار منهم، وان 
حصل استنكار فهو على استحياء 

بسيط.
وأعلن ان اهليئة الدائمة ستقيم 
عشرة  احلادية  يف  كبريا  مؤمترا 
من شهر كانون االول عام 2015 
املظلة  اجلمهورية  مفيت  برعاية 
الكربى للمسلمني يف هذا البلد.

اجلمهورية  مفيت  استقبل  كما 
طريان  شركة  موظفي  من  وفدا 
عرب املتوسط TMA الذي وضعه 
عليهم  الواقع  الظلم  أجواء  يف 
قبل  من  تعسفيا  صرفهم  جراء 
بنك  من  اململوكة   TMA شركة 
بقرارها  واليت  املتوسط  البحر 

ستدمر حياة 84 عائلة.

املاروني  البطريرك  اعلن 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
نقف  ان  ميكن  ال  انه  الراعي 
متفرجني على بيع لبنان، الفتا 
اىل ان مثن املواقف السياسية 
داعيا  مليارات،   6 اىل  تصل 
الشباب  انقاذ  اىل  املغرتبني 

اللبناني لعدم بيع قراره.
جولته  الراعي  البطريرك  تابع 
مواقفه  مستكمال  اسرتاليا،  يف 
العالقة  اللبنانية  امللفات  من 
اجلمهورية،  رئاسة  من  بدءا 
وقال يف حفل اطالق املؤسسة 
العاملية  املارونية  البطريركية 
باحلفاظ  املعنية  الشامل  لالمناء 
على الوجود املسيحي يف لبنان 
من خالل مساعدة الشباب على 
اىل  وصلنا  ارضه  يف  البقاء 
اىل  املغرتبني  داعيا  اهلاوية، 

انقاذ الشباب اللبناني من شراء 
قراره باملال.

سابقا  يدفع  كان  ما  وقال 
اليوم  يدفع  للميليشيات 
النه  ينهار  والبلد  للسياسيني، 
مقفل  اجلمهوري  القصر  ُيباع، 
اجمللس  ينتخب  ومل  اليوم، 
شهور،   7 منذ  رئيسا  النيابي 
ميكننا  وال  اهدافه،  االمر  وهلذا 
بهذا  يباع  بلد  على  نتفرج  ان 

الرخص.
وكّرر البطريرك قوله ان الشرق 
من  اكثر  املسيحيني  اىل  حباجة 
اي يوم مضى، رافعا مع رئيس 
لالمناء  البطريركية  املؤسسة 
سليم صفري شعار ليس مطلوبا 
ولكن  لبنان،  اىل  العودة  منك 
ميكنك املساعدة لثبيت واحد يف 

ارض لبنان.

الراعي: من كان يدفع سابقا للميليشيات 
يدفع اليوم للسياسيني ... والبلد يباع

التغيري  تكتل  عضو  أعلن 
واالصالح النائب سليم سلهب 
االسبوع  التكتل  اجتماع  ان 
من  موقفه  سيحسم  املقبل 
إذا  وسيقّرر  االربعاء  جلسة 
سيحضرون  التكتل  نواب  كان 
اجللسة والتصويت ضّد مشروع 
التمديد أو انهم سيمتنعون عن 
اىل  احلضور، مشريا يف حديث 
وكالة األنباء املركزية اىل تعّدد 
اآلراء داخل التكتل، فهناك من 
التمديد  ضّد  التصويت  يؤيد 
وآخر يريد االمتناع عن احلضور. 
ال توّجه عاما لدى التكتل حاليا 
جتاه اي خيار، ومل يتم بّت هذا 
املوضوع يف شكل نهائي حتى 

اآلن.
وعن احلديث عن إشارات إجيابية 
تلقاها الرئيس بري من العماد 
التمديد  شأن  يف  عون  ميشال 
ما دفعه اىل الدعوة اىل جلسة 
ال  قال  املقبل،  االربعاء  نيابية 
نعتقد ان الرئيس بري كان يف 
انتظار إشارات إجيابية من العماد 
عون للدعوة اىل جلسة التمديد، 
التمديد  ضّد  اننا  واضحني  كنا 
ما  اىل  ننظر  واليوم  للمجلس 
سيجري بعد إقرار هذا املشروع 
من ناحية إذا كنا سنقّدم طعنا 
أم  الدستوري  اجمللس  أمام 
موقفنا  سنحّدد  وبالتالي،  ال، 

التمديد  قرار  على  اطالعنا  بعد 
وسيتخذ  معه.  التعامل  وكيفية 
حواريا  مسارا  املوضوع  هذا 

داخل التكتل.
سلهب  أكد  سؤال،  على  وردا 
املباشر  وغري  املباشر  التواصل 
وزيارة  بري،  الرئيس  مع 
ضرورية  كانت  بري  الرئيس 
اليت  النقاط  بعض  لتوضيح 
تتعلق مبسأليت التمديد للمجلس 
اجلمهورية،  رئاسة  وانتخابات 
أخرى،  ملفات  اىل  باالضافة 
التواصل  أهمية  على  مشّددا 
الكتل  رؤساء  بني  الدائم 
هناك  ان  خصوصا  النيابية 
مشاكل عّدة أبرزها كيفية دعم 

اجليش واخلطوات األمنية.
وعن زيارة النائب سامي اجلميل 
اىل الرابية، لفت اىل ان اللقاء 
نعلم  وال  ومفيدا،  وديا  كان 

نتائجه حتى اآلن.
الرابية  بني  التنسيق  وعن 
البطريرك  تصعيد  إثر  وبكركي 
مار بشارة بطرس الراعي مواقفه 
يقاطعون  الذين  النواب  جتاه 
أشار  الرئيس،  انتخاب  جلسات 
الرؤية  خالفات يف  اىل  سلهب 
مع البطريركية منذ مّدة، مؤكدا 
ان التواصل مع بكركي مستمر 
لكن هناك خالفات يف وجهات 

النظر.

تباين رأي بني التصويت ضد واالمتناع عن احلضور

سلهب: التكتل حيسم موقفه من التمديد الثالثاء

اعترب عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب علي فياض ان مشكلتنا 
اخلطاب  يف  تزال  ال  لبنان  يف 
البعض  يطلقه  الذي  املزدوج 
منه  حنذر  كنا  الذي  األمر  وهو 
دائما، أولئك الذين يعلنون شيئا 
ويذهبون  آخر  شيئا  يعلنون  ثم 
أقصى  اىل  مواقفهم  يف  أحيانا 
املواجهة مع اجلماعات التكفريية 
ثم يطلقون مواقف أخرى تصب 
دعم  يف  مباشر  غري  حنو  على 
يزالون  ال  هم  اجلماعات.  هذه 
أجندات  جعبتهم  يف  حيملون 
خاطئة  رهانات  ويراهنون  خفية 

ويطلقون خطابات مزدوجة.
عاشورائي  جملس  خالل  وطالب 
يف بلدة بليدا اجلنوبية اجلميع ان 
الصغري  الوطن  اىل هذا  ينظروا 
الذي نعتز باإلنتماء إليه ونعتربه 
وخصوصيته  مبكوناته  كبريا 
اىل  حيتاج  ألنه  شعبه  وإجنازات 
محاية ورعاية وتضافر كل أبنائه 
مواجهة  سبيل  يف  ومكوناته 
عاصفة اجلماعات التكفريية اليت 

تضرب يف املنطقة.
ان  اىل  اننا حنتاج  فياض  وأكد 
مع  عالقاتنا  االعتدال يف  يسود 
املستوى  على  البعض  بعضنا 
باالعتدال  نتمثل  وان  الداخلي، 
ومنارسه ومنّد األيدي اىل بعضنا 
الوطن،  هذا  حنمي  كي  البعض 
العام  الرأي  مطالبة  رغم  وحنن 
لنا يف معظم األوقات بالرّد على 
املسمومة  واخلطابات  التهجمات 
جتاهنا  البعض  يطلقها  اليت 
خطب  إطالق  عرب  يومية  بصورة 
على  النقاط  فيها  نضع  نارية 
مواقف  اختاذ  عرب  أو  احلروف 
املمارسات  أمام  حدودا  تضع 
هؤالء  ميارسها  اليت  الشاذة 
دائما  نفكر  اننا  إال  السياسيون 

بعقل املصلحة.
مذهبيني  لسنا  اننا  اىل  ولفت 
بل  فئويني  وال  طائفيني  وال 
واعتناء  اكرتاثا  األكثر  حنن 
الوطن  هذا  يف  باإلستقرار 
للجميع  واالستقرار  األمن  ونريد 
هذا  وحدة  حنمي  ان  نريد  كما 
واستقالله  وسيادته  الوطن 
من  التهديدات  كل  وجه  يف 
اخلطرين والتهديدين اإلسرائيلي 
أطلق  مهما  لذلك  والتكفريي، 
استفزازية  خطابات  من  هؤالء 
الطائفية  النعرات  تثري  ودعوات 
مارسوا  ومهما  واملذهبية 
يف  سنبقى  خاطئة  ممارسات 
املوقع اإلسالمي والوطين اجلامع 
كلف  مهما  هؤالء  يتمكن  ولن 
اخلطابات  اىل  جرنا  من  األمر 
واحلسابات  املذهبية  واملواقف 

الفئوية الضيقة. 

القوات  حزب  رئيس  قال 
اللبنانية مسري جعجع ان اجليش 
مدعوم  وهو  مسؤوليته  يتحمل 

سياسيًا.
من  وفدا  جعجع  استقبل  فقد 
احتاد بلديات دير األمحر برئاسة 
رئيس االحتاد ميالد العاقوري، 
القوات  منسق  حضور  يف 
مسعود  املنطقة  يف  اللبنانية 

رمحه ومساعده حكمت النخلة.

خالهلا  عرب  مناسبة  اللقاء  وكان 
العميق  قلقه  عن  جلعجع  الوفد 
يف  األمين  الوضع  تدهور  من 
يف  جيري  ما  ظل  يف  املنطقة، 
اللبنانية- عرسال وعلى احلدود 

السورية.
وطمأن جعجع الوفد اىل ان وضع 
ال  خري،  بألف  األمين  املنطقة 
سيما ان اجليش اللبناني يتحمل 
مسؤوليته على أكمل وجه، وقد 

حلماية  الالزمة  االجراءات  اختذ 
احلدود.

اجليش  ان  على  جعجع  وشدد 
السلطة  من  بقرار  كليا  مدعوم 
مجيع  وبتفاهم  السياسية 
ومجيع  البلد،  يف  األفرقاء 
استثناء،  دون  من  اللبنانيني 
التطرف  حملاربة  خلفه  يقفون 
واإلرهاب واحلفاظ على السالمة 

العامة واالستقرار يف لبنان.

جعجع لوفد احتاد بلديات دير األمحر:
اجليش يتحمل مسؤوليته وهو مدعوم سياسيًا

فياض: لن ننجر 
ملواقف مذهبية
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لبنانيات

مناقيش - لحم بعجني - 
صفائح بجبنة - سبانخ 
- سنبوسك - كباكيب - 
أقراص كبة - شيش برك 

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 
7 أيام يف األسبوع

أحيا اجمللس االسالمي الشيعي 
األعلى الليلة اخلامسة من حمرم 
يف  الوطنية  الوحدة  قاعة  يف 
رئيس  نائب  برعاية  مقره، 
اجمللس الشيخ عبد األمري قبالن، 
يف حضور حشد من علماء الدين 
وقضائية  سياسية  وشخصيات 
وثقافية  وتربوية  وعسكرية 

واجتماعية ومواطنني.
علي  الشيخ  باملناسبة  عرف 
مهدي  أنور  املقرئ  وتال  الغول 
الذكر احلكيم. وألقى  آيات من 
للحوار  االسقفية  اللجنة  رئيس 
األب  املسيحي   - االسالمي 
كلمة  ضو  أنطوان  الدكتور 
التاريخ  عاشوراء  من  بعنوان 
استهلها  اللحظة  عاشوراء  اىل 
التاريخ  عاشوراء  بالقول: 
وعاشوراء  كربالء  ومساحتها 
كله  العامل  ومساحتها  اللحظة 
الفداء  مفهوم  حول  يلتقيان 
هي  احلسني  ثورة  واخلالص. 
ومكان  زمان  لكل  روحية  ثورة 
ودعوة اىل جتاوز التاريخ الدامي 
وهول املأساة واآلالم واألحزان 
والبكاء والنحيب للعبور اىل عامل 
واملودة  واملصاحلة  الغفران 
أحباء  من  العامل  ينتظره  الذي 

احلسني.
القيم  إحياء  هي  عاشوراء 
واألخالقية  واالهلية  اإلنسانية 
يف  واحلضارية  واالجتماعية 
االنسان  خدمة  أجل  من  عاملنا 
وقضاياه الواحدة وتفهم همومه 
وحتمل  وتطلعاته،  ومشاكله 
السالم  صنع  يف  املسؤولية 
على  القائم  العاملي  احلقيقي 
من  احلسني  مسرية  العدل، 
من  بالرغم  الكوفة،  اىل  مكة 
الذهاب  بعدم  له  احبائه  نصح 
هي  يقتل،  لئال  هناك  اىل 
األوىل  بالدرجة  أخالقية  مسرية 
والفضيلة  احلق  نصرة  أجل  من 
خرجت  وامنا  األمة:  وإصالح 
جدي،  امة  يف  االصالح  لطلب 
وانهي  باملعروف  آمر  أن  اريد 
جدي  بسرية  واسري  املنكر  عن 
طالب.إذا  أبي  بن  علي  وأبي 
كان احلسني ال يطالب بالسلطة 

األب ضو يف عاشوراء: املستقبل يتوقف على قدرة املتنوعني على العيش معًا
الشيخ قاسم: مسؤولية التكفرييني ال يتحملها اتباع اي مذهب يف لبنان

فانه ال يتنازل أبدا عن املعارضة 
واملقاومة. هو مل ميت يف سبيل 
ذاته بل يف سبيل اآلخرين. لقد 
وضحى  للشهادة  نفسه  نذر 
من  شيء  وبكل  وأهله  بنفسه 
عن  والدفاع  الظلم  رفع  أجل 
القيم اإلنسانية الصافية اخلالية 
عنده  الشهادة  غرض.  أي  من 
هي اجلود بالنفس وبذل الذات 
يف سبيل اآلخرين. ما من حب 
يبذل  أن  وهو  هذا  من  أعظم 
أحبائه.  عن  نفسه  االنسان 
الروحي  باملعنى  والشهادة 
حنو  دائمة  إنسانية  مسرية  هي 
ذنوبها  من  النفس  لتحرير  اهلل 
واالستبداد  الظلم  من  واجملتمع 
والتطرف  والقهر  واالستغالل 
املظلوم،  وانصاف  واإلرهاب، 
والتجديد  والنهوض  واإلصالح 

والتغيري والتقدم.
وقال: عاشوراء دعوة مسكونية 
يعيشوا  لكي  املسلمني  إىل 
وخباصة  بينهم  ما  يف  الوحدة 
يف هذه الظروف احلرجة، ونداء 
إىل املسيحيني واملسلمني لكي 
البعض  بعضهم  بني  يتعاونوا 
بناء  أجل  الناس من  ومع مجيع 
يستطيع  حقيقي  إنساني  عامل 
بعضهم  حييوا  أن  الناس  مجيع 
وان  وحرية.  بكرامة  بعض  مع 
نوزع فيه خريات األرض توزيعا 
عادال، وحل النزاعات واخلالفات 
باحلوار ووقف احلروب املدمرة. 
بني  اإلجيابية  العالقات  ان 
نابعة  واملسلمني  املسيحيني 
وخملص  اجلميع  خالق  اهلل  من 
منزلة  وجود  وبسبب  اجلميع، 
خاصة من احلميمية والثقة بينهم 
ال توجد بني أديان أخرى. لذلك، 
وحتويلها  العالقات  هذه  تطوير 
وتواصل  تالق  صيغة  إىل 
حضاري.  واحد  وعيش  وتفاهم 
على  يتوقف  العامل  مستقبل 
قدرة املسيحيني واملسلمني أن 
وال  وسالم  مبودة  معا  يعيشوا 
سيما يف هذه الظروف الراهنة.
اإلسالمية  الوحدة  اضاف: 
إال  تتحقق  لن  املسكونية 
والتفاهم  والتحاور  بالتواصل 

والتوافق وإبداء املرونة لتعزيز 
-اإلسالمية  اإلسالمية  الوحدة 
واإلسالمية -املسيحية. والعيش 
الواحد بني املتنوعني هو الطريق 
وتعزيز  الفنت  لوقف  األسلم 
وحتقيق  واالستقرار  األمن 
إّن  الشاملة.  اإلنسانية  التنمية 
حيتاجها  ما  هي  احملبة  ثقافة 
الفردي  الصعيد  على  عاملنا 
والديين  والوطين  واالجتماعي 
والكوني  واحلضاري  والثقايف 
الفكري  العنف  نبذ  أجل  من 
والتنبه  واجلسدي  والكالمي 
إىل عدم استغالل الدين لربامج 
اقتصادية،  وأغراض  سياسية 
وان ال تسبب خالفاتنا الكراهية 

والعنف والفنت بيننا.
اىل  بالنسبة  عاشوراء  وتابع: 
بني  اللقاء  هي  املسيحيني 
عاشوراء  واجللجلة،  كربالء 
ثقايف  مظهر  املسيح  وآالم 
يف  املسيحيني  مشاركة  جامع 
للتضحية  تكريم  هي  عاشوراء 
حياة  واملتشابهات يف  والفداء 
شارك  لقد  واحلسني.  املسيح 
يف  تارخيهم  عرب  املسيحيون 
عاشوراء ويف املواكب احلسينية 
دعيت  فرقا  أسسوا  أنهم  حتى 
اإلخاء  لتعميق  حسينية  مواكب 
بسالم. معا  والعيش  واحملبة 
على  جدا  قريب  هو  احلسني 
حياته  ويف  املسيحيني.  قلوب 
هلل  املضحي  يف  عدة  مسات 
واملوت يف سبيل اهلل. ويدعونا 
يف ليالي عاشوراء إىل الشهادة 
ذلك  أدى  ولو  خوف  دون  من 
إىل االستشهاد. لتكن عاشوراء 
اللحظة  فقه  اىل  لالرتقاء  مدخال 
احلضاري  الطريق  هو  الذي 
االسالمي  العامل  لتجديد 
واسرتجاع وحدة املسلمني. اذا 
قد  بداياته  يف  اإلسالم  كان 
خمتلف  جمتمع  إقامة  اىل  سعى 
اليوم  املسلمني  فان  ومتقدم 
جمتمع  بناء  على  القدرة  لديهم 
يكونون فيه شركاء فاعلني يف 
الدولة  واقامة  العوملة  صنع 
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العام حلزب  األمني  نائب  ألقى 
كلمة  قاسم  نعيم  الشيخ  اهلل 
حمرم  من  اخلامسة  الليلة  يف 
جاء  األوزاعي، ومما  منطقة  يف 

فيها:
التكفرييون ال عالقة هلم باملذاهب 
أي  إىل  ينتمون  وال  اإلسالمية، 
مذهب، وال يتحمل مسؤوليتهم 
أتباع أي مذهب يف لبنان، هم 
طالب دنيا على مجاجم األبرياء، 
مع  متاما  يتعارض  وسلوكهم 
وهم  اإلسالم،  تعاليم  أبسط 
وخروجهم  باحنرافهم  مكشوفون 
عن مبادئ اإلسالم، وهم أقرب 
إىل خوارج التاريخ منهم إىل أي 
فرقة إسالمية مهما ابتعدت عن 

اإلسالم.
بأنهم  شك  يوجد  هل  وسأل: 
أصحاب مشروع مرتامي األطراف، 
يعترب لبنان أحد زواياه، ويتكامل 
مع مشروعهم يف سوريا والعراق 
حاليا، وامتدادا إىل دول أخرى 
والسعودية  الكويت  إىل  تصل 
واإلمارات وبلدان أخرى يريدون 
أن يسيطروا عليها من أجل أن 
يتحكموا مبسار تلك املنطقة وفق 

املشروع اخلاص بهم.
الذين  ألولئك  عجبا  وقال: 
بردة  يتصرفون  أنهم  يدعون 
اهلل  حزب  عمل  على  فعل 
وجهاده، هؤالء أصحاب مشروع 
اهلل،  حزب  يواجههم  أن  قبل 
هؤالء أصحاب مشروع قبل أزمة 
سوريا، هؤالء جاءوا إىل سوريا 
وذهبوا  املشروع،  من  كجزء 
إىل العراق كجزء من املشروع، 
وانطلقوا من لبنان وجاؤوا إليه 
يريد  الذي  املشروع  من  كجزء 

إلغاء اجلميع على اإلطالق.
واسف: ألن البعض يف لبنان ال 
زال يتغافل عن حقيقة املشكلة 
األمر  هذا  ويربط  لبنان،  يف 
بتطورات املنطقة سياسيا، وكل 
أو  علينا  ترمى  اليت  االتهامات 
على فريقنا هي اتهامات واهية 
لكنهم يربرون مواقفهم العاجزة 
والفاشلة واليت مل تنجح يف أي 

خيار حتى اآلن.
وقال: كما جتاوزنا كل العقبات 
وطنية  وحدة  حكومة  وأقمنا 
مع  بالتفاهم  وطنية  ومصلحة 
على  لبنان  يف  األطراف  كل 
الرغم من اخلصومة، وعلى الرغم 
ل  من االختالف، بإمكاننا أن نفعِّ
وأن  الدستورية  املؤسسات 
حنرِّك عجلة البلد ملصلحة تأمني 
ومصاحلهم،  الناس  خدمات 
للحوار  اإلرادة  وجدت  إذا  هذا 
وهذه  والعمل،  والتعاون 
ألننا  اآلخر  الطرف  مسؤولية 
نعلن دائما بأننا حاضرون للعمل 
إالَّ  يبنى  ال  لبنان  أن  إذ  معا، 
ألي  ميكن  وال  فيه،  من  جبميع 
لبنان  تقود  أو  تستأثر  أن  فئة 

حيث تشاء.

مسريات النبطية
الليلة  النبطية  مدينة  احيت 
وسط  اخلامسة،  العاشورائية 
حيث  مشددة،  امنية  اجراءات 
احلسينية  املسريات  جابت 
اىل  وصوال  املدينة  شوارع 
اقيم  حيث  احلسيين،  النادي 
جملس عزاء مبشاركة حركة امل 

النائب  وحبضور  اهلل،  وحزب 
علي  السيد  املوسوي،  نواف 
مكي، امام مدينة النبطية الشيخ 
عبد احلسني صادق، عضو هيئة 
خليل  امل  حركة  يف  الرئاسة 
النبطية  بلدية  رئيس  محدان، 
اخلدمات  مسؤول  كحيل،  امحد 
املركزي يف احلركة باسم ملع، 
يف  اجلنوب  اقليم  قيادة  عضو 
احلركة حسني مغربل، املسؤول 
يف  االوىل  للمنطقة  التنظيمي 
احلركة حممد معلم وشخصيات.

املوسوي
فقال:  املوسوي  حتدث  ثم 
جديدة،  مهمة  امام  اليوم  حنن 
حقيقة  عن  ندافع  ان  وهي 
االسالم، ومن لغري هذه املهمة 
يف  نقف  اخرى  فمرة  حنن.  اال 
العدو  واجهنا  املواجهة،  طليعة 
مرتوكني  وكنا  الصهيوني 
وال  للتضحيات  نأبه  ومل  وحدنا 
املتجنية،  االعالمية  للحمالت 
واخلصنا  الشهداء  فقدمنا 
ودفعنا  وحررنا  وانتصرنا  هلل 
اخلطر  امل  وحني  بلدنا،  عن 
لطعنها  حماولة  يف  باملقاومة 
بظهرها من البوابة السورية عرب 
تستهدف  دولية  اقليمية  هجمة 
ايدي  بني  القلعة  هذه  اسقاط 
هذا  ملواجهة  وقفنا  الصهاينة، 
اخلطر ووقفنا سدا منيعا للدفاع 
وقدمنا  املقدسة  املقامات  عن 

الشهداء.
هذه  من  نقول  اليوم  اضاف: 
احلسني،  لالمام  الوفية  املدينة 
البناء  طليعة  كنا  لطاملا  اننا 
فيه  يعيش  تعددي  لوطن 
القبول  قاعدة  على  املختلفون 
واالحرتام  به  واالعرتاف  باالخر 
او  الغائيني  كنا  وما  املتبادل، 
بل  تهميشيني،  او  اقصائيني 
كانت غاية مطلبنا يف كل وقت 
شركاء  نكون  ان  االوقات  من 
القرار  صناعة  يف  متساوين 
ان  الظلم  من  ولذلك  الوطين، 
يقف احد اليوم يف لبنان ليحاول 
التنصل من مهمته الوطنية يف 
التكفريي  العدوان  مواجهة 
اخرى  مواجهة  مثة  ان  بالزعم 
مع  او  معنا  لبنان  يف  خيوضها 
من يقف يف فريقنا السياسي، 
الفكر  مع  اليوم  واملواجهة 
قبل  تأسس  الذي  التكفريي 
نشوء الكيان اللبناني او الكيان 
تكفريي  والفكر  السوري، 
ويف  اسسه  الذي  من  معروف 
فعل  ردة  يكن  ومل  ظروف  اي 
بهدف  منهجيا  فعال  كان  بل 
تقويض وحدة املسلمني وبعثرة 
صفوفهم والقضاء على عناصر 
التكفريي  واملشروع  قوتهم، 
يف املنطقة ليس ردة فعل على 
تدخل حزب اهلل يف سوريا، فهذا 
سنوات  منذ  بدأ  قد  املشروع 
بعد  وما  افغانستان  منذ  طويلة 

افغانستان.

الساحلي وبزي
واصل حزب اهلل وحركة أمل إحياء 
اجملالس العاشورائية املشرتكة 
اجلنوبية، فقد  بلدة كفركال  يف 
يف  حسيين  عزاء  جملس  أقيم 
حسينية البلدة حضره عضو كتلة 
نوار  النائب  للمقاومة  الوفاء 
التنمية  كتلة  عضو  الساحلي، 
إىل  بزي  علي  النائب  والتحرير 
جانب عدد من العلماء وفاعليات 
أهالي  من  وحشد  وشخصيات 

البلدة.
كلمة  الساحلي  النائب  وألقى 

اللبنانيني  مجيع  فيها  طالب 
اجليش  جانب  إىل  بالوقوف 
ودعمه وإعطائه الغطاء السياسي 
احلقيقي لكي يستطيع أن يكون 
اهلبات  نقبل  وأن  قويا،  جيشا 
من أي مكان كان سوى العدو 
الصهيوني، فالوقوف مع اجليش 

هو محاية لكل لبنان.
كنتم  إذا  اآلخر:  للفريق  وقال 
اخلارج  يف  حل  على  تعتمدون 
ولن  جدا  طويل  فاملوضوع 
تصلوا إىل نتيجة، ألنه إذا أردنا 
أن ننتظر األزمة اخلارجية واألزمة 
وامتداداتها  العراق  سوريا  يف 
وهلذا  جدا،  طويل  فاملوضوع 
ولننكب  املوضوع  هذا  فلنرتك 
ونتحاور  وجنلس  الداخل  على 
واللبنانيني  بلبنان  ونفكر 
واملشاكل من موضوع السلسلة 
املالية  واألمور  الكهرباء  إىل 
والكثري  الرواتب  بدفع  وتأخري 
ولندعم  األخرى،  األمور  من 
كل  من  بالرغم  احلكومة  هذه 
املكان  هي  ألنها  التناقضات 
الذي جيمع، وجيب على  الوحيد 
كل  يناقشوا  أن  األفرقاء  كل 
احلكومة  هذه  داخل  املشاكل 
ولننكب على حماولة إجياد حلول 
املواطنني  تهم  اليت  للمشاكل 

وأال نعتمد على اخلارج.
يف  تدخل  من  آخر  إننا  وختم: 
اليوم  وحنن  السورية  احلرب 
نقاتل عن قناعة دفاعا عن لبنان 
نريد  وال  ومحايتهم  واللبنانيني 

على ذلك ال جزاء وال شكورا.

بزي
يف  بزي  النائب  رأى  بدوره 
يواجه  اليوم  لبنان  أن  كلمة 
املشروعني  ألن  كبريا  حتديا 
الصهيوني واإلرهابي التكفريي 
وجهان لعملة واحدة، مشريا إىل 
بإمكاننا أن نواجه املشروع  أننا 
بني  يفرق  ال  الذي  التكفريي 
مسلم  بني  وال  وشيعي  سين 
بني  يفرق  حتى  وال  ومسيحي 
وال  باجلنس  ال  وآخر  مواطن 
باللون وال بالطائفة وال باملذهب 
وال بالدين، فاإلرهاب هو إرهاب 
ال طائفة له وال مذهب وال لون 

وال طعم وال رائحة.
وأكد بزي أنه ال ميكن ألحد على 
املسلمني  يستدرج  أن  اإلطالق 
فتنة  إىل  والشيعة  السنة 
واملعركة  طائفية،  أو  مذهبية 
هي معركة اإلنسانية مجعاء ضد 
الذي  التكفريي  املشروع  هذا 
وبني  وآخر  دين  بني  يفرق  ال 
مذهب وآخر وبني قومية وأخرى 
بأدائنا  بلد وآخر. فلنرتق  وبني 
دقة  مستوى  إىل  وسلوكنا 
وخطورة هذه اللحظة السياسية 
لنفتح صفحة جديدة عنوانها أن 
وهمنا  واحد  ودمنا  واحد  جرحنا 
واحد وديننا واحد وكتابنا واحد 

ونبينا واحد.
يقع  اليوم  الرهان  أن  اضاف: 
على وعي شعبنا األصيل الذي 
كان يزحف للموت باملوت وعلى 
املوت  كان  أصابعه  أطراف 
األمنية  ميوت، وعلى مؤسساتنا 
واليت تأتي يف طليعتها اجليش 
الوطين الذي نوجه له باقة من 
الوفاء واحلب والتقدير واإلحرتام 
الذين  شهدائه  لكل  واإلجالل 
استشهدوا من أجل أن يبقى هذا 
الوطن سليما حرا أبيا معافى من 
القتلة  ومن  والظلمة  الظالميني 

اإلرهابيني والتكفرييني.
السرية  تليت  اخلتام  ويف 

احلسينية. 
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جان  العماد  اجليش  قائد  جال 
على  االول،  امس  قهوجي 
الوحدات العسكرية املنتشرة يف 
طرابلس وعكار، متفقدا مواقع 
املنتشرين يف  واجلنود  اجليش 
الضباط  يرافقه  وزار  املنطقة. 
ثكنة  القيادة،  يف  الكبار 
عرمان، والتقى قيادة الوحدات 
العسكرية. وقبل ان ينتقل اىل 
واحملمرة  حبنني  املنية،  منطقة 

عند جمرى النهر البارد.
وأوضحت قيادة اجليش يف بيان 
الظهر،  قبل  تفقد  قهوجي  ان 
يف  املنتشرة  اجليش  وحدات 
منطقة طرابلس وحميطها، حيث 
جال على مراكزها، واطلع على 
املتخذة،  امليدانية  إجراءاتها 
يف  واإلستقرار  األمن  لرتسيخ 
عمومًا،  والشمال  طرابلس 
الوحدات  بقادة  اجتمع  ثم 
التعزية  هلم  وقّدم  وعسكرييها 
منّوهًا  رفاقهم،  باستشهاد 
املمّيزة،  وجهودهم  بكفاءتهم 
التوجيهات  إياهم  ومزودًا 

الالزمة للمرحلة املقبلة.
هذا وزار قائد اجليش ورئيس 
وليد  الركن  اللواء  األركان 
سلمان، بعد ظهر أمس االول، 
عائلة املالزم األول الشهيد نديم 
مسعان يف صالون كنيسة مار 
تقال بقنايا - املنت، حيث قدما 

تعازيهما إىل افراد العائلة.
الشهيد  مبناقبية  قهوجي  ونوه 
وبطولته وتفانيه يف اداء واجبه 
العسكري حتى الشهادة، الفتا 
إىل ان دماءه ودماء مجيع رفاقه 
سالت  اليت  واجلرحى  الشهداء 
محت  قد  الشمال،  أرض  فوق 
وحدة لبنان من مشاريع الفتنة 
والفوضى اليت كان خيطط هلا 
االستمرار  مؤكدا  اإلرهابيون، 
على  املعتدين  كل  مالحقة  يف 
توقيفهم  حتى  العسكريني 
وإنزال القصاص العادل بهم.

استمرت  ذلك،  غضون  يف 
مبداهمة  اجليش  وحدات 
املتورطني  املسلحني  ومطاردة 
احملمرة،   - حبنني  حوادث  يف 
حميط  يف  املداهمات  وتركزت 
وجامع  السالم  دار  مدرسة 
هارون، باإلضافة اىل األطراف 
وحتديدا  لبلدة حبنني  الرئيسية 
سد  اىل  املؤدية  الطريق 
لبنان  أفران  ومنطقة  البارد 
مروحي  حتليق  وسط  األخضر، 
ومتكنت  للجيش.  واستطالعي 
توقيف  من  اجليش  وحدات 

العديد من املسلحني.
ان  اىل  املعلومات  وأشارت 
املداهمات اليت نفذتها وحدات 
وبلدات  قرى  يف  اجليش  من 
محود  ومشتى  حسن  مشتى 
املنصورة  وحبل  احلياة  وخراب 
عكار،  الدريب  منطقة  يف 
اسفرت عن توقيف 13 شخصا 
مشتى  يف  لبنانيني   3 بينهم 

محود هم: س.كوه.عوخ.و.
قيادة الجيش

من جهتها، أعلنت قيادة اجليش- 
بنتيجة  ان  التوجيه  مديرية 
تكثيف  اجليش  قوى  مواصلة 
حبثًا  والتفتيش  الدهم  عمليات 
أقدم  الفاّرين،  املسلحني  عن 
صعب،  عمر  شعيب  من:  كّل 

استمرار املداهمات وتوقيف ٥٠ مشتبها بهم واستسالم آخرين
قهوجي تفقد وحدات اجليش يف طرابلس واملنية وعكار

علي  حسن،  أمحد  الرحيم  عبد 
أمحد سعد على تسليم أنفسهم 
منطقة  يف  اجليش  لوحدات 
كما  أمس،  أول  مساء  الشمال 
أربعة  الوحدات  هذه  أوقفت 
يف  لالشتباه  آخرين  أشخاص 
املسلحة،  باجملموعات  عالقتهم 
املدعو  توقيف  اىل  باإلضافة 
نبيل خضر املري املطلوب لتأليفه 

عصابة سلب بقوة السالح.
البقاع،   - راشيا  قضاء  ويف 
مديرية  من  وحدة  أوقفت 
مكتب  مع  بالتنسيق  املخابرات 
 12 القضاء،  يف  الدولة  أمن 
السورية،  التابعية  من  شخصًا 
اىل  بانتمائهم  لالشتباه 
وقتاهلم  إرهابية  جمموعات 
عرسال،  حوادث  يف  اجليش 
باإلضافة اىل دخوهلم األراضي 
شرعية.  غري  بطريقة  اللبنانية 
املوقوفني  مع  التحقيق  وبوشر 

بإشراف القضاء املختص.

توقيف 50
قيادة  أعلنت  بيان الحق،  ويف 
اجليش  من  وحدة  ان  اجليش 
من  عددًا  أمس  أول  دهمت 
األماكن املشتبه بلجوء املسلحني 
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

إليها يف بلدات: املنية، مشتى 
ويف  محود،  ومشتى  حسن، 
السوريني  النازحني  خميمات 
يف بلدة حبنني- الشمال، حيث 
أوقفت مخسني شخصًا مشتبهًا 
لبنانيني  تسعة  بينهم  بهم، 
والباقي  واحد  وفلسطيين 
يف  وضبطت  السوريني،  من 
من  كميات  األماكن،  هذه  أحد 
والقذائف  احلربية  األسلحة 
اىل  باإلضافة  الصاروخية، 
العسكرية  األعتدة  من  كميات 
التصوير  وكامريات  املتنوعة 
جهة  من  اإلتصاالت.  وأجهزة 
أخرى، أوقفت قوى اجليش يف 
عرسال،   - محيد  وادي  منطقة 
املواطن عبداهلل حممود احلجريي 
حواجز  أحد  اكتناف  حاول  الذي 
اجليش يف املنطقة، وهو يقود 
شفروليه  آب  بيك  نوع  سيارة 
قانونية،  أوراق  دون  من 
عدة  مرات  باقدامه  واعرتف 
ومواد  أسلحة  تهريب  على 
االرهابيني يف  ملصلحة  غذائية 
اجلرود. ومت تسليم املضبوطات 
وبوشر  املختصة  املراجع  اىل 
التحقيق مع املوقوفني بإشراف 

القضاء املختص. 

التقى نائبا جبة بشري سرتيدا 
جعجع وايلي كريوز مساء امس 
وكعادتهما  معراب  يف  األول 
منذ سبع سنوات متواصلة، مع 
مدراء  الدراسي،  العام  بداية 
والرمسية  اخلاصة  املدارس 
يف املنطقة، يف حضور النائب 
اجلبة  على  العام  البطريركي 
املطران مارون العمار، رئيس 
ايلي  القضاء  بلديات  احتاد 
محصي  ايلي  ونائبه  خملوف 
واهليئة  البلديات  ورؤساء 
املخاتري  لرابطة  االدارية 
يف  بشري  منطقة  ومنسق 
املهندس  اللبنانية  القوات 
مجعية  ورئيسة  اسحق  جوزيف 
دياماند  السيدة  للحياة  فرصة 

رمحه جعجع.
النائبة  ترحيب  وبعد  بداية، 
ان  قالت:  باحلاضرين،  جعجع 
اخلاصة  املدارس  طالب  عدد 
مساعدات  على  حصلوا  الذين 
هلذه  املدرسية  القساطهم 
وقد  طالبا،   1266 بلغ  السنة 
مبلغ  على  طالب  كل  حصل 
وبلغ  لبنانية،  لرية   250000
ما  املساهمات  هذه  جمموع 
قيمته 211000 دوالر أمريكي، 
أما مثن ال 70000 طن مازوت 
املدارس  على  وزعت  اليت 
الرمسية واخلاصة واملستشفى 
بلغ مثنه 55560  احلكومي فقد 

دوالرا أمريكيا.
اليت  اخلطوة  هذه  أن  وأكدت 
متواصلة  سنوات   7 لنا  أصبح 
لطالبنا  دعما  بها،  نقوم  وحنن 
اهلدف  امنا  املنطقة،  يف 
ليبقوا  أهالينا  مساعدة  منها 

وقراهم  أرضهم  يف  متجذرين 
مساعدة  وكذلك  وبلداتهم. 
يف  لتستمر  املنطقة  مدارس 
عملها الرتبوي يف هذه الظروف 
االقتصادية اليت منر بها مجيعا. 
اىل  بالشكر  جعجع  وتوجهت 
عائلة الشويري املستمرة على 
نهج املرحوم انطوان الشويري 
يف تقديم املساعدات من أجل 

اخلري العام.
العمار  املطران  حتدث  بدوره 
احرتام  أهمية  عن  االجتماع  يف 
الشأن  يف  يعمل  الذي  الرجل 
عطاءاته.  على  وتقديره  العام 
كما شدد على ضرورة أن نعلم 
أوالدنا على هذه الرتبية، وأن 
احرتام  فكرة  حياتهم  نزرع يف 
اآلخر، خصوصا الذي يعمل يف 
ويعطي  العام،  الشأن  سبيل 
مشاريع  وحيقق  وقته،  من 
العموم،  ملصلحة  بالنفع  تعود 
الشكر  توجيه  من  بد  ال  وهنا 
انطوان  املرحوم  عائلة  اىل 
مسريته  تكمل  اليت  الشويري 
من  هلا  ونطلب  انقطاع،  دون 
أضعاف  عليها  يعوض  أن  اهلل 
أضعاف ما يقدمونه، وحنن وال 
منهم  طالبني  قصدناهم  مرة 
ولبوها  اال  خدمة  أو  مساعدة 
هذا  أن  اىل  مشريا  بسرعة، 
النمط من التفكري يعلمنا أن كل 
شخص يساهم يف احلقل العام 
بطريقة مباشرة او غري مباشرة، 

فان عمله يغين اجملتمع.
كريوز

أما النائب ايلي كريوز فتطرق 
يف كلمته اىل الوضع السياسي 
لبنان  به  مير  الذي  العام 

استحقاق  والسيما  واملنطقة 
وعن  الرئاسية،  االنتخابات 
على  اللبنانية  القوات  رهان 
املؤامرة  بوجه  واجليش  الدولة 
كما  لبنان.  هلا  يتعرض  اليت 
الكنيسة  هدف  عن  حتدث 
واليت  الرتبية  من  الكاثوليكية 

تشمل االنسان بكل ابعاده.
البلديات  احتاد  رئيس  وتناول 
ايلي خملوف يف كلمته موضوع 
الذي  والدور  قاديشا  وادي 
بالتعاون  اجلبة  نائبا  به  يقوم 
ومع  الكنيسة  مع  والتنسيق 
جلنة  رئيس  العمار  املطران 
قاديشا.  وادي  على  احلفاظ 
وعرض لسلسلة خطوات حتضر 
مشروع  منها:  للوادي  حاليا 
فانات  شراء  وموضوع  الطريق 
من  واهلدف  الزوار،  لنقل 
هذه اخلطوات اليت تتكامل مع 
اليت  للسياسة  العام  التوجيه 
يتبعها نائبا اجلبة، وهو احلفاظ 
وابقاؤه  قاديشا  وادي  على 
على الئحة الرتاث العاملي. كما 
الناجحة  السياسة  على  أثنى 
قبل  من  املنطقة  يف  املتبعة 
نائبيها واليت تعود اىل التعاون 
رأس  من  القائم  والتنسيق 
املطران  بسيادة  مرورا  اهلرم 
البلديات  ورؤساء  العمار 
القوات  ومنسقي  واملخاتري 
واجلمعيات االهلية وصوال إىل 

القاعدة القواتية العريضة.
جربان  جلنة  رئيس  أعلن  كما 
الدكتور طارق الشدياق ملدراء 
املدارس عن قرار اللجنة بفتح 
امام  املوسيقي  املعهد  ابواب 

طالب مدارس املنطقة.

التقت وكريوز مدراء املدارس الرمسية واخلاصة يف جبة بشري

سرتيدا جعجع: مساعدات االقساط مشلت 12٦٦ طالبًا

لرئيس  االعالمي  املكتب  اعلن 
النيابية  املستقبل  كتلة 
يف  السنيورة  فؤاد  الرئيس 
مشاركته  اطار  يف  انه  بيان 
جملس  اجتماعات  يف  السنوية 
العالقات العربية والدولية يف 
الكويت زار الرئيس السنيورة 
جملس  رئيس  االول،  امس 
االمة الكوييت مرزوق الغامن يف 

لالوضاع  عرض  وكان  مكتبه، 
الراهنة والعالقات الثنائية بني 

البلدين.
برئيس  ايضا  التقى  كما 
للتنمية  الكوييت  الصندوق 
االقتصادية العربية عبد الوهاب 
البدر، وكان حبث يف املشاريع 
يف  الصندوق  ينفذها  اليت 

لبنان. 

السنيورة يف الكويت التقى رئيس جملس األمة

ميشال  السياحة  وزير  شدد 
فرعون على أنه ال يزال هناك 
داخلي  سياسي  خالف  لألسف 
وخارجي، وخصوصا إقليميا مينع 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
داخلية  مرجعيات  حتمل  مع 
من  جزءا  مسيحية  وخصوصا 
التعطيل  هذين  عن  املسؤولية 

والفراغ اللذين نعانيهما.
إذاعي:  حديث  يف  وقال 
اتفاق  نفسه  الوقت  هناك يف 
على  وخارجي  داخلي  سياسي 
وغطاء  األمين  االستقرار  دعم 
وخارجي  داخلي  سياسي 
وجملس  األمنية،  للمؤسسات 
امللف  حكما  يواكب  الوزراء 
األمين وملف املخطوفني، الفتا 
اىل أن هذه املعادلة مل تتغري 
من  وجزء  احلكومة،  والدة  منذ 
الوالدة كان بسبب خطر الفراغ 
احلريق  وطبعا  وانعكاساته 

اإلقليمي.
هلذا  نتيجة  التمديد  أن  ورأى 
السياسية  وللخالفات  الوضع 
سدة  يف  وللفراغ  وللمخاطر 
الرئاسة، واجلميع متفق على أنه 
من غري املمكن إجراء االنتخابات 
النيابية قبل الرئاسية، وال سيما 
احلالي  األمين  الضغط  ظل  يف 

على املؤسسات األمنية.

حتمل  قصة  تبقى  أضاف: 
أن  إال  التمديد،  مسؤولية 
احلقيقة أن هناك فريقا يتحمل 
عن  غريه  من  أكثر  املسؤولية 
والتعطيل،  الرئاسي  الفراغ 
التمديد،  منهما  ينتج  اللذين 

وهو فريق 8 آذار.
وأشار اىل أن األكثرية ستتأمن 
الكالم  من  الرغم  على  للتمديد 
هو  البديل  ألن  يقال،  الذي 
ولو  املؤسسات،  يف  الفراغ 
على  سيصوتون  البعض  أن 
يعاكس  ألنه  مرغمني  التمديد 

اقتناعاتهم.
بديل  ال  بأن  مقتنع  أنه  وأكد 
للتمديد، إمنا طبعا أريد حماسبة 
من مينع إمكان حتقيق خرق يف 
الرئاسي،  االستحقاق  مسألة 
بعدها  نعود  أن  نستطيع  لكي 
النيابية،  االنتخابات  إجراء  اىل 
كما جيب يف الوقت نفسه أن 
السياسي  التوتر  هذا  نبقي 
الناتج من الفراغ والتمديد حتت 
سقف معني، ألن املخاطر تبقى 
كبرية يف ظل اخلشية من تفجري 
الكامل،  السياسي  الوضع 
هنا  من  انعكاساته،  اىل  نظرا 
يفضل أن نشرب الكأس املرة 
من  األدنى  احلد  على  وحنافظ 

االستقرار.

فرعون:خالف اقليمي مينع انتخاب الرئيس وال بديل للتمديد
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كتب رميون ابي عراج 
السبعلية  اجلالية  من  وفد  قام 
دار  الراعي يف  للبطريرك  بزيارة 
سدني  يف  املارونية  املطرانية 
صياح  بول  املطران  حبضور 
واملطران انطوان طربيه الساميي 

االحرتام.
ايوب،  ريك  السيد  الوفد  ضّم 
اىل  اضافة  سبعل  مجعية  رئيس 
ابناء سبعل الذين  عدد غفري من 
الغبطة  بصاحب  للرتحيب  حضروا 
بشارة  ما  البطريرك  والنيافة 

بطرس الراعي الكلي الطوبى.
باالجنليزية  الرتحيب  كلمة  القى 
ريك ايوب ومن ثّم قّدم االستاذ 
بغبطته  لريحب  عراج  ابي  رميون 
يديه قضية  بني  ويضع  بالعربية 
منذ  السبعلية  اجلالية  آملت  هامة 
وحان  »اينعت  وقد  طويل  زمن 
الفرصة  فكانت  قطافها«...لذا 
قضية  القضية،  لطرح  ساحنة 
صاحب  مع  السبعالني،  النقيب 
االول  واملدافع  البيضاء  االيادي 
وعن  لبنان  كيان  عن  واالهم 
حقوق وكرامة االنسان واملناهض 

االول لكل ظلم و فساد.
تاما«  اهتماما«  نيافته  وابدى 
فور  فيها  بالنظر  ووعد  بالقضية 

عودته اىل لبنان...
غبطة  تشكر  السبعلية  اجلالية 
البطريرك  وجتدد ترحيبها براعيها 
معه  حامال«  اليها  اآلتي  االصاحل 

األمل والسالم.
املذكرة  يف  جاء  ما  يلي  وفيما 
اليت عرضها ابي عراج ووضعتها 
على  السبعلية  االسرتالية  اجلالية 

طاولة بكركي.....
ضمري  يف  السبعالني  قضية 

بكركي
يا سيدنا البطريرك،

الشرق  مسيحيي  قضية  حاماًل  يا 
على كتفيك العريضتني،

بين  تاريخ  اليكم  انتهى  من  ويا 
مارون - والعبُء حيُث اجلديُر-

يف  السبعلية  اجلالية  تتشرف 
لصاحب  تعلن  بأن  اسرتاليا 
سعادتها  مدى  عن  الغبطة 
يف  هنا،  ها  رعيتكم  بزيارتكم 
واحرتام  االنسان  وطن  اسرتاليا 
حرية  من  به  يتمتع  مبا  االنسان 
والقانون  العدل  وحقوق،ووطن 
الذي حيمي املواطن وحيافظ على 
خالل  من  عيشه  وسبل  كرامته 
اليت تعمل  املؤسسات والنقابات 
عمله  ظروف  حتسني  على  دوما 

ومعيشته.   
اللقاء  بهذا  فخورون  حنن  وكم 
الصاحل  الراعي  أبينا  مع  اخلاص 
بلسان  سبعل،  فيه  قالت  الذي 
ساحة  نزل  يوم  السبعالني، 
الزيارة  تلك  يف  كنيستها 

التارخيية

اجلالية السبعلية تزور البطريرك الراعي

عندنا  غاٍل  الشرق،  بطرَك  يا   
فأنت  أنَت،  َنفديَك  اللقُب     

اجملُد، واللقُب! 
حنن  وقلنا  سبعل،  قالت  ونعم   

من هنا.
ويا سيدنا،

امسح لنا أن نقول لكم أننا سررنا 
كثريًا يوم رفع النقيب السبعالني 
قضيته اىل غبطتكم، وسررنا أكثر 
يوم بلغنا من وسائل اإلعالم أن 
على  صارت  السبعالني  قضية 

طاولة بطركنا الراعي...
من  بيت  نكبة  هي  والقضية 
قلب احلظرية املارونية، وتشريد 
البسي  بعض  يد  على  عيلة 
من  انا  و  )اقوهلا  املسيح.  ثوب 
يف  املارونية  الرابطة  مؤسسي 
قرب  عن  عمل  ومن  اسرتاليا 
وبتفان واخالص مع مجيع املطارنة 
الذين تناوبوا على رعاية الطائفة 
وما زلت من اجل كنيسيت( وكل 
نقابيًا  كان  السبعالني  ألنَّ  ذلك 
شريفًا  ومناضاًل  ومستقاًل  حرًا 
ضمن  وعاماًل  والُيباع،  الُيشرى 
القانون اللبناني. هذا ما نستهجنه 
ونستحي به كما ويستحي به ايضا 
ويفاخرون  جياهرون  الذين  مجيع 
بان عاصمة لبنانا املفدى بريوت 

هي ام الشرائع.....

اما حنن فمن اسرتاليا لقد سررنا 
بكركي  دخلت ضمري  القضية  أنَّ 
مرجعيته  أبواب  قرع  النقيب  ألن 
له.  تفتح  مرة، ومل  الروحية غري 
اهلامة  القضية  هذه  اولي  وانا 
نقيبا«  كوني  خاصا«  اهتماما 
والية  يف  العربية  اللغة  ملعلمي 

نيو ساوث ويلز يف اسرتاليا.
نناشدكم  الغبطة  صاحب  ويا 
واإلنسانة  الكرمية  يدكم  بوضع 
القضية  هذه  على  باحلق  القوية 
املوجعة جدًا، واحملقة كثريًا، واليت 
شغلت الرأي العام اللبناني طوال 
السبعالني  جرجرة  من  عامًا   17
وكانت  أخرى  اىل  حمكمة  من 
املتآمرين  التشرف  اليت  األحكام 
بيته  سيزور  والنقيب  عليه... 
للحق  ليشهد  بكركي  الروحي 
على  نقول  غبطتكم.. وحنن  أمام 
إميان كبري فينا:أنه يف عهد البابا 
الراعي  البطرك  وعهد  فرنسيس 
يشعر حقًا املتعبون يف األرض أن 

ال أبواب موصدة دونهم! 
وتفضلوا يا صاحب الغبطة بقبول 

احرتامنا وتقديرنا الكبريين
ريمون ابي عراج
عن الجالية السبعلية يف اسرتاليا
بيت مارون- سدني-اسرتاليا

يف 26 تشرين االول 2014 

الجمعة 31 تشرين األول 2014 
زيارة خاصة اىل دير راهبات العائلة املقدسة املارونيات )املدرسة ودار  9،00 صباحاً   

العجزة( يف دالويش هيل
اللبنانية  املاروني والفني  يف صالة مدرسة مار شربل للرهبانية  املعرض  افتتاح  7 مساءً   

املارونية يف بانشبول.
عشاء خاص بدعوة من التجمع املسيحي األوسرتالي اللبناني )حجز مسبق( 8 مساءً   

السبت 1 من تشرين الثاني 2014
 – املدمنني  لرعاية  البيضاء"  "الحصاة  ملؤسسة  األساس  حجر  مباركة  10،30 صباحاً   

العنوان: Powell St, Bilpin 92  )للعموم والعائالت( 
لقاء صالة مع أبناء رعية مار جرجس Thornleigh )للعموم( 3،30 ب.ظ   

لبنان،  املارونية يف باحة كاتدرائية سيدة  لقاء واحتفال شبيبة أبرشية أوسرتاليا  5 مساءً   
هاريس بارك )للعموم(

قداس احتفالي يف رعية مار شربل، بانشبول يليه  األحد 2 تشرين الثاني 2014 : 11 ق.ظ 
لقاء مع أبناء الرعية ) للعموم(

استقباالت يف بيت مارون )بناًء على موعد سابق( 4،30 ب.ظ   
لقاء التنشئة املسيحية يف بيت مارون، سرتاثفيلد )للعموم(  7 مساءً   

اإلثنني 3 تشرين الثاني 2014
 ( الرعية  أبناء  مع  لقاء  يليه  كرويدن  يوسف،  مار  رعية  يف  احتفالي  قداس  مساًء:   6،30  

للعموم(

***
الثالثاء 4 تشرين الثاني 2014 الزيارة إىل كانبريا 

زيارة خاصة للسفارة اللبنانية 9،30 صباحاً   
زيارة خاصة للسفارة البابوية 12،30 ب.ظ   

زيارة إىل ضريح الجندي املجهول، كانبريا  2,00 ب.ظ   
***

العودة اىل سيدني
أبناء  مع  لقاء  يليه    Mount Druittالحبيب يوحنا  مار  رعية  احتفالي يف  قداس  7 مساءً   

الرعية ) للعموم(
األربعاء 5 تشرين الثاني 2014 

يف  املارونية  األبرشية  وراهبات  ورهبان  كهنة  مع  خاص  ولقاء  قداس  8،30 صباحاً   
أوسرتاليا يف بيت مارون، سرتاثفيلد

غذاء خاص يف مجلس نواب والية نيو ساوث ويلز  12،30 ب.ظ   
جامعة سيدني  اللبنانية يف  االوسرتالية  املؤسسة  من  بدعوة  محاضرة  5،30 ب.ظ   

)للعموم(
عشاء بدعوة من املؤسسة االوسرتالية اللبنانية يف جامعة سيدني )حجز  7،30 مساءً   

مسبق(
***

اخلميس ٦ تشرين الثاني 2014 الزيارة إىل بريزبن
صالة شكر يف كنيسة مار مارون، بريزبن )للعموم( 10،15 صباحاً   

Queensland غذاء خاص يف مجلس النواب يف والية 12،30 ب.ظ   
لقاءات يف كاتدرائية St Stephen، بريزبن 4،30 ب.ظ   

قداس إحتفالي يف كاتدرائية St Stephen، بريزبن )للعموم( 5،30 مساءً   
حفل عشاء بدعوة من رعية مار مارون، بريزبن )حجز مسبق( 7،30 مساءً   

***
الجمعة 7 تشرين الثاني 2014العودة اىل سيدني

)حجز  للمحرتفني  األوسرتالي  املاروني  املجلس  من  بدعوة  خاص  وداعي  غذاء  1 ب.ظ   
مسبق(

صالة شكر مع اللجان املنظمة للزيارة يف بيت مارون، سرتاثفيلد 6 مساءً   
العودة إىل لبنان  8 مساءً   

* الربنامج خاضع للتغيريات.
**  الدعوات موجهة مسبقًا للمناسبات الخاصة.

*** املناسبات العامة مفتوحة للجميع، مع إمكانية الحجز املسبق. 
**** للحجوزات، يرجى االتصال بالرعايا أو املؤسسات املنظمة.

e.nakhoul@hotmail.com ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال باألب ايلي نخول على الرقم:   351 507 0413   أو
frtonysarkis@maronite.org.au أو بالخوري طوني سركيس على الرقم:  248 211 0433  أو 

برنامج زيارة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى  إىل أوسرتاليا
اجلمعة 24 تشرين األول – اجلمعة 7 تشرين الثاني 2014
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ما،  منطقة  على  سيطرته  فور 
االقتصاص  داعش  تنظيم  يبدأ 
مثلما فعل يف املدن العراقية: 
املوصل وسنجار وسهل نينوى 
مع  للحدود  احملاذية  والقرى 
سوريا، ال فرق لديه بني سين 
ارتكب جمزرة  وغري سين، وقد 
عندما  املاضي  األربعاء  جديدة 
 ٤٦ من  أكثر  قتل  على  أقدم 
مسلحًا من عشرية البومنر بعدما 
على  املاضي  األسبوع  سيطر 
هيت،  مدينة  قرب  مناطقها 
الشوارع  أحد  يف  جثثهم  ورمى 

ليكونوا عربة.
ألبناء  جثة   1٥٠ على  عثر  كما 
اجلزيرة  منطقة  يف  العشرية 

الصحراوية.
موقع  على  داعش  تنظيم  وبث 
تويرت للتواصل االجتماعي صورًا 
قال انها تظهر القصاص من ٤٦ 
البومنر، يف  من صحوات  مرتدًا 
اشارة اىل أبناء العشائر الذين 
عناصر  قتال  اعوام  قبل  تولوا 
العراق،  يف  القاعدة  تنظيم 

وعرفوا باسم الصحوات.
الصور 3٠ جثة على  وبدت يف 
جنب  إىل  جنبًا  ممددة  األقل 
من  بقع  وحوهلا  طريق،  وسط 
الدم. وبدا العديد من الضحايا 
وقد  وحفاة،  األعني  معصوبي 
ظهورهم.  خلف  أيديهم  وثقت 
عمليات  تنفيذ  للتنظيم  وسبق 

اعدام مجاعية حبق أبناء العشائر 
ال  ضده،  السالح  محلوا  الذين 
وشرق  العراق  غرب  يف  سيما 

سوريا.
من  واحدة  البومنر  وعشرية 
املنضوية  العراقية  العشائر 
صحوات،  بال  يعرف  ما  حتت 
العراقي  اجليش  تساند  اليت 
يف معاركه ضد اإلرهاب، وهي 
وقفت معه سابقًا ضد القاعدة، 
تنظيم  ضد  اليوم  وتدعمه 

داعش.
انتشار العشائر يف غرب العراق، 
دخلها  اليت  املناطق  خاصة 
مع  مواجهة  يف  يضعها  داعش 
يف  الطامعني  التنظيم  مسلحي 
أوسع،  مناطق  على  السيطرة 
واإلنتقام من مجيع من يقف يف 

طريقهم.

جمزرة ارتكبها داعش حبق عشرية عراقية



Page 9صفحة 9     

العرب

أكملت القوات املسلحة املصرية 
عملية  لشّن  استعداداتها 
عسكرية موسعة ضد املتطرفني 
يف مشال سيناء، وذلك ردًا على 
استشهاد أكثر من 30 من أفراد 
اجليش يف هجوم إرهابي شرق 

العريش األسبوع املاضي.
وقال مصدر عسكري إن عمليات 
إعادة االنتشار والتوجيه لقوات 
قد  القاهرة  من  القادمة  الدعم 
صدور  انتظار  ويف  انتهت، 
التعليمات ببدء اهلجوم والتحرك 
احملددة  األهداف  حنو  الفوري 
املتطرفة  العناصر  وتصفية 
العريش  مدن  يف  املوجودة 

والشيخ زويد ورفح.
أكدت  أمنية  مصادر  وكانت 
عناصر  أن  العربية  لقناة 
ينتمون  ثالثة  بينها  أجنبية 
األسلحة  وفروا  محاس  حلركة 
عملية كرم  استخدمت يف  اليت 
أودت  اليت  األخرية  القواديس 
جنود  من  العشرات  حبياة 
شاركوا  بل  املصري،  اجليش 

يف التخطيط هلا.
السريع  التدخل  قوات  وكانت 
تسلمت مهامها اجلديدة لتأمني 
مع  والتعاون  بالتنسيق  سيناء 
الثاني امليداني  عناصر اجليش 
وقوات حرس احلدود وذلك يف 
الوقت الذي جنحت فيه القوات 
مسلحني   10 قتل  املسلحة يف 
آخرين،   28 واعتقال  متطرفني 
يف  للذخرية  خمازن   3 وتدمري 

مدينة الشيخ زويد.

القوات املصرية أكملت استعداداتها لبدء هجومها على اإلرهابيني
سكان رفح يواصلون إخالء منازهلم والسيسي يأمر بتعويضات
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

اليت  األمنية  اخلطة  وكانت 
املصرية  السلطات  أعدتها 
بدأت  سيناء  األمن يف  لتثبيت 
األربعاء  رمسيًا  األوىل  مراحلها 
بإقامة منطقة عازلة على امتداد 
احلدود مع قطاع غزة، وطالبت 
أهالي  من  احمللية  السلطات 
من  بالقرب  القاطنني  املنطقة 
الشريط احلدودي بإخالء منازهلم 
اليت قدرت بنحو 700 منزل على 
أن يتم تعويضهم فورًا ونقلهم 

إىل مساكن بديلة.
املنطقة العازلة

سيناء  أهالي  واصل  وقد 
القاطنون يف نطاق ال 300 مرت 
بينما  رفح،  يف  منازهلم  إخالء 
واصلت القوات األمنية محالتها 

ملتابعة عمليات اإلخالء.
املصري  الرئيس  وأجرى 
اتصاالت  السيسي  عبدالفتاح 
يف  األوضاع  تطورات  ملتابعة 
مشال سيناء والوقوف على آخر 
يتعلق  فيما  سواء  املستجدات، 
العسكرية  العمليات  بسري 
العناصر  من  سيناء  لتطهري 
اإلرهابية، أو التعرف إىل التقدم 
الذي مت إحرازه على صعيد إخالء 
واالطمئنان  احلدودي  الشريط 
الذين  رفح  سكان  أحوال  على 

سيتم إخالء منازهلم.
يوسف،  عالء  السفري  وصرح 
املتحدث الرمسي باسم الرئاسة 
حرص  السيسي  بأن  املصرية 
على متابعة أوضاع أهالي مشال 
احلدودي  والشريط  سيناء، 

إطار  يف  إخالؤه  يتم  الذي 
جهود الدولة للقضاء على البؤر 
اإلرهابية وإغالق الباب أمام أي 
احلدود  خترتق  إرهابية  عناصر 
املصرية وتهدد األمن القومي، 
قاطين  منح  على  التشديد  مع 
اإلخالء  فرصة  املنطقة  هذه 

واالنتقال إىل مكان آخر.
أن  الرمسي  املتحدث  وأضاف 
على  شدد  املصري  الرئيس 
من  اإلجراءات  كافة  تسهيل 
املالية  التعويضات  أجل صرف 
لسكان هذه املناطق يف أسرع 
حصوهلم  وضمان  ممكن  وقت 

على حقوقهم كاملة.
إىل ذلك، قال اللواء عبدالفتاح 
سيناء،  مشال  حمافظ  حرحور، 
إن هناك جلانا من رئاسة مدينة 
التعويضات  رفح تقوم بتسليم 
للمواطنني. وقال إنه مت تشكيل 
خط  وختصيص  عمليات  غرفة 
ساخن لتلقي بالغات واستغاثات 
الطوارئ  حاالت  يف  املواطنني 
خالل فرتات حظر التجوال أو أي 
إخالء  أثناء  تواجههم  مشكالت 

منازهلم.
املسلحة  القوات  أن  وأضاف 
لألهالي  ساعة   48 مهلة  أعطت 
أساس  على  املنطقة  إلخالء 
مناسبة  تعويضات  تقديم 
ومناسب  بديل  سكن  ومنح 
ان  حرحور  وأوضح  للمواطنني. 
أن ٦٥% من األهالي يفضلون 
احلصول على مقابل مالي نظري 

إخالء منازهلم.

بدأ اجليش العراقي امس االول، 
عملية عسكرية لفك احلصار عن 
مسلحو  عليها  يسيطر  مناطق 
األنبار.  مبحافظة  داعش  تنظيم 
العراقي  الوزراء  رئيس  وقال 
قوة  بكل  العبادي: سنرد  حيدر 
اليت  البشعة  اجلرمية  على  وحزم 
حبق  داعش  تنظيم  ارتكبها 
إخوتنا وأبنائنا من عشرية البومنر 

يف حمافظة األنبار.
العراقي  الوزراء  رئيس  وقال 
نشره  بيان  يف  العبادي  حيدر 
قطعات  إن  اإلعالمي  مكتبه 
بغداد  عمليات  من  عسكرية 
طريان  من  وبإسناد  باشرت 
بعمليات  اجلوية  والقوة  اجليش 
مدينة  من  بدءا  واسعة  عسكرية 
سامراء يف حمافظة صالح الدين 
يف  الثرثار  منطقة  إىل  وصوال 
مسلحي  من  إلخالئها  األنبار 

داعش.
أن  بيانه  يف  العبادي  وأشار 
استعادة  عن  اسفرت  العمليات 
عديدة  مناطق  على  السيطرة 

منها منشأة املثنى.
تحرير منطقة

وأفاد مصدر يف شرطة حمافظة 
صالح الدين، بأن القوات االمنية 
متكنت من حترير احلي الصناعي 
قضاء  غرب  جنوب  الواقع 
العشائر  ابناء  ان  مبينًا  بيجي، 
معلومات  االمنية  للقوات  قدموا 

اجليش العراقي يعلن بدء هجوم لفك احلصار عن االنبار
تواجد  اماكن  عن  استخباراتية 
سكن  وعناوين  داعش  مسلحي 

كل من تعاون مع التنظيم.
من  قوات  إن  املصدر  وقال 
وجهاز  الدين  صالح  شرطة 
السريع  والرد  االرهاب  مكافحة 
نفذوا،  العراقي،  واجليش 
طريان  ومبساندة  االول،  امس 
متكنت  عسكرية  عملية  اجليش، 
الصناعي  خالهلا من حترير احلي 
من  بيجي،  قضاء  غرب  جنوب 
دون أي مقاومة تذكر من قبل 

تنظيم داعش االرهابي.
ابناء  ان  اىل  املصدر  واشار 
العشائر يف تلك املناطق قدموا 
للقوات  الكبري  واالسناد  الدعم 
االمنية عرب معلومات استخباراتية 
عن اماكن تواجد مسلحي داعش، 
وتفاصيل وعناوين سكن كل من 

تعاون مع التنظيم االرهابي.
واضاف املصدر الذي طلب عدم 
طريان  ان  امسه  عن  الكشف 
داعش،  آليات  قصف  اجليش 
واصابة  مقتل  اىل  ادى  ما 
ان  العشرات منهم، مشريًا اىل 
القوات االمنية مستمرة بالتقدم 
احناء حمافظة صالح  يف خمتلف 

الدين.
وقال مصدر يف وزارة الداخلية 
العراقية، امس االول اخلميس، 
الشرطة  عناصر  من  مخسة  ان 
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري 

عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم 
غربي  غريب،  أبو  قضاء  يف 

بغداد.
ناسفة  عبوة  إن  املصدر  وقال 
انفجرت، بعد ظهر امس االول، 
يف  للشرطة  دورية  مستهدفة 
أبو  قضاء  يف  السكالت  منطقة 
غريب، مما أسفر عن مقتل أحد 
آخرين  أربعة  وإصابة  عناصرها 
جبروح متفاوتة. وأضاف املصدر 
أن سيارات اإلسعاف هرعت إىل 
اجلرحى  ونقلت  احلادث  منطقة 
لتلقي  قريب  مستشفى  اىل 

العالج.
رايتس  هيومن  منظمة  وأعلنت 
تنظيم  من  مسلحني  أن  ووتش 
داعش املتطرف قاموا على حنو 
ممنهج بإعدام حنو ٦00 من النزالء 
الذكور بأحد السجون على أطراف 

مدينة املوصل مشال العراق.
سجينا   ٥1 عن  املنظمة  ونقلت 
شيعيا ممن جنوا من املذحبة أنه 
سجن  على  داعش  استيالء  بعد 
بفصل  املسلحون  قام  بادوشأ 
الشيعة،  عن  السنة  النزالء 
على  الشيعة  الرجال  أجربوا  ثم 
واد قريب،  الركوع بطول حافة 
بنادق  من  النار  عليهم  وأطلقوا 
الفتة  آلية،  وأسلحة  هجومية 
كذلك  قاموا  املسلحني  أن  اىل 
األكراد  النزالء  من  عدد  بقتل 

واإليزيديني. 
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وطنية - سيدني - ترأس البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة 
يعاونه  لبنان،  سيدة  كاتدرائية  يف  األحد  قداس  الراعي  بطرس 
املارونية  االبرشية  وراعي  صياح  بولس  العام  البطريركي  النائب 
املطران انطوان شربل طربيه وخادم كنيسة سيدة املونسينيور شارا 
ماري، مبشاركة الرؤساء العامني وكهنة ورهبان الطائفة املارونية. 
والنواب  غامن  بيطار  جورج  اللبناني  القنصل  القداس  يف  وشارك 
طوني عيسى، جيف لي وبرباره بريي وأعضاء الوفد املرافق، فاعليات 

الطائفة املارونية واجلالية اللبنانية وحشد من املؤمنني. 
ودخل اىل الكنيسة على وقع الرتاتيل وتصفيق املشاركني. واستهل 
واجلالية  اوسرتاليا  بضيف  طربيه  للمطران  ترحيب  بكلمة  القداس 

الكبري. 
العظة

»حتتفل  فيها:  قال  عظة،  الراعي  ألقى  املقدس،  االجنيل  وبعد 
الكنيسة يف هذا االحد االخري من تشرين االول خبتام زمن الصليب 
والسنة الطقسية، فتتأمل مبجيء املسيح الثاني باجملد ليدين االحياء 
واالموات يف نهاية العامل. وحتيي عيده ملكا على السماء واالرض. 
بها اىل ذروتها فمات فداء عن  وبلغ  اليت جسدها  انه ملك احملبة 
خطايا العامل امجع وقام لتقديسنا وترك احملبة وفية جلميع املؤمنني 
به واشركنا مبلكوته بواسطة املعمودية املريون لكي نكون شهودا 

للمحبة وسيديننا عليها يف اليوم األخري عندما يأتي جملده«.
نبدأ  اليت  اإلهلية  الليتورجيا  بهذه  معا  ان حنتفل  »يسعدنا  أضاف: 
بدعوة  اوسرتاليا  يف  املارونية  ابرشيتنا  اىل  الراعوية  زيارتنا  بها 
كرمية من سيادة اخينا املطران انطوان شربل طربيه يف كاتدرائية 
سيدة لبنان يف مدينة سيدني ونقوم بها مع سيادة اخينا املطران 
العامني  الرؤساء  وقدس  العام  البطريركي  النائب  الصياح  بولس 
للرهبانيات املارونية االربعة اللبنانية واملرميية واالنطونية واملرسلني 
اللبنانيني والرئيسة العامة لراهبات العائلة املقدسة املارونيات ومع 
العاملية  البطريركية  واملؤسسة  لالنتشار  املارونية  للمؤسسة  وفد 
لالمناء الشامل ، ومن االعالميني واالعالميات ممثلي وسائل االتصال 
اللبنانية . اننا نشكر راعي االبرشية املارونية املطران انطوان شربل 
الكهنة  وحنيي  معه  نظموها  الذين  وكل  الدعوة  هذه  على  طربيه 
والرهبان والراهبات ومجيع املؤمنني واملؤمنات ويطيب لنا ان حنيي 
للبنان  العام  والقنصل  الشرقية  الكنائس  رؤساء  املطارنة  السادة 

السيد جورج بيطار غامن وسائر الوجوه احلاضرة معنا«. 
بغاية  نتأمل  اليوم  اجنيل  يسوع يف  الرب  كالم  »يف ضوء  وتابع: 
وجودنا على هذه االرض وهي الشهادة وحمبة املسيح اليت تظهر 
وتتجسد يف مساعدة اجلائع والغريب والعريان واملريض والسجني 
هؤالء  يسوع  الرب  مسى  وقد  واقتصاديا.  وثقافيا  وروحيا  ماديا 
احملتاجني )اخوته الصغار( )متى 25-31-36( ويؤكد لنا انه سيدنا يف 
يومنا االخري على هذه احملبة وان خالصنا األبدي واهلالك منوط بعيش 
هذه احملبة اإلجتماعية. كل هؤالء االخوة الصغار نلتقيهم يف بيوتنا 
وعائالتنا ويف اجملتمع والكنيسة والدولة . فكل انسان كبريا كان 
او صغريا هو كل يوم حباجة مادية او معنوية او روحية او اقتصادية 
او ثقافية يف خمتلف قطاعات احلياة، وهكذا تنفتح امامنا كل يوم 
ومكان جماالت الشهادة مبحبة اهلل مثال حمبة املسيح. نصلي اليوم 

لكي يسكب اهلل يف قلوبنا هذه احملبة بعطية الروح القدس«.
يف  اشركنا  وقد  والسالم  احملبة  ملك  هو  امللك  »املسيح  وقال: 
احملبة  شعب  املسيحيني  حنن  اننا  واملريون  باملعمودية  ملوكيته 

الراعي من سيدني: نؤكد دعمنا الكامل للجيش والقوى األمنية ونصلي من اجل نصرتها ومحايتها

بلد  او  بشري  جمتمع  اي  يف  ورسالتنا  هويتنا  هي  هذه  والسالم 
كنا، وانتم ايها االخوة واالخوات اآلتون من لبنان ومن خمتلف بلدان 
املضياف  االوسرتالي  اجملتمع  هذا  يف  تشهدون  االوسط  الشرق 
باحملبة االجتماعية بكل وجوهها يشهد هلا وجيسدها االساقفة والكهنة 
يف  واالجتماعي  والراعوي  الروحي  العمل  يف  والراهبات  والرهبان 
واملسنني  االطفال  خدمة  ومراكز  املدارس  ويف  واالديار  الرعايا 
وسواها من املؤسسات الثقافية واالستشفائية. ونعرب لكم مجيعا 
بلدانكم  يف  بها  تقومون  اليت  احملبة  ألعمال  وتقديرنا  شكرنا  عن 
اللبنانية واملشرقية من خالل مساعدة االهل واالقرباء وبناء الكنائس 
والقاعات الراعوية واالندية وانشاء مشاريع امنائية توفر فرص العمل 
ألبناء اوطاننا االصلية لكي يصمدوا فيها وحيافظوا على تراث اآلباء 
حضارة  بنشر  املشرقية  بلدانهم  يف  رسالتهم  ويواصلوا  واالجداد 

احملبة والسالم«.
وعن شعوره مع بداية زيارته، قال: »لقد قضينا طيلة نهار امس وهو 
االول من زيارتنا الراعوية بلقاءات مشلت اوال لقاء مطوال مع السادة 
السماحة  اصحاب  ومع  الشرقية  الكنائس  ورؤساء  واآلباء  املطارنة 
والفضيلة ممثلي الطوائف االسالمية وتباحثنا معا بشؤوننا املشرتكة 
املقدسة  واالراضي  ومصر  والعراق  وسوريا  ولبنان  اوسرتاليا  يف 
وصلينا معا من اجل االستقرار فيها واصدرنا بيانا مشرتكا يف هذا 
الشأن ثم تلت هذا اللقاء لقاءات اخرى متتالية مع سبعة وثالثني 
وفدا من بلداتنا اللبنانية واالحزاب واطلعنا على احواهلم واثنينا على 
الروابط واجلمعيات اليت انشأوها للربط يف ما بينهم وبني بلداتهم 
وقراهم يف لبنان، وشكرنا هلم ما يقومون به من اعمال حمبة وامناء. 
املطالبة  التقيناهم، فكان  الذين  واملوحد جلميع  الواحد  الصوت  اما 
بوحدة اللبنانيني وسياسة العيش املشرتك وانتخاب رئيس  أضاف: 
»للجمهورية واشراك املنتشرين اللبنانيني باالنتخابات اللبنانية على 

انواعها«. 
واضعاف  بأضعاف  اكثر  االنتشار  بلدان  يف  »فاللبنانيون  أضاف: 
لتسجيل  بدورنا  فدعوناهم  األم،  الوطن  يف  املقيمني  اللبنانيني 
وقوعاتهم الشخصية، الوالدة والزواج يف بعثاتنا القنصلية اللبنانية 
للمحافظة على جنسيتهم اللبنانية بالتعاون مع سيادة راعي االبرشية 
املسيحي  والتجمع  لالنتشار  املارونية  املؤسسة  ومكاتب  والكهنة 
اللبناني االوسرتالي والرابطة املارونية. وكم اعرب هؤالء اللبنانيون 
عن املهم وخجلهم لعدم انتخاب رئيس للجمهورية وإلقفال القصر 
اجلمهوري وفراغ سدة الرئاسة منذ مخسة اشهر مكتملة . كما اعربوا 
عن خيبة املهم من نواب األمة بعجزهم عن تأمني النصاب يف اجمللس 
عمل  انتظام  يعطلون  لكونهم  للبالد  جديد  رئيس  وانتخاب  النيابي 
جملس النواب واحلكومة وسائر املؤسسات وكم محلونا من مسؤولية 
يف حض البطريركية املارونية للعمل على الوحدة الوطنية والسعي مع 
ذوي االرادة احلسنة يف الداخل واخلارج لكي يقوم النواب اللبنانيون 
كمدخل  للجمهورية  رئيس  انتخاب  وهو  واألساس  االول  بواجبهم 
واالدارية  الدستورية  البالد  شؤون  مجيع  انتظام  اىل  عنه  بديل  ال 

واالقتصادية«.
اللبناني يف طرابلس  اجليش  االعتداء على  اجلميع  آمل  »لقد  وختم: 
يف هذه االيام، وأسفوا لوقوع قتلى وجرحى يف صفوفه. وها حنن 
اليوم نعرب كلنا عن دعمنا الكامل للمؤسسة العسكرية وسائر القوى 
االمنية يف لبنان ونصلي من اجل نصرتها ومحايتها وجناحها يف حفظ 
االمن واالستقرار يف الوطن احلبيب . ونصلي من اجل السالم يف 

البلدان الشرق االوسط، ونذكر يف صالتنا  سوريا والعراق وسائر 
مجيع االخوة النازحني الذي طردوا من بيوتهم واراضيهم، ونطالب 
اجملتمع الدولي مبساعدتهم يف كامل حاجتهم وبدعوتهم اىل بيوتهم 
ومدنهم وبلداتهم بكل كرامة مع صيانة مجيع حقوقهم املدنية واالمنية 
حبكم املواطنة. وحنن يف اوسرتاليا العزيزة نود التعبري عن شكرنا 
ملوقفها وملساعدتها لألخوة النازحني وانتم معها ويف املناسبة نرفع 
هذه الصالة ايها االخوة واالخوات بشفاعة امنا مريم العذراء وسيدة 
تقدسنا  اليت  اإلهلية  النعمة  ملتمسني  مارون  القديس  وابينا  لبنان 
وجتعلنا مجيعنا شهودا للمحبة وبناة للسالم جملد اهلل الواحد والثالوث 

اآلب واالبن والروح القدس اآلن واىل ابد اآلبدين«.
ويف اخلتام، بارك البطريرك الراعي حجر األساس لبيت الكهنة ولقاء 

مع أبناء الرعية.
استقباالت ومحاضرة

وبعد القداس، صافح الراعي املشاركني فردا فردا، ثم أقامت رعية 
سيدة لبنان غداء على شرفه. وبعد ذلك، ألقى حماضرة عن »التنشئة 

املسيحية«، يف صالة كاتدرائية سيدة لبنان، هاريس بارك. 
وفد كتائبي

الكتائيب،  سدني  قسم  من  وفدا  الراعي  استقبل  اخرى،  جهة  من 
من  ترحيبية  كلمة  وبعد  واالعضاء.  مارون  بيرت  القسم  رئيس  ضم 
بكركي  »مواقف  ب  فيها  أشاد  صايف،  بيار  القسم  رئيس  نائب 
»ان  معتربا   ،« الكتائب  اليها صخرة  اليت تستند  والصخرة  الثابتة 
بكركي والرئاسة االوىل هما خط امحر للكتائبيني الذين قدموا رئيس 

الشهداء للبنان«.
رد الراعي

ورد البطريرك بكلمة قال فيها: »الكتائب ركيزة من ركائز االستقالل 
االول منذ ايام الرئيس املؤسس، وهي عصب املوارنة، وعند املواقف 
امللحة تكون دائما حاضرة. والكتائبيون ما زالوا يدعمون االستقالل 

ويقدمون الشهداء، وهم باقون على خطهم الوطين وتضحياتهم«.
وتسلم الراعي هدية رمزية من بيرت مارون هي عبارة عن قلم مذهب، 
كما قدم له عضو القسم الشاعر طانيوس مطر سي دي ألغنية »اهال 

بالبطرك« اليت أدتها الفنانة جاكلني حداد.
وفود حزبية وشعبية

ومساء استأنف الراعي استقبال الوفود الشعبية واحلزبية واجلمعيات 
والنوادي، يف دار املطرانية، فالتقى وفد »التيار الوطين احلر« الذي 

البطريرك يبارك حجر االساس لبيت الكهنةالبطريرك الراعي واملطارنة واملونسنيور ماري خالل الذبيحة االلهيةاملطران طربيه يلقي كلمةالبطريرك الراعي يلقي كلمة

البطريرك الراعي يلقي كلمة ويبدو املطران طربيه واملونسنيور 
موري

جانب من الطاولة الرسمية خالل حفل الغداء ويبدو البطريرك 
الراعي، املطران طربيه، رجال دين والقنصل اللبناني العام غانم

جانب من الطاولة الرسمية خالل حفل الغداء ويبدو رئيس بلدية 
باراماتا سكوت لويد والنواب طوني عيسى وجيق لي وباربرة بريي

سليم الشدياق وحضور خالل الغداء



Page 11صفحة 11     

Australian Newsاسرتاليات

Saturday 1 November 2014  2014 الثاني  تشرين   1 السبت 

يف  نشاطاته  اجواء  يف  وضعه 
القاها  وأكد يف كلمة  اسرتاليا، 
التيار  يف  اإلعالمي  املسؤول 
التيار  »دور  أن  مرعب  جوي 
بالتعاون  يتميز  أوسرتاليا  يف 
واالحزاب  التيارات  سائر  مع 
التيار  إسم  حتت  السياسية 
املتحد،  اللبناني  األسرتالي 
إالجتماعي  النشاط  على  ويقوم 
الكنيسة  راية  حتت  والثقايف 
»اهمية  عن  متحدثا  وبركتها«، 
عدم نقل اخلالفات السياسية يف 

لبنان اىل اخلارج«.
فرد البطريرك معربا عن سروره 
مبا مسع عن نشاط »التيار الوطين 
احلر«، ومبديا امنيته ورغبته يف 
»أن تعمل كل األحزاب يف لبنان 
على لعب دور تقوية األقوى من 
بني األحزاب يف مناطق نفوذه. 
وبهذا يكون عمل الكل مع الكل. 
بني  املنافسة  تكون  وبدورها 
نفسه،  احلزب  ضمن  األقوى 
وإذا كان عكس ذلك نكون دعاة 
تشرذم وتفرقة، األمر الذي يولد 
الضعف للكل، وتقوى بذلك قوى 
اال  للمسيحيني  قوة  فال  غريبة. 
وليس  لبنان  خلدمة  باملنافسة 

الضعاف بعضهم البعض«.
»حزب  وفد  الراعي  التقى  كما 
حتدث  الذي  األحرار«  الوطنيني 
أسرتاليا  يف  مفوضه  بامسه 
عن  فأعرب  البطي،  كلوفيس 
اللبناني  املصري  على  »خوفه 
اجملهول«،  حنو  بالبلد  واإلنزالق 
معتربا أن »هجرة املسيحيني من 
افسحت يف اجملال حللول  لبنان 
حلالة  أسف  كما  حملهم«.  غرباء 

الفراغ يف الرئاسة.
من جهته أعلن الراعي أنه يتطلع 
إىل »حزب الوطنيني االحرار« كما 
»كمكون  االحزاب  من  غريه  اىل 
أساسي يف السياسة اللبنانية«، 
مشددا على »التكاتف والتعاون 
إنقاذية  خطة  ضمن  اجلميع  بني 
للبلد الذي يتجه اىل الغرق اذا ما 
استمر االنقسام«. وركز على أن 
الكنيسة »تلتقي مع كل االحزاب 
يف  واألهداف  الوطنية  بالثوابت 
مشددا  وشعبه«،  لبنان  خدمة 
ان  هي  اساسية  »ثابتة  على 
لبنان  خدمة  يف  هم  املسيحيني 
لبنان  فحماية  اللبنانيني،  ولكل 
اليوم يف أعناقنا ويا لألسف نرى 
نفس  لديهم  ليس  البعض  ان 
اهلدف فقلبهم ليس يف لبنان«.

»تيار  وفد  الراعي  استقبل  ثم 
واطلع  أسرتاليا  يف  املردة« 
على  ودوره  نشاطاته  على  منه 
واإلجتماعي.  الثقايف  الصعيدين 
العام  للمنسق  كلمة  وكانت 
عرب  هارون  بو  إيلي  للحزب 
مبسرية  واعتزاز  »فخر  عن  فيها 
غبطة البطريرك وبتدبريه منذ أن 
توىل السدة البطريركية وتغيريه 
اليت  لبنان  وبقضية  باملفاهيم 
الشركة  خالل  من  إال  حتكم  ال 
واحملبة وشبك األيدي«. كما أكد 
أن »الدين انفتاح ال إلغاء، وان 
احلوار هو لغة التواصل والسالم، 
بني  املسافات  قرب  وغبطته 
املغرتبني والوطن األم«، ومتنى 
»أن يبقى البطريرك الراعي هذه 
الصخرة الثابتة اليت تتكسر عليها 

كل األحقاد«.
»املردة  أن  مؤكدا  الراعي  فرد 
على  ونضاله  تارخيه  له  حزب 
والتارخيية«،  اللبنانية  الساحة 
اىل  كافة  األحزاب  جمددا  ودعا 
إىل  لبنان  رسل  تكون  »أن 
أن  مؤكدا  والعامل«،  أسرتاليا 
»اإلنتشار يساهم يف خالص لبنان 
وجيب أن يعي دوره ومسؤوليته 
لبنان  على  باحلفاظ  املزدوجة، 
الوطن األم ونقل ثقافته وهويته، 
ومسؤولية األمانة للوطن احلاضن 

واملستضيف«.
رعية  وفد  الراعي  استقبل  كما 

حرب  آل  رابطة  ولونغونغ، 
اخلريية، مجعية سيدات االجنيل، 
ووفود من: كفرصغاب، سبعل، 
كفريا،  حواره،  حوقا،  بلوزا، 
بسلوقيت،  زغرتا،  وبوسيط، 
مزيارة،  الدميان،  إبل،  عني 
وقد  أسلوت،  كفرزينا،  حردين، 
شدد أمامها على »أهمية تسجيل 
سجالت  يف  اللبنانيني  وقوعات 
النفوس يف لبنان، وأهمية احلفاظ 
على االرض يف الوطن االم وعلى 
جبذور  املنتشرة  االغصان  رباط 
االرض اللبنانية كي حتافظ على 

نضارتها وحيويتها«. 

الراعي من سيدني: نؤكد دعمنا....

جو خطار وعقيلته شاد وحضور

البطريرك الراعي مرتئسا القداس يف كاتدرائية سيدة لبنان

املطران طربيه، البطريرك الراعي، الزميل بو رزق، النائبة بريي 
ووالدها رالف عبود

البطريرك الراعي مع الزميل بادرو حجه وعائلته

مار  الكاردينال  البطريرك  جدد 
بشارة بطرس الراعي تأكيده أنه 
انتخاب  لعدم  مربر  أي  يوجد  ال 
رئيس جديد للجمهورية يف لبنان، 
الفتًا إىل أنه كما ال تقبل أي دولة 
أال يكون هلا رئيس، حنن أيضًا ال 
ميكننا أن نقبل لسبب أو ملخطط 
أو لتدبري ما أن يتعّود اللبنانيون 
أال يكون لديهم رئيس مسيحي أو 

أن يعيشوا من دونه.
وشدد غبطته يف لقاء مع أساقفة 
يف  الشرقية  الكنائس  وممثلي 
مارون  بيت  يف  ُعقد  أوسرتاليا، 
أن  ضرورة  على  سدني،  يف 
يتحمل اجمللس النيابي مسؤولياته 
انتخاب  يف  واملشرفة  اخلطرية 

رئيس جديد.
العامل  يف  املسيحيني  ودعا 
عدم  إىل  لبنان  يف  وخصوصًا 
أصليون  مواطنون  ألنهم  اخلوف 
البلدان  هذه  يف  وأصيلون 
أن  إىل  الفتًا  أقليات،  وليسوا 
أمس  يف  اليوم  األوسط  الشرق 
احلاجة إىل مساع لغة اإلجنيل، لغة 
واليت  والسالم،  والعدالة  احملبة 
حترتم قدسية احلياة البشرية على 
اليوم،  اليت نسمعها  اللغة  عكس 

لغة القتل والتدمري.
األسرة  الراعي  البطريرك  وطالب 
اليت  للحروب  حد  بوضع  الدولية 
وهي  واضحة  أهدافها  أصبحت 
مصاحل سياسة واقتصادية وجتارة 
سالح، مشددًا على ضرورة وضع 
األصولية  احلركات  لدعم   حد 
تغذيتها  ووقف  واإلرهابية 
اليت  الدول  وحث  بالسالح. 
تسهل مرور املرتزقة والتنظيمات 
القتال على  أماكن  إىل  األصولية 

وضع حد هلذه االعتداءات.
وكان اللقاء اسُتهل بكلمة لرئيس 
يف  الشرقيني  األساقفة  جملس 
راعي  ونيوزيلندا،  أوسرتاليا 
املطران  الكاثوليك  الروم  أبرشية 
روبري رباط الذي رحب بالبطريرك 
الكنيسة كتبت  إن  قائاًل  الراعي، 
بدماء أبنائها قصة حب اهلل. ومتنى 
غبطته  يبقى  أن  رباط   املطران 

رأس حربة لوحدة الكنيسة.
الطوائف  غبطته ممثلي  التقى  ثم 
شارك  أوسرتاليا.  يف  اإلسالمية 
يف  املسلمني  مفيت  اللقاء  يف 
أبو  ابراهيم  الدكتور  أوسرتاليا 
حممد، ممثل دار الفتوى اللبنانية 
الشيخ مالك زيدان، رئيس مجعية 
اوسرتاليا  يف  اخلريية  املربات 
معتمدا  نبها،  يوسف  الشيخ 
أسرتاليا  يف  الدرزية  الطائفة 
وملحم  الباقي  عبد  جنيب  الشيخ 
الرمحن  شفيق  الشيخ  عساف، 

والشيخ خالد الصاج.
مشرتك  بينا  اللقاءين صدر  وإثر 
يلي  ما  يف  إسالمي،  مسيحي 

نصه:
البطريرك  غبطة  زيارة  مبناسبة 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
إىل  الطوبى  الكلي  الراعي 
راعي  سيادة  وجه  أوسرتاليا، 
املارونية  أوسرتاليا  أبرشية 
طربيه  شربل   - أنطوان  املطران 
ألساقفة  دعوًة  اإلحرتام  السامي 
الشرقية  الكنائس  وممثلي 
اإلسالمية  الطوائف  ولرؤساء 
مشرتك  لقاء  إىل  أوسرتاليا  يف 
دار  مارون-  بيت  يف  غبطته  مع 
يوم  وذلك  املارونية  املطرانية 
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للكلمات،  وتبادل  تعارف  ختلله 
مسيحية- مشرتكة  بصالة  واختتم 
شرف  على  غذاء  وحفل  اسالمية 

غبطته واملدعوين.
وقد انضم الحقًا اىل لقاء الصالة 
العامون  الرؤساء  الغذاء  ومائدة 
املارونية  اللبنانية  للرهبانيات 
العائلة  لراهبات  العامة  والرئيسة 
كبري  وعدد  املارونيات  املقدسة 
والراهبات  والرهبان  الكهنة  من 
حبضور الصحافة احمللية والعاملية 

واللبنانية.
أصدر  اللقاء  هذا  أثر  وعلى 

اجملتمعون البيان التالي:
غبطة  اجملتمعون  هنأ   -1
بطرس  بشارة  مار  البطريرك 
بوصوله  الطوبى  الكلي  الراعي 
الوفد  مع  أوسرتاليا  إىل  ساملا 
وللوفد  لغبطته  ومتنوا  املرافق 
وزيارة  سعيدة  اقامة  املرافق 
اجملتمعون  شكر  كما  مثمرة. 
طربيه  شربل   - أنطوان  املطران 
على  ومعاونيه  اإلحرتام  السامي 
اجلهد املتميز يف العمل على هذا 
اللقاء األخوي املثمر والتارخيي يف 
بيت مارون، هذا املكان املبارك.  
معًا  اجملتمعون  رفع   -2
السالم  أجل  من  مشرتكة  صالًة 
يف لبنان وسوريا والعراق ومصر 
الشرق  بلدان  ومجيع  وفلسطني 

األوسط والعامل.
اجملتمعون  جدد   -3
املشرتك  بالعيش  التزامهم 
وبوحدة  اإلسالمي  املسيحي- 
أبنائهم  بني  واحملبة  الشركة 

وبناتهم مجيعًا .
اجملتمعون  أعلن   -4
أساسًا  والصالة  باحلوار  متسكهم 
حرية  وصون  اإلختالف  ملعاجلة 
اإلميان والعبادة، وبأنه ال توجد أي 
قضية على حساب كرامة اإلنسان 
املوهوبة من اهلل تعاىل وحقوقه، 

لكل  االمسى  اهلدف  هو  فالسالم 
إنسان مؤمن باهلل. وشددوا على 
واللجوء  االستقواء  مبدأ  رفضهم 

إىل العنف.
اجملتمعون  ندد   -5
اإلرهابي  التهجري  بعمليات 
للمسيحيني واملسلمني واألقليات 
والعراق  سوريا  يف  خصوصًا 
اخلارجني  وبأصحابها  وفلسطني 
واملتمردين  الدين  تعاليم  عن 
وحقوق  األوطان  حرمة  على 
الشرق  بأن  وذكروا  اإلنسان. 
املميزة  بتعدديته  ويستمر  يكون 
وخصوصا مبسلميه ومسيحييه معًا 

أو ال يكون.
عن  اجملتمعون  أعرب   -6
وبناتهم  أبنائهم  مع  تضامنهم 
وأرزاقهم  بيوتهم  من  املهجرين 
صعوبات  يواجهون  والذين 
على  خصوصا  كثرية  حياتية 
وشكروا  الشتاء.  فصل  أبواب 
احلكومة األسرتالية وباقي الدول 
على مساعداتها، وطالبوا اجملتمع 
األوسرتالية  واحلكومة  الدولي 
بزيادة حجم املساعدات للمهجرين 
ورعاية حاجاتهم. ونوه اجملتمعون 
بالدعم على أنواعه الذي خصص 
عدد  قبل  من  الغرض  هلذا 
املسيحيني  املؤمنني  من  كبري 
النيات  ذوي  ومن  واملسلمني 
احلسنة يف أوسرتاليا، وشكروهم 

على سخائهم.
أكد اجملتمعون على أن   -7
املسيحيني واملسلمني املشرقيني 
جتمعهم  والذين  أوسرتاليا،  يف 
مواطنون  هم  مشرتكة،  ثقافة 
والواجبات  احلقوق  متساوون يف 
نسيج  يف  أساسيون  ومشاركون 
وقادرون  األوسرتالي،  اجملتمع 
احلضارة  ومواكبة  بناء  على  معًا 
وأخالقها،   قيمها  بكل  اإلنسانية 
يف  إخوانهم  حيافظ  أن  آملني 
أوطانهم املشرقية على حضارتهم 

وتارخيهم الذي بنوه معًا.
وممثلو  األساقفة  توجه  أخريًا، 
الرؤساء  مع  الشرقية  الكنائس 
الطوائف  ورؤساء  العامني 
الشكر  بعاطفة  اإلسالمية 
والنيافة  الغبطة  صاحب  إىل 
بشارة  مار  الكاردينال  البطريرك 
الطوبى  الكلي  الراعي  بطرس 
أنطوان- املطران  سيادة  وإىل 
اإلحرتام  السامي  طربيه  شربل 
هلم  الكرمية  استضافتهما  على 
غبطته  ومّحلوا  مارون،  بيت  يف 
أمانَة الصورِة املشرقة واملشّرفة 
احملبة  وشراكة  املشرتك  للعيش 
يف  واملسيحيني  املسلمني  بني 

أوسرتاليا.

يف لقاء مع أساقفة وممثلي الكنائس الشرقية يف أوسرتاليا
الراعي: ال مربر لعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية يف لبنان

خالل اجتماع غبطته بممثلي الكنائس الشرقية يف اسرتاليا
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ذكرى 13 تشرين األول 1990 - 
ماتوا ليحيا لبنان

احلر  الوطين  التيار   -  UALM ال  يف  سدني  هيئة  اقامت 
اللبناني  اجليش   - تشرين   13 شهداء  نفس  راحة  قداسًاعن 
وناشطي التيار يف أسرتاليا: بطرس عنداري ، إبراهيم خباش، 
مار  كنيسة  يف  خوري    وجورج  كرم،  محيد  إلياس،  أمني 

يوسف - كرويدون.
حضر القداس قنصل لبنان العام يف أسرتاليا االستاذ جورج 
الرابطة املارونية االستاذ توفيق كريوز  بيطار غامن ، رئيس 
، وفد من حركة أمل برئاسة احلاج كامل مسلماني ، وفد من 
تيار املردة برئاسة االستاذ ايلي بو هارون ، األستاذ رميون 
حركة  ممثل  األحرار،  الدميوقراطيون  حزب  رئيس  عاصي  بو 
الشباب املسلم العلوي األستاذ علي الشامي، الدكتور عماد 
برو، األستاذ طوني بو ملحم، الناشطة يف حزب العمال اآلنسة 

ساندرا كلتوم، وفد من هيئة كانبريا يف التيار برئاسة نائب 
املنسق العام يف أسرتاليا، وحشٌد من احملازبني واملناصرين 

واجلمعيات وممثلني عن وسائل اإلعالم احمللي. 
ترأس الذبيحة االهلّية األب كلود رزق  وعاونه أألب ايلي رمحه 

موفدًا من دير مار شربل .
بعد القداس، أنتقل احلضور إىل صالون الكنيسه، حيث رحبت 
مساعدة أمني السر كلودين منصور جرمانوس باحلضور وألقت 

كلمة من وحي املناسبة.
  تتقّدم هيئة سدني بالشكر إىل كل من شاركنا بالصالة. 
عاشت أسرتاليا .. عاش اجليش اللبناني وعاش لبنان .    

التيار الوطين احلر - هيئة سدني 
جلنة اإلعالم - جوني مرعب

يقول طالب يدرسون يف مشال فرنسا إنهم تعرضوا لوقائع تتّبع 
وتهديد من جانب شخص يرتدي زي املهرج وحيمل سالحًا يرّوع 

به الناس!

حالة من الذعر يعيشها سكان عدة بلدات صغرية بشمال فرنسا 
على خلفية تعرض بعض الطالب هناك لوقائع تتبع أو تهديد من 

جانب مهرج مسلح يف ثالثة حوادث منفصلة.

وأفادت وسائل إعالم فرنسية بأن طالبا يتواجدون يف الضواحي 
املوجودة حول بلدة دوي، اليت تقع يف مشال فرنسا، قرب احلدود 
تتبع وتهديد من جانب  لوقائع  بلجيكا، حتدثوا عن تعرضهم  مع 

شخص يرتدي زي املهرج وحيمل سالحًا يروع به الناس.

وبدأت تلك احلوادث الغامضة يوم االثنني املاضي يف بلدة امسها 
سني لو نوبل، حني أخربت فتاة قوات الشرطة بأن مثة شخصا 

مسلحا يرتدي زي املهرج قام مبطاردتها.

ويف اليوم التالي، أخطرت طالبة أخرى قوات الشرطة يف بلدة 
أخرى امسها المربي لي دوي بأن مثة شخصا بنفس املواصفات 

قام مبهامجتها هي األخرى بنفس الطريقة.

ويف يوم األربعاء، حتدث طالب يف بلدة فلريس إن ايسكربيو عن 
تعرضه لتهديد من جانب شخص يظهر يف زي وماكياج املهرج 

وحيمل سالحا على مقرب من مدرسة ابتدائية.

وأشار بهذا اخلصوص موقع "ذا لوكال" الفرنسي إىل أنه مل يتم 
اعتقال أحد على خلفية تلك الوقائع، رغم قيام الشرطة بتوقيف 

رجل مشرد الستجوابه بهذا اخلصوص.

شعر  باروكة  يرتدي  كان  املشرد  الشخص  ذلك  أن  وتصادف 
باقي  أجل متييز نفسه عن  اللون من  وأنف مهرج محراء  سوداء 

األشخاص املشردين.

ونقلت صحيفة "ال فوا دو نور - صوت الشمال" عن ضابط شرطة 
مل يكشف عن هويته قوله:" هناك بكل تأكيد بعضًا من مظاهر 
احلقيقة يف تلك الوقائع، لكن األمر برمته بات مغلفًا بقدر كبري 

من الغموض".

وتابع هذا الضابط:" حتول األمر لدى بعض الناس إىل رهاب، 
لدرجة أن إحدى األمهات سألتنا عما إن كان يتعني عليها أن تبقي 
أوالدها يف املدرسة أم ال. وميكن القول إن األمر حتول إىل حالة 
ذعر بدأت تنمو ككرة الثلج اليت ال ميكن السيطرة عليها. وحنن 
نواجه اآلن صعوبة حملاربة مثة شيء رمبا ال يكون له أساس من 

الوجود".

»املهّرج املسلّح« يثري الذعر يف 
مشال فرنسا

 ميين يطلّق زوجته ويتزّوج شقيقتها
طلق مزارع ميين )45عاما( زوجته )35عاما( 
بعد زواج دام )20 عاما(، وقام بالزواج 
من شقيقتها )25عاما( ألنها ـ حسب قوله 
ـ أكثر عمال يف الزراعة وجتيد طهي طعام 
الغداء اليمين أفضل من أختها، كما أنها 

تتعاطى )القات( معه أثناء عمله.

ووفق صحيفة الرأي الكويتية، فقد قال شهود عيان يف حمافظة 
يقرأ وال  ـ وهو فالح ال  الزوج  إن  العاصمة صنعاء  ذمار جنوب 
يكتب ـ شكا تكاسل زوجته يف العمل الزراعي يف مزارع القات 
اليت ميتلكها، وأنها تهمله حتى يف طهي طعام الغداء وتظل اغلب 
أوقاتها مع صديقتها تتعاطى القات مع الشيشة وال حتب تعاطي 
القات معه وتسليته أثناء عمله، وأشاروا إىل أن شقيقتها اليت 
تتعاطى القات أيضا حينما تأتي لتساعد أختها ، تطهي الطعام 

أفضل منها وتعرف كيف تفلح األرض.

يتزوجها  وكاد  بينهما  حدث  قد  كبريًا  تقاربًا  أن  الشهود  وقال 
كزوجة ثانية لوال تنبيه من أحد كبار القرية بأنه ال جيوز اجلمع بني 
األختني، فما كان منه إال وأن قام بطالق زوجته والزواج من أختها 

الصغرى لتحل حملها كزوجة.
إىل ذلك، اتهمت الزوجة األوىل شقيقتها خبيانتها وخطف زوجها، 
يأخذه  ال  أن  »أفضل  قائلة:  عليها  ردت  الصغرى  األخت  لكن 
غرينا، ألنك أهملت زوجك ألجل تناول القات مع صديقاتك، بدال 

من تعاطيه معه يف املزرعة وتساعديه«.
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هذا املقال ليس دراسًة علمية، وال هو 
اىل  حتتاج  ملسائل  حلوٍل  تقديم  يّدعي 
كثري من التفّكر والتجريب، ولكنه عبارة 
إجابة طويلة خبصوص سؤال يرتدد  عن 
كّلما نال اجليش اللبناني منحة عسكرية 
معداتها  أن  فيتبني  »األصدقاء«،  من 
وكّلما  الداخلي،  للقمع  حصرًا  خمصصة 
)أو  حرب  سيناريوات  عن  احلديث  جرى 
مواجهة  يف  لبنان  تضع  قادمة  حروب( 
التفكري يف  الواقعي  من  اسرائيل: هل 
احلربية  الذراع  لبنان  يقي  جوي  دفاٍع 
اإلسرائيلية؟ وهل لبنان، حبجمه وطبيعته 
يطمح  أن  أصاًل  له  جيوز  وموارده، 
احلساب  خارج  أمٌر  هو  أم  جوي؟  بدرٍع 

واإلمكانات؟
سأدافع عن ثالث أفكار أساسية يف هذا 
العامل  أّواًل، ال يوجد مكاٌن يف  العرض: 
فالوسائط  اجلوي،  للدفاع  يصلح«  »ال 
املوقع  ملواءمة  تسّخر  واخلطط  احلربّية 
وكّل  العكس،  ال  واإلمكانات،  اجلغرايف 
بلٍد وإقليم له مزاياه ومشاكله، وحوهلا 
ال  ثانيًا،  الدفاع.  اسرتاتيجية  تتمحور 
حتى  اجلوي  للدفاع  جاهزة  وصفٌة  توجد 
اللبنانية،  للساحة  مطابقتها  عن  نتحّدث 
بل إّن احلرب اجلوية تقوم على االبتكار 
واستعمال املوارد بأشكاٍل غري متوّقعة، 
الذي  األساسي  الغرض  عن  ختتلف  قد 
صممت ألجله. أخريًا، إّن لبنان ال يصلح 
فحسب الستعمال وسائط الدفاع اجلوي، 
بل هو ـ حبجمه وجغرافيته ـ يكاد يكون 
العدّو.  طائرات  مثاليًا الصطياد  مسرحًا 
السياسي  القرار  يف  تكمن  املشكلة 

وغياب اإلرادة، ال أّي عامٍل آخر.

لبنان وأساسيات الحرب الجوية
آخر،  شيء  أي  قبل  هو،  اجلوي  الدفاع 
مسألة طوبوغرافيا. إذا كانت هناك جباٌل 
فإّن  مثاًل،  بينك وبني مطارات خصمك، 
التغطية  يف  ميتة«  »منطقة  ينتج  هذا 
املسافة،  تقدمت  كلما  باّطراد  ترتفع 
فالشعاع الراداري ال خيرتق اجلبال، وهي 
إال  عدوك  طائرات  كشف  من  ستمنعك 
كانت  ولو  جدًا.  عالية  ارتفاعات  على 
أرضك سهلية منبسطة حتيط بها سالسل 
فإنك يف   – مثاًل  دمشق  كحال   – جبلية 
الرادارات احملمولة جّوًا )أواكس(  غياب 
هذه  خلف  جوي  نشاط  أي  »ترى«  لن 
كان  إذا  هنا  يهّم  يعود  وال  اجلبال، 
رادارك ميكانيكيًا قدميًا أو إلكرتونيًا، أو 

إذا كان مداه 200 أو 400 كيلومرت.
على  اجلوية  احلرب  تقوم  السبب،  هلذا 
القتال،  لساحة  اجلغرافية  الطبيعة  فهم 
اليت  واملمرات  الضعف  مواطن  ومعرفة 
ميكن العدو أن يتسلل منها. ضمن هذه 
املقاييس، ليست كل الدول متساوية، 
كالنروج،  ليست  املنبسطة  فالسويد 
والعراق ليس كإيران. عقيدة الدفاع هنا 
تبنى الستغالل امليزات اجلغرافية وتوفري 

أكمل تغطية ممكنة للمجال اجلوي.
كاألردن  من هذه الزاوية، فإن لبنان – 
وجه  يف  كربى  قوة  نقاط  لديه   –
يف  األعلى  هي  لبنان  فجبال  إسرائيل، 
املنطقة، وهي ترتفع تدرجيًا من اجلنوب 
منصوب  لراداٍر  يعطي  ما  الشمال،  إىل 
على أي قّمة أو سفح جرٍد يف السلسلة 
الغربية مدًى للكشف ال يعوقه شيء يف 
اجتاه اجلنوب، وصواًل إىل تل أبيب؛ وهو 
من  اإلسرائيلية  الطائرات  مينع  ما  أيضًا 
إىل  »االختباء« خلف تضاريس أو جبال – 
حّد ما، فإّن اجلبال اللبنانية متنح امتيازًا 

دفاعيًا يشبه طائرة الـ«أواكس«.
الدفاع  عن  لبنان  يف  الكثريون  يتكّلم 
اجلوي كأّنه أمٌر تعجيزي كثري املتطّلبات، 
مشريين إىل أن املنظومة الدفاعية جيب 
أن تبنى على أكثر من مستوى، وأن يكون 
فيها شبكة منظومات قصرية ومتوسطة 
وبعيدة املدى، حتى تقفل اجملال اجلوي 

محاية مساء لبنان: كيف تبين دفاعاً جوياً؟
عامر محسن

متقّدم كاإلسرائيلي؛  أمام سالح طرياٍن 
وصعبة  مكلفة  هي  كهذه  تدابري  وأّن 
هذه  بلٍد صغري.  قدرات  ضمن  وليست 
النقاش  إغالق  إىل  ترمي  اليت  النظرة 
واالستكانة إىل العجز ال تؤيدها الوقائع. 
ليس صحيحًا أن هناك قالبًا واحدًا موّحدًا 
ملنظومات الدفاع اجلوي، وال الدفاع عن 
األجواء يعين حكمًا إقفال السماء يف وجه 
هدٌف  )وهو  معاٍد  وصاروٍخ  طائرة  كّل 
شبه مستحيل يف كّل األحوال(. ال يوجد 
الدفاع  سبل  يفّصل  مقّدس«  »كتاٌب 
للوصول  وسيلة  جمّرد  هو  بل  اجلوي، 
على  تعتمد  مرنة  هنا  والغاية  غاية،  إىل 
واملعادلة  الطموح،  ومستوى  اإلمكانات 

ليست »كل شيء أو ال شيء«.
عدة  على  اجلوي  الدفاع  تنظيم  ميكن 
مستويات وألهداٍف متفاوتة. من احملتمل 
مثاًل، أن تقصر دفاعك على االرتفاعات 
املنخفضة، بهدف منع الطائرات بال طيار 
واحلوامات من العمل )وهذا، يف احلرب 
احلديثة، أضعف اإلميان، فمن الصعب جدًا 
خوض حرٍب فيها درجة من التكافؤ بينما 
وهي عني اجليوش  طائرات االستطالع – 
حتوم فوقك حبرية(.  اليوم وآلة تهديفها – 
ومن املمكن ايضًا الرتكيز على الصواريخ 
على  العدو  قاذفات  وإجبار  املتوّسطة 
أيضًا  وجيوز  العالية.  االرتفاعات  التزام 
يكون  املدى  بعيد  دفاٍع  نظام  تصميم 
مقفاًل وهامدًا أغلب النهار، وال ُيفتح – 
إال لدقائق يف اليوم،  يف حالة احلرب – 
بعضها  وُيسَقط  العدو  طائرات  فُتفاجأ 
البطاريات  وخُتّبأ  الرادار  ُيقَفل  أن  قبل 
االحتماالت  هذه  نفهم  الصاروخية. حني 
وتعددها، نعرف كيف أّن التخلي عن أي 
مفهوم للدفاع اجلوي يف تسليح اجليش 
اللبناني وخلّو الصفقات واهلبات اخلارجية 
نتيجة  ليس  هو  الدفاعية  الوسائط  من 
ظروف قاهرة أو بسبب حمدودية املوارد، 
بل هو خياٌر سياسي - حترص عليه الدول 
»الصديقة« - بإبقاء مساء لبنان مفتوحة 
على  مثااًل  إاّل  ليس  وهذا  العدّو.  أمام 
حدود أي »اسرتاتيجية دفاعية« عن لبنان 

تصممها لنا إسرائيل وحلفاؤها.

حالة التكنولوجيا اليوم
على الرغم من التطور الكبري الذي دخل 
على الطائرات املقاتلة وأنظمتها الوقائية 
يف السنوات األخرية، إال أن التقدم يف 
بالوترية  جرى  قد  اجلوي  الدفاع  جمال 
نفسها، بل إن هناك رابطًا مباشرًا بني 
االثنني، إذ إّن كل كشٍف جديد يف جمال 
يف  أيضًا  يستثمر  العسكري  الطريان 
الدفاع اجلوي، وهو ما يدفع بعض اخلرباء 
املدافع  يبقى  نظريًا،  أنه،  التأكيد  إىل 
تساوي  حال  يف  األفضلية  صاحب 

املوارد.
على سبيل املثال، إّن الرادار الذي ميّيز 

بوك  الفعالية،  الشديد  الروسي  النظام 
أم-2، ما هو يف األساس إال نسخة أرضية 
عن رادارات »تيخومريوف« احلديثة اليت 
طّورت من أجل املقاتالت الروسية ميغ-
29 وسو-27، مع فارق أّن الرادار األرضي 
ال حيتاج ألن يكون يف صغر وخّفة وزن 
الرادار احملمول جوًا )وهي الشروط اليت 
الثمن  مرتفعة  املقاتالت  رادارات  جتعل 

ومعقدة تكنولوجيًا(.
صواريخ  على  تنطبق  ذاتها  املعادلة 
اليت  التطّورات  كّل  فإّن  اجلّوي،  الدفاع 
القصرية  اجلو-جو  صواريخ  على  دخلت 
جمال  يف  أيضًا  استثمرت  قد  املدى 
للطائرات.  املضادة  احلرارية  الصواريخ 
يعترب اجليل اجلديد من صواريخ االشتباك 
اجلوي القريب )مثل »سايدوايندر اكس« 
ونظرائه يف أوروبا وروسيا( سالحًا نوعّيًا 
ال يرّد، حتى إن الطيارين يرددون أّنه، إن 
أطبق السايدوايندر اجلديد عليك، فإنك ال 
متلك فرصة لإلفالت، فال توجد طائرة يف 
الصواريخ  هذه  جماراة  على  تقدر  العامل 
الرشيقة يف املناورة، وقد أصبح نظام 
البحث والتوجيه متطّورًا إىل درجة جتعل 

تضليله مسألة بالغة الصعوبة.
اجليل  إىل  بدورها  دخلت  امليزات  هذه 
على  احملمولة  الصواريخ  من  اجلديد 
الكتف، كالسام-24 وامليسرتال وغريها. 
يف  الباحث  الرأس  كان  املاضي،  يف 
ااّل  فعليًا  يرى  ال  الشهري  سام-7  نظام 
اليت  احلرارية  املوجة  متثل  محراء،  نقطة 
تصدر عن نفاث حمرك الطائرة واملنطقة 
احمليطة به، وكّل ما يستطيعه الصاروخ 
هو توجيه نفسه صوب هذه النقطة. هلذه 
األسباب كانت التقنية غري فعالة إىل حد 
بعيد، فمن يوّجه السام-7 ال ميكنه ضرب 
أي  مواجهة ذيلها،  إال وهو يف  الطائرة 
الفعال  ومداه  عنه،  مبتعدًة  تطري  وهي 
جدًا  السهل  ومن  الكيلومرت،  يتجاوز  ال 
تضليل رأسه الباحث بوسائط حرارية، أو 
حتى إذا ما دخل قرص الشمس يف جمال 
الرؤية، فالصاروخ لن يتمكن من التمييز 

بني مصادر حرارية خمتلفة.
كثريًا،  الوضع  اختلف  الثمانينيات،  منذ 
الكتف  على  الصواريخ احملمولة  فصارت 
على  تقدر  متقّدمة،  باحثة  رؤوسًا  متلك 
تعد  ومل  خمتلفة،  حرارية  أطياف  متييز 
قادرة  الطائرات  تطلقها  اليت  املشاعل 
تقّدم  ومع  هدفها.  عن  حرفها  على 
ستصبح  احلرارية،  الكامريات  تكنولوجيا 
على  اهلدف  الطائرة/  »ترى«  الصواريخ 
شكل بصمة حرارية، والكمبيوتر حيتسب 
من  يزيد  ما  لالعرتاض،  األمثل  الزاوية 

إمكانية القتل إىل حّد بعيد.
التطورات  هذه  أهمّية  شرح  ميكن  ال 
خالل  من  إاّل  كلبنان  بلٍد  إىل  بالنسبة 
املنظور املقارن. يف أوائل الثمانينيات، 
بدخول  العسكرية  املنشورات  احتفت 

طائرتا »رافال« فرنسيتان يف سماء العراق )أ ف ب(

اجلوي  الدفاع  منظومات  من  جديٍد  جيل 
إىل  والسام-8  كالكروتال  »املصّغرة«، 
اخلدمة. بالنسبة إىل اخلرباء العسكريني، 
كان فتحًا جديدًا أن تصري هناك عربات 
شبه مستقلة، حتمل رادارها وصوارخيها 
رصد  على  فتقدر  معًا،  القيادة  وغرفة 
من  معها  واالشتباك  العدوة  الطائرات 
دون حاجة إىل وسائط خارجية ورادارات 
للنماذج  الفعال  املدى  كان  مستقلة. 
 5-3 يتجاوز  ال  األنظمة  األولية من هذه 
الذي  املدى  اليوم  وهو  كيلومرتات، 
يغّطيه صاروٌخ حديث حممول على الكتف. 
مع فارق أّن هذه الصواريخ ميكن إخفاؤها 
السهل  ومن  غطاء،  أو  شجرة  أي  حتت 
يف  حيملونها  الذين  األفراد  مئات  نشر 
املستحيل  شبه  ومن  االشتباك،  منطقة 
أن تتمكن الطائرات العدوة من رصدها 

وتدمريها.
سويدي  نظام  هناك  عملي،  كمثال 
-Rbs امسه  »بوفور«  شركة  إنتاج  من 
مضادة  صواريخ  منصة  حبجم  هو   ،70
فرٍد  من  أكثر  إىل  حيتاج  وال  للدبابات، 
اليزريًا،  يوّجه  النظام  لتشغيله.  واحٍد 
فعله  املستخدم  على  ما  كّل  أن  مبعنى 
هو أن يبقي عالمة التوجيه على الطائرة 
اهلدف، والصاروخ سريكب على الشعاع 
الاليزري أوتوماتيكيًا من دون أن تتمكن 
الطائرة من رصده أو التشويش عليه أو، 
أّنها  أن تعرف اصاًل  احلاالت،  أغلب  يف 
تتعرض لالستهداف. النظام موجوٌد منذ 
الثمانينيات، وقد جرى حتديثه باستمرار، 
أكثر  جديد  صاروٌخ  أخريًا  إليه  وأضيف 
تقاربيًا  )»بواليد«(، ميلك صاعقًا  كفاءة 
أي  كيلومرتات،   8 يفوق  ومدًى  حديثًا 
 – طيار  دون  من  الطائرات  أكثر  إن 
على  واملقاتالت  احلوامات  إىل  إضافة 
العمل  تتمكن من  لن   – منخفض  ارتفاع 
اجلغرايف  احلجم  إىل  ونظرًا  وجوده.  يف 
بطاريات  من  بسيطًا  عددًا  فإّن  للبنان، 
يقدر على  أو ما يعادله –  هذا النظام – 
محاية كامل اجلنوب اللبناني، إضافة إىل 
تتجاوز  ال  وبكلفة  اجلبال،  وقمم  بريوت 

ماليني الدوالرات.
اّما »أحفاد« السام-8 والـ«كروتال«، أي 
ترّكب  اليت  املستقّلة  الصغرية  األنظمة 
فقد  جمنزرة،  أو  مدولبة  عربات  على 
أصبحت تعمل على مديات تفوق األربعني 
شاهقة،  ارتفاعات  وتطاول  كيلومرتًا 
يف  تقع  احلديثة  الطائرات  كّل  إّن  أي 
يف  اجلوي  الدفاع  تكنولوجيا  متناوهلا. 
تصغري  أجل  من  سّخرت  األخرية  العقود 
ومنقولة  متحّركة  وجعلها  األسلحة،  حجم 
املواقع  بالتخلي عن  ما يسمح  بالكاملة، 
الدفاع  بطاريات  متّيز  كانت  اليت  الثابتة 
والليونة  احلركية  املاضي.  يف  اجلوي 
نظاٍم  ألي  عنها  غنى  ال  صفات  صارت 
تقوم  الذي  كالـ«اس-300«،  حديث 
الدائم،  التنقل  فكرة  على  عناصره  كل 
ومن  دقائق،  خالل  التشغيل  وإمكانية 
ونقلها  والبطاريات  الرادارات  طّي  ثّم 
النريان  إليها  تصل  أن  قبل  جديد  من 
أكثر  مثن  إّن  باملناسبة،  املعادية. 
)الـ«اس-300«  تقّدمًا  الروسية  األنظمة 
كلفة  من  بكثري  أقّل  يظّل  ومشتقاته( 
وزير  أصّر  اليت  الـ«ميغ-29«  طائرات 
إىل  استقدامها  على  السابق  الدفاع 
هذه  من  متطور  واحد  ونظاٌم   – لبنان 
الفئة مبقدوره تغطية لبنان بأكمله وخلق 
مشاكل حقيقية لسالح اجلو اإلسرائيلي؛ 
يف حني أن أسطول الـ«ميغ«، ولو كان 
اجلو  يف  بسهولة،  سيدّمر  بالعشرات، 
األوىل  الساعات  خالل  األرض،  على  أو 

للحرب.

الحرب تكتيك
جمال  أي  من  أكثر  اجلوي،  الدفاع  يف 
آخر، تنطبق مقولة أن »قيمة السالح هي 
»كتّيب  يوجد  ال  استعماله«.  كيفية  يف 
الدفاع  عمل  كيفية  يشرح  إرشادات« 
اجلوي، بل إّن استعمال األنظمة الدفاعية 
حبسب كتيب اإلرشادات ما هو إال انتحاٌر 
الطائرات  يف  احلماية  فأنظمة  حمض، 
تعتمد  الرادارات  إسكات  وتكتيكات 

ويسلك  املدافع  خيطئ  أن  فكرة  على 
الرادار  تفتح  أن  الكالسيكي.  الطريق 
عن  اإلعالن  يوازي  أمٌر  هو  مثاًل،  دائمًا، 
أيام  ومنذ  للتدمري؛  وتعريضه  موقعك 
حرب فييتنام، صارت الطائرات املقاتلة 
جمّهزة مبعّدات تنذر الطّيار ما إن تالمس 
املوقع  وتعطيه  الرادار،  أشعة  طائرته 
الدقيق للرادار املعادي إن أطبق عليه، 
وترصد حتى قناة التواصل بني بطارية 

الـ«سام« والصاروخ )الـ«داتالينك«(.
اجلوي  الدفاع  عقيدة  نشأت  باملقابل، 
املضادة،  الوسائط  جتّنب  على  اجلديدة 
تنال  اجلوية حتى  املبارزة  واالرجتال يف 
موقعك،  يعرف  أن  دون  من  عدّوك  من 
نافذة املناورة  وأن تضّيق قدر اإلمكان 
والرد لديه. خالل حرب اخلليج عام 1991، 
اكتشف العراقّيون سريعًا أّن سالح اجلو 
التكنولوجيا  ضد  حمّصنًا  صار  األمريكي 
استعمال  وأّن  القدمية،  السوفياتية 
الصواريخ اليت حتتاج إىل إطباٍق راداري 
مستمر حتى توّجه نفسها إىل طائرة العدو 
يعطي الطائرة الفرصة لكي تشّوش على 
البث الراداري، مسببة ضياع الصاروخ، 
نفسه، صاروخًا  الوقت  توّجه، يف  فيما 
)فحالة  البّث  مصدر  إىل  للرادار  مضاّدًا 
طريقًا  »هارم«  صواريخ  تعطي  اإلطباق 
هكذا،  املعادي(.  الرادار  إىل  مباشرًا 
صار العراقيون أّول من استخدم أسلوب 
ومن  توجيه،  دون  من  الصواريخ  إطالق 
قبل  باإلطباق  والقيام  الرادار  فتح  ثّم 
هدفه،  إىل  الصاروخ  وصول  من  ثواٍن 
ما خيتصر فرتة اإلطباق إىل ثواٍن قليلة 
ال متّكن الطّيار من املناورة ورد الفعل؛ 
فكانت النتيجة إسقاط عدٍد من الطائرات 
غري  الوسائل  هذه  باستعمال  األمريكية 

املألوفة.
الّروس  تبّحر  اخلليج،  حرب  أيام  منذ 
الدفاعات  تضليل  جمال  يف  وغريهم 
املختلفة  الرادارات  وربط  املعادية، 
ضمن شبكة يسند بعضها بعضًا، خاّصة 
وتكنولوجيا  احلديثة  االتصاالت  تطّور  مع 
نقل املعلومات، فتقوم بطارية الصواريخ 
من  تصلها  اليت  املعلومات  باستعمال 
وتوّجه  جغرافيًا(  )البعيد  الكشف  رادار 
من  االشتباك  منطقة  إىل  الصاروخ 
واجليل  القتالي.  الرادار  استعمال  دون 
اجلديد من الصواريخ املضادة للطائرات 
رأس  أّن  مبعنى  التوجيه«،  »نشط  صار 
يشّغل  صغريًا  رادارًا  حيوي  الصاروخ 
ويتوّجه  اهلدف  منطقة  يف  يصري  حني 
العدو، من دون  أوتوماتيكيًا إىل طائرة 
أن جيري الرادار األرضي، يف أي مرحلة، 
إطباقًا ينذر الطيار إىل اخلطر الذي يدنو 

منه.
اجلوي  الدفاع  يقتصر  ال  املعنى،  بهذا 
على حيازة التكنولوجيا واألنظمة الالزمة، 
اليت  الكيفية  على  أساسًا  يعتمد  هو  بل 
وعلى  الوسائل،  هذه  بها  تستخدم 
تطوير خطط قتالية ال يعرفها العدو وال 
يتوّقعها. إذا صارت هناك نّية جدية لبناء 
دفاع جّوي يف لبنان، مثاًل، فإّن هذا جيب 
أن يسبقه زرع مئات اهلوائيات الصغرية 
وبراريه،  اجلنوب  قفار  يف  )والرخيصة( 
وأن تشّغل بشكل دائم ـ يف أيام السلم 
ـ لبّث موجة تشابه املوجة الرادارية، حتى 
إنذار  تلّقي  اإلسرائيلي  الطيار  يعتاد 
باملالحقة قبل أن يدخل السماء اللبنانية، 
من  كبري  عدد  من  اإلنذار  يأتي  وأن 
املراقبة  رادار  متييز  مينع  مبا  املصادر، 

احلقيقي عن هوائيات التضليل.
حيدد  ما  هي  وغريها،  الوسائل،  هذه 
فعالية الدفاع اجلوي اليوم؛ واحلاجة هنا ال 
تقتصر على تكنولوجيا مناسبة أو معّدات 
حديثة، بل هي تقوم، أّواًل وأساسًا، على 
طواقم خبرية ومبدعة وتعرف أن ال شيء 
يف احلرب مستحيل ما دام املقاوم يفّكر 
ويستعمل ما لديه من مقدرات ويستنبط 
احللول. ميكن أن تصري مساء لبنان منيعة، 
وأن جُترب القيادة اإلسرائيلية على التفكري 
عشر مرات قبل أن ترسل طائراتها إىل 
أجوائنا، لكّن هذا يستلزم عقلية خمتلفة 
إياه  »تهبنا«  ما لن  وإرادة صلبة، وهو 

مساعدات أمريكا والسعودية.
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»ال بيئة صديقة للنفط« يف لبنان. يظهر األمر 
جليًا يف طريقة التعاطي مع ما قد يكون املسألة 
االجتماعية - االقتصادية األهم لعقود من الزمن 
اآلتي، فالثروة البرتولية املوعودة هي »أمالك 
عمومية« لألجيال احلاضرة واملقبلة، ما يفرض 
أوسع مشاركة يف صياغة السياسة البرتولية؛ 
شركات  مع  العقود  منوذج  اط  يحُ ذلك،  رغم 
أسرار  تامة وكأنه من  األجنبية بسرية  البرتول 
حماباة  لسرت  ذلك  يكون  فهل  الدولة«.  »أمن 
حساب  على  العمالقة  األجنبية  النفط  شركات 
احملليون  الشركاء  هم  ومن  العامة؟  املصلحة 

املستفيدون من التواطؤ املزعوم هذا؟.
ميثل  أن  شأنه  من  حدث  لبنان  يف  وقع  إذا 
مسريته  تارخييًا يف  منعطفًا  مقبلة  عّدة  لعقود 
االقتصادية والسياسية، فهذا احلدث سيكون 
ليس  احتياطي  وجود  من  التأكد  األرجح  على 
جوف  يف  الطبيعي  والغاز  البرتول  من  ضئيال 

أراضيه، أو على مقربة من شواطئه.
وإذا كان يف لبنان سّر ما، ال يقل التكتم حوله 
عن أسرار أمن الدولة، فهو دون شك الشروط 
املقرتح اعتمادها يف االتفاقيات مع الشركات 
البرتول  من  املرجوة  الثروة  األجنبية الستغالل 
الضرييب  والنظام  القانوني  اإلطار  أي  والغاز، 
ودور الدولة وحتديد شتى العوامل اليت تتحكم 
يف املوارد املالية والفوائد االقتصادية األخرى 
أمن  ألسرار  كان  وإن  اللبنانيون.  يأملها  اليت 
كذلك  ليس  فاألمر  ومربراتها،  أسبابها  الدولة 
على اإلطالق بالنسبة إىل استغالل ثروة وطنية 
يقتضي  املواطنني،  كل  إىل  ملكيتها  تعود 
من  درجة  أعلى  على  استثمارها وضع سياسة 
ويف  املختصة،  السلطات  ترمسها  الشفافية، 
طليعتها السلطة التشريعية، وتنشر نصوصها 
يف اجلريدة الرسيمة وغريها من وسائل اإلعالم، 
من  العامل.  بلدان  سائر  يف  احلال  هي  كما 
الغريب أن هذا كله مل يصل يف لبنان حتى 
اآلن، إذ إن أهم هذه النصوص، أي مشاريع 
ما يسمى املراسيم التطبيقية للقانون البرتولي 
أشهر  منذ  زالت  ما   ،2010 تاريخ   132 الرقم 
طويلة خمبأة يف أدراج مقفلة، ومل تتح فرصة 
االطالع على مضمونها سوى للشركات األجنبية، 
ولعدد ضئيل من موظفي وزارة الطاقة واملياه 
أو بعض أعضاء احلكومة. وال يتاج املرء إىل 
النصوص  هذه  قراءة  عند  اخلربة،  من  الكثري 
املخبأة، وما تتضمنه من بنود سرية، كي يدرك 
عليه  يرتتب  وما  اخلفاء،  يف  ياك  ما  خماطر 
من احنرافات وخسائر فادحة يف استغالل هذه 
الثروة اليت يق للبنانيني أن يبنوا عليها الكثري 

من اآلمال.
غري  بالتخفيضات  االحنرافات  أهم  إجياز  ميكن 
أرباح  نسبة  وترك  األتاوات،  على  املسبوقة 
األخرية  وحماباة  الشركات،  رمحة  حتت  الدولة 
من  وإعفائها  الضرييب،  القانون  مسودة  يف 

الرقابة اجلدية.

األتاوات األدنى يف العالم
مشاريع  يف   Royalty األتاوات  حتديد  إن 
التطبيقية على مستوى 5 إىل ٪12  املراسيم 
للبرتول و4٪ فقط للغاز الطبيعي، مقابل نسبة 
ال تقل عن 12.5٪ يف شتى أحناء العامل، يعين 
يف أحسن احلاالت خسارة للبنان ال تقل عن 14 
مليار دوالر خالل اتفاقيات ال تزيد مدتها على 
مدة  كانت  إذا  أعلى  اخلسارة  25 سنة،وتكون 
االتفاقيات 30 سنة، أو إذا ارتفعت األسعار أو 
ذ  فاقت مستويات اإلنتاج احلد األدنى الذي اتحُ

أساسا لتقدير اخلسارة.
املتدني  املستوى  املسؤولني  بعض  يربر 
لألتاوات بالقول إن واضعي املراسيم التطبيقية 
فرض  تحُ ال  حيث  النرويج،  من  األمر  استوحوا 
النرويج  أن  متناسني  اإلطالق،  على  أتاوات 
لتحل حمله  منذ سنوات،  األتاوات  نظام  ألغت 

اتفاقيات النفط السرّية: وإذا ابتليتم باملعاصي... فاسترتوا
نقوال سركيس

ضريبة خاصة على الشركات البرتولية، ال تقل 
العادية  الضريبة  إىل  تضاف   ،٪51 عن  حاليًا 
ما يرفع جمموع  الشركات وقدرها ٪27،  على 
البرتولية إىل ٪78،  الشركات  الضرائب على 
ثلثها يف  من  أكثر  نسبة يصعب حتقيق  وهي 

العقود فخ يصعب االفالت منه ومن عواقبه االقتصادية والسياسية الضخمة )أرشيف(

خسارة للبنان ال 
تقل عن 14 مليار 
دوالر من اتفاقيات 

على 25 سنة

لبنان من خالل مشاريع 
املراسيم الراهنة!

حصة الشركة أكرب 
من حصة الدولة

يأتي »برتول الربح« أو«غاز الربح« يف املرتبة 
بني  من  األتاوة  بعد  األهمية  حيث  من  الثانية 
عناصر دخل الدولة من استغالل ثرواتها، قبل 
الضريبة على الدخل؛ واملقصود به البرتول أو 
الدولة  بني  تقامسه  جيري  الذي  املنتج  الغاز 
والشركة املعنية بعد أن تكون هذه األخرية قد 
سّلمت األتاوة إىل الدولة، واستعادت التكاليف 
أن  إال  االستكشاف،  بدء  منذ  حتملتها  اليت 
االحنراف اجلديد والغريب هنا يكمن يف أنه ال 
أحد حتى اآلن يعرف نسبة التقاسم الفعلية هلذا 
والسبب  العاملة،  والشركة  الدولة  بني  الربح 
التطبيقية  املراسيم  مشاريع  واضعي  أن  هو 
اقرتاح  حرية  شركة  لكل  يرتكوا  أن  فضلوا 
اليت  واحلصة  بها،  االحتفاظ  تود  اليت  احلصة 
تبقى للدولة، وذلك يف إطار عملية »مزايدة« 
املراسيم  تؤكده  الذي  الوحيد  واألمر  )هكذا(؛ 
من  أكرب  تكون  أن  الشركة جيب  أن حصة  هو 
حصة الدولة! وغين عن القول إن اللجوء آللية 
املزايدة بهذا الشكل يفتح الباب على مصراعيه 
واملزايدات  االنزالقات  وألسوأ  للتجاذبات، 
اجلانبية؛ وإذا سلمنا جداًل بأن آلية املزايدة هي 
أفضل وسيلة لتأمني أعلى حصة ممكنة للدولة، 
فمن البديهيات أنه كان من املفروض أن يدد 
املشّرع اللبناني احلد األدنى املقبول واملعقول 
األجنبية  للشركات  يرتك  وأن  الدولة،  حلصة 
كما  أفضل،  عرض شروط  أي  املزايدة،  حرية 
الشركة حتدد  أن  إىل  املراسيم  تشري مشاريع 
بنفسها بعض العناصر الرئيسية من املؤشرات 
ستخدم لتحديد حصة كل من الطرفني من  اليت تحُ

برتول أو غاز الربح!

إعفاء الشركات من بعض الضرائب
شركات  على  عرض  يحُ أن  الطبيعي  غري  من 
قبل  وإنتاج  تنقيب  اتفاقيات  منوذج  برتولية 

الدخل  وخاصة ضريبة  الضرييب،  النظام  وضع 
فهذا  ذلك  ومع  الشركات؛  هلا  ستخضع  اليت 
القانون  لبنان. من جهة، ينص  ما يصل يف 
2010/132 على أن الشركات املعنية ملزمة بدفع 
الضرائب اجلارية املفعول، لكن من جهة ثانية، 
إىل  يرمي  جديد  ضرييب  قانون  مشروع  ضع  وحُ
استحداث نظام ضرييب أكثر تالؤمًا مع األنظمة 
الضريبية املطبقة يف البلدان األخرى على أرباح 
شركات البرتول، وخاصة أن األخرية تنص على 
نسبة  من  بكثري  أعلى  دخل  ضريبة  مستويات 
الشركات  أرباح  على  لبنان  املطبقة يف   ٪15
التجارية والصناعية. وما زال اجلدل دائرًا حول 
وحول  احلالي،  الضرييب  النظام  تعديل  كيفية 
استحداث  األفضل  من  كان  إذا  عما  السؤال 
قانون جديد خاص بصناعة البرتول، أم االكتفاء 
بتعديل نسبة ضريبة الدخل يف القانون احلالي 

جلعلها تصاعدية قياسًا ملستوى األرباح.
اخلوف اليوم هو أن جيري تعديل النظام الضرييب 
الراهن بشكل ال يؤدي لتحسني دخل الدولة من 

استثمار ثرواتها، بل إىل زيادة أرباح الشركات 
أن  هو  والسبب  اخلزينة؛  حساب  على  العاملة 
بإبقاء  تكتفي  ال  قد  اجلديد  القانون  مسودة 
ضريبة الدخل على حاهلا، بل تذهب إىل إعفاء 
الشركات من بعض الضرائب والرسوم اجلارية 
املفعول، كما أكدت املداخالت خالل ورشة عمل 
نظمتها هيئة إدارة قطاع البرتول التابعة لوزارة 
الطاقة يف آواخر أيار املاضي، شارك فيها عدد 
أبرز  اللبنانيني، حيث كانت خالصة  من اخلرباء 
املداخالت حبسب الصحافة اللبنانية أن خمتلف 
بنود مشروع منوذج االتفاقيات ومسودة القانون 
الشركات  مصاحل  »يابيان  اجلديد  الضرييب 

البرتولية على حساب البلد املضيف«.
ليس من املبالغة القول إن الوضع ينذر بتكبد 
لبنان تكاليف باهظة، فإذا ظلت ضريبة الدخل 
مستوى  على  البرتولية  الشركات  أرباح  على 
رقمًا  سيضرب  لبنان  أن  يعين  فهذا   ،٪15
الضريبة  هذه  من  دخله  اخنفاض  يف  قياسيًا 

مقارنة بالبلدان ذات الظروف املشابهة،
حيث تبدأ الضريبة على سبيل املثال بـ ٪20 
»إسرائيل«،  يف   ٪50 إىل  تدرجييًا  وترتفع 
يف  و٪38  واألرجنتني،  الغابون  يف  و٪35 
اجلزائر، و50-60٪ يف أنغوال، دون أن ننسى 
الكبرية  الفروقات  هذه  النرويج.  يف   ٪78
سترتجم عمليًا يف لبنان جراء مشاريع النصوص 
احلالية إىل خسائر تبلغ أضعاف خسارة 14 مليار 
األتاوات.  يف  التخفيضات  عن  النامجة  دوالر 
اجلديد  الضرييب  القانون  مسودة  تنص  كما 
والتنزيالت  اإلعفاءات  من  طويلة  الئحة  على 
على  منها  البرتولية،  للشركات  منحها  املزمع 
سبيل املثال اإلعفاء من الرسوم اجلمركية على 
االسترياد وإعادة التصدير، ومن بعض أحكام 
ورسم  املضافة  القيمة  على  الضريبة  قانون 
الطابع املالي؛ باإلضافة إىل صرف النظر كليًا 
تدفعها  أن  ميكن  كانت   Bonus عالوة  أية  عن 
االتفاقية  الشركات، سواء كانت عالوة توقيع 
عند  أو  غاز  أو  برتول  حقل  اكتشاف  عند  أم 
هذه  تفوق  املثال،  سبيل  وعلى  اإلنتاج؛  بدء 
العالوات أحيانًا 40٪ من جمموع دخل احلكومة 
األمريكية من استثمار البرتول والغاز يف اجلرف 

القاري اخلارجي!

ضمان ابقاء الضريبة منخفضة
منح  على  االتفاقيات  مشروع  يقتصر  ال 
األدنى  هي  دخل  ضريبة  مستوى  الشركات 
يف العامل يف جمال البرتول والغاز، أو منحها 
الكثري من التنازالت واإلعفاءات الضريبية، بل 
يتعدى ذلك إىل املستقبل القريب والبعيد، إذ 
مهما  الوضع  هذا  استمرارية  للشركات  يضمن 
يف  أو  البرتول  صناعة  يف  التطورات  كانت 
 28 املادة  تنص  إذ  اللبنانية،  القوانني  جمال 
على أنه »إذا طرأت زيادة على ضريبة الدخل 
زيادة  تعد  لبنان،  يف  الشركات  على  املطبقة 
مبثابة  البرتولية  الشركات  على  الدخل  ضريبة 
عليه  املتعارف  قابلة لالسرتداد«! من  تكاليف 
أن  الغاز  أو  للبرتول  املنتجة  البلدان  كل  يف 
ترتفع  عندما  خاصة  لضريبة  الشركات  تضع 
من  أكثر  أو  استثنائية  مستويات  إىل  أرباحها 
ارتفاع  عند  وخاصة  كان،  سبب  ألي  عادية 
مشروع  واضعو  جتاهل  حاد؛  بشكل  األسعار 
ما  جتاهلوا  كما  هذه،  احلالة  املذكور  املرسوم 
منتظرة  غري  تطورات  تؤدي  عندما  عمله  جيب 
إىل إحلاق الضرر مبصاحل البلد املضيف. وحتى 
تقتضي  الوطنية  املصلحة  بأن  جداًل  إذا سلمنا 
نوعًا من االستقرار الضرييب ملصلحة الشركات، 
فالسؤال األول هو على أي مستوى من الضريبة 
جيب أن يكون هذا االستقرار: مستوى الضريبة 
اجلديد؟  القانون  يدده  الذي  ذاك  أم  احلالية 
مثل  إعطاء  املخّولة  اللبنانية  السلطة  هي  ومن 
هذه الضمانة للشركات األجنبية؛ هل هي وزارة 

ا هو دافع السرية يف قوانني وأنظمة تتعلق 
باستغالل ثروة وطنية؟ )أرشيف(
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مقاالت وتحقيقات

الطاقة وهيئة البرتول التابعة هلا، أم 
هي السلطة التشريعية اليت يبدو أن 
حول  ال  رمزية  هيئة  يعتربها  البعض 

هلا وال قوة؟

مراقبة وهمية

والشروط  األحكام  كانت  مهما 
املتفق  وغريها  واملالية  الضريبية 
واإلنتاج،  التنقيب  عقود  يف  عليها 
فإنها تظل نظرية إن مل ترافقها آلية 
واضحة وحسّية لتأمني مراقبة فعلية 
الشركات  وحسابات  عمليات  على 
العاملة. ذلك ألن االتفاق على أفضل 
أو  األتاوات  من  املمكنة  املستويات 
تقاسم األرباح أو الضرائب يظل حربًا 
الدولة  لدى  يكن  مل  إن  ورق  على 
الوسائل الالزمة للتأكد من املستوى 
احلقيقي لإلنتاج والتصدير، واألسعار 
اليت  والدخل  الكلفة  عناصر  وشتى 
الشركات  عنها  تصّرح  أوال  تصّرح 
الوسيلة  أن  البديهي  من  املعنية. 
هي  الوحيدة،  تكن  مل  إن  األفضل، 
أية هيئة متثلها  أو  الدولة  تكون  أن 
العاملة شريكًا عاماًل  الشركات  داخل 
البرتولية.  النشاطات  إدارة  يف 
ليست هذه الوسيلة األفضل ملتابعة 
ما جيري من عمليات فحسب، بل هي 
أيضًا الوسيلة األفضل لتدريب كوادر 
الشركات  نشاطات  وتوجيه  وطنية 
باجتاه يضمن، قدر املستطاع، تنمية 
الوطين  االقتصاد  قطاعات  خمتلف 
وهذا  وغريه،  واخلدمات  كالصناعة 
مبا  املنتجة،  البلدان  شتى  فعلته  ما 
أما  مجيعها.  العربية  البلدان  فيها 
نص  مما  الرغم  وعلى  لبنان،  يف 
عليه القانون 2010/132، فقد فضل 
تناسي  التطبيقية  املراسيم  واضعو 
يف  الدولة  مبشاركة  يتعلق  ما  كل 
شركة  وبإنشاء  البرتولية  األنشطة 
وطنية هلذا الغرض. قد خيلق مشروع 
من  غاية  على  واقعًا  أمرًا  املرسوم 
السلبية واخلطورة، إذ إنه حيرم لبنان 
فرصة قد ال تتكرر ليكون يف موقع 
ال  وكي  ثرواته،  استثمار  القرار يف 
الوراء،  إىل  سنة   50 من  أكثر  يرجع 
تكتفي  النامية  الدول  كانت  عندما 
باملتفرج على ما جيري فوق أراضيها 
واضعو  اكتفى  إذ  مياهها؛  ويف 
مشروع املرسوم املشار إليه بالتأكيد 
على حق السلطات اللبنانية بـ«تدقيق 
وسجالت  املشغل  سجالت  وتفتيش 
أن  البديهي  من  حق«.  صاحب  كل 
والتفتيش  باملراقبة  احلق  هذا  مثل 
ما  أقرب  التفاؤل  يف  إفراط  هو 
يكون إىل األحالم واألوهام، وخاصة 
اليت  واملريرة  الطويلة  التجارب  أن 
املنتجة  النامية  البلدان  كل  عاشتها 
مراقبة  استحالة  على  دلت  للبرتول 
متعددة  شركات  وحسابات  عمليات 
الياء  إىل  األلف  من  تتحكم  اجلنسية 
البرتولية  العمليات  تشعبات  كل  يف 
داخل وخارج البلد املضيف؛ ويف أكثر 
احلاالت جتين الشركات املعنية أرباحها 
مما  أكثر  حبساباتها  التالعب  عرب 
جتنيه من التطبيق الصحيح لنصوص 
اتفاقيات ال دور فيها لشريك وطين. 
من   20 املادة  قراءة  ذلك  تثبت 
مسودة االتفاقية نفسها، اليت تنص 
املعنية  الشركات  قيام  على ضرورة 
بتدريب اللبنانيني العاملني يف قطاع 

النفط، قبل أن توضح باحلرف الواحد 
وبالقلم العريض: »إال إذا كان ذلك 
مع  فعليًا  أو  حمتماًل  تعارضًا  ميثل 
مصلحة الشركات، على سبيل املثال 
تدريب املدققني املتوقع منهم تدقيق 
احلقوق«!  أصحاب  وسجالت  دفاتر 
الشركات  على  أن  عمليًا  ذلك  يعين 
إال  اللبنانيني على كل شيء  تدريب 
فهم حساباتها! مثال آخر على غياب 
وواجباتها  حلقوقها  وجتاهلها  الدولة 
يف إدارة العمليات البرتولية هو النص 
الوارد يف مشروع املرسوم التطبيقي 
حول عمل وصالحيات »جلنة اإلدارة« 
اليت متثل الشركات املعنية يف تنفيذ 
النشاطات البرتولية واإلشراف عليها، 
الطاقة  لوزير  حيق  أنه  يوضح  الذي 
تعيني ممثلني  البرتول  قطاع  وهليئة 
»مراقبني«  بصفة  لكن  اللجنة،  يف 
تضيف   16 املادة  إن  بل  ال  فقط! 
باحلرف الواحد أنه »ال حيق ال للوزير 
وال هليئة إدارة قطاع البرتول« تعيني 
ممثلني حلضور اجتماعات اللجان اليت 
حيق للشركات تشكيلها يف ما بينهم 

ألهداف خاصة بهم!

»االلتزام بالسرية«
تتوج  أن  إذًا  املستغرب  من  ليس 
إليها بأعلى درجة  االحنرافات املشار 
من التحفظ والكتمان، وهذا مل يغب 
املراسيم  أرباب  أذهان  عن  طبعًا 
التطبيقية الذين خصصوا الفقرة 35 
من مشروع اتفاقية التنقيب واإلنتاج 
تفسر  وهي  بالسرية«،  لـ«االلتزام 
االتفاقية  تبقى هذه  أن  »جيب  كيف 
ومجيع املعلومات والبيانات والتحليالت 
والتفسريات والنتائج اليت جرى مجعها 
أو احلصول عليها واملتعلقة باألنشطة 
البرتولية أو النامجة عنها مبوجب هذه 
إفشاؤها  جيوز  وال  سرية،  االتفاقية 
أو نقلها من قبل أصحاب احلقوق إىل 
أي شخص ثالث«؛ ويلزم البند نفسه 
مستشار  وكل  متعاقد  كل  بالسرية 
وإذا  البرتولية!  الشركات  مع  يعمل 
العقود  أمرًا عاديًا يف  السرية  كانت 
يف  ودوافعها  معناها  فما  التجارية، 
قوانني وأنظمة تتعلق باستغالل ثروة 
جتري  أن  وُيفرتض  عامة،  وطنية 
اجمللس  يف  وإقرارها  مناقشتها 
النصوص  على  يطلع  من  النيابي!؟ 
املعدة النطالق صناعة البرتول والغاز 
يف لبنان، فال يسعه اال أن يتساءل 
االلتزام  استدعت  اليت  األسباب  عن 
كانت  ومهما  السرية؛  هذه  مبثل 
األسباب، فالواقع أن هذه النصوص 
هي خارطة طريق هلدر ثروة من حق 
الكثري من  اللبنانيني أن يبنوا عليها 
بقنبلة  أشبه  السرية  انتهاج  اآلمال. 
ما،  يومًا  حمالة  ال  ستنفجر  موقوتة 
حنن  داخلية  سياسية  نزاعات  مفجرة 
النصوص  اعُتمدت  وإذا  عنها.  بغنى 
شركات  مع  العقود  لتوقيع  احلالية 
فخًا  العقود  هذه  البرتول، فستصبح 
عواقبه  ومن  منه  االفالت  يصعب 
الضخمة  والسياسية  االقتصادية 
اليت ال تقاَرن مبا جنم عن رسم خط 
مع قربص  البحرية  احلدود  عند  أعوج 
أوان  بعد  »إسرائيل«. مل يفت  ومع 
املوقوتة وإعادة  القنبلة  تعطيل هذه 
رسم سياسة برتولية على أعلى درجة 
وأماني  مصاحل  حتقق  الشفافية  من 
وتؤمن  األول،  املقام  يف  اللبنانيني 
شركات  مصاحل  مع  معقواًل  توازنًا 

البرتول األجنبية.
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اتفاقيات النفط السرية

من  »اجلهادية«  اجملموعات  تّتعظ  مل 
تكّرر  اللبناني.  الشمال  يف  جتاربها 
النتيجة  إىل  وختُلص  نفسها  األخطاء 
نفسها. ما الذي يدفع جمموعة مسّلحة 
حتمل عبء قضية معينة، سواء أكانت 
تعلم  معركة  خوض  إىل  ال،  أم  حمقة 

مسبقًا أّنها خاسرة؟
املعلنة  النتيجة  على  اثنان  خيتلف  ال 
متّكن  طرابلس.  يف  االشتباكات  جلولة 
والنتيجة  اجليش من هزمية املسّلحني. 
ال ُلبس فيها، يف الشكل على األقل، 
التواري واالختباء  جنح يف دفعهم إىل 
وأزال مظاهرهم املسّلحة. متكن اجليش 
من نشر حواجزه ونّفذ عمليات دهم يف 
مناطق كانت حمّرمة عليه، ولو كّلف ذلك 
حياة 12 ضابطًا وجنديًا، فيما مل ُتسّجل 

خسائر فادحة يف صفوف املسّلحني.
أكثر ما ُيثري الغرابة لدى استطالع آراء 
األخرية  املواجهة  حول  »اجلهاديني« 
املعركة  نتيجة  بأن  الصريح  اعرتافهم 
كانت متوّقعة، رغم تنويههم بـ«تنكيل 
خسائر  وتكبيده  باجليش  اجملاهدين 
فادحة، لكونه ضعيفًا ومكشوفًا، فضاًل 
مواجهات  خلوض  مؤهل  غري  أّنه  عن 

الشارع«.
على  يقتصر  ال  جرى  ما  يف  النقاش 
الشمال وحده، بل ميّر بالبقاع واجلنوب 
مرورًا باملخيمات حيث تتمركز جمموعات 
القيادات  تّتفق  متشدد.  هوى  ذات 
كانت  اخلسارة  أن  على  »اجلهادية« 
قوية  »صفعة  شّكلت  وهي  متوّقعة، 
للشباب املسلم يف الشمال«. وانطالقًا 
بعض  جُتري  األخرية،  املواجهة  من 
جلسات  تقويم يف  جلسات  اجملموعات 
عامة وعرب وسائل التواصل االجتماعي. 
باخلطأ  االعرتاف  على  جُتمع  إذ  وهي 
أّن حدثًا خارجًا عن  التوقيت، ترى  يف 
لتتصّرف  استدرج اجملموعات  السيطرة 
أن  تؤكد  لكّنها  وانفعال،  بصبيانية 
»املضي إىل األمام كان منّسقًا وخمططًا 
له، ألنه مل تعد هناك إمكانية للرتاجع«. 
اجليش  توقيف  يف  احلدث  هذا  ومتّثل 
رأسهم  وعلى  عاصون،  خلية  أفراد 
املطلوب أمحد سليم امليقاتي. ويقول 
أحد عناصر »جبهة النصرة« املوجودين 
يف لبنان لـ«األخبار« إن »جمموعة الشيخ 
أبو اهلدى امليقاتي فتحت املعركة يف 
الدولة  أنصار  مع  بالتنسيق  األسواق 
توقيفه«.  عملية  بعد  الشمال  يف 
اجنّرت  اجملموعات  »باقي  أن  ويضيف 
اتهامها  من  خوفًا  املواجهة جمربة،  إىل 

بالتخاذل عن النصرة«.
لكن ماذا عن »البيئة احلاضنة«؟ اإلجابة 
عدد  لدى  موّحدة  شبه  السؤال  عن 
لبنان  يف  »اجلهادية«  القيادات  من 
يف  اجلهادية  »اجلماعات  والقلمون: 
بيئة  من  مدعومة  يومًا  تكن  مل  لبنان 

حاضنة«.
وانطالقًا من هذه »املسّلمة«، توِقن هذه 
القيادات »أن »بقاء املعطيات امليدانية 
مبكان  االستحالة  من  جيعل  حاهلا  على 
ملصلحة  اللبناني  الواقع  قلب  إمكانية 
»الغربة«  هؤالء  يستعيد  اجملاهدين«. 
أصاًل،  جمتمعاتهم  يف  يعيشونها  اليت 
»جمموعاتنا  بأّن  مقتنعون  هم  لذلك 
معركة  فتح  على  قادرة  وغري  ضعيفة 
قاعدة  غياب  ظل  يف  شاملة  مواجهة 
خلفية على احلدود للمدد«. حتى معركة 
طالت  »لو  إليهم،  بالنسبة  الشمال، 
أحداث  أما  خاسرة«.  بالنهاية  فهي 
املصادر  فتكشف  األخرية،  الشمال 
لكن  للملمتها،  جرت  »حماوالت  عن 
انفعاالتهم«.  خلف  اجنرفوا  الشباب 
وتشري املصادر إىل أن »ضعف اجليش 
املواجهة«،  أمد  إلطالة  الشباب  مّحس 
الفتة إىل أن مؤيدي »النصرة« التحقوا 
وإذ  »الدولة«.  لنصرة مجاعة  باملعركة 

تؤكد املصادر أن معظم االشتباكات مل 
تكن خمططة مسبقًا، تشري إىل أّن »كل 
املشاركني يف االشتباكات مل يلتزموا 
تؤكد  وإذ  إليهم«.  األدواراملوكلة 
املصادر قناعتها باستحالة القدرة على 
املواجهة املفتوحة يف الظروف الراهنة، 
جالء  وحتى  حاليًا،  »املطلوب  أن  ترى 
األمين  العمل  على  االقتصار  الصورة، 
الكاملة«.  الصورة  ضمن  املرّكز 
غري  »تصرفات  عن  املصادر  وتتحدث 
املولوي،  شادي  بها  قام  منضبطة 
مالك  أبو  الشيخ  أن  كشفه  سيما  وال 
التلي، أمر بعدم إطالق سراح العسكري 
مسجد  إمام  إعالن  عن  أما  املخطوف«. 
»ثورة  ُحبلص  خالد  الشيخ  هارون 
سنّية«، فتشري املصادر إىل أن«الشيخ 
سُيّتهم  كان  وإال  بها،  ُألِزم  ُحبلص 

بالتخاذل«.
معركة  خوض  من  الغاية  هي  ما  إذًا 
خاسرة؟ وإذا مل تتعظ هذه اجملموعات 

اجملموعات »اجلهادية«: خسرنا املعركة
رضوان مرتضى

مبجموعة  بدءًا  السابقة،  التجارب  من 
اإلسالم،  فتح  جبماعة  مرورًا  الضنية، 
وصواًل إىل الشيخ أمحد األسري، فبأي 
أال  األمور؟  تقيس  وكيف  ُتفّكر  منطق 
العسكرية  القدرات  تقدير  سوء  يدفع 
والبشرية املتكرر إىل الشّك يف »حكمة« 
هذه القيادات واالنفضاض من حوهلا، 
اإلجابة  »اجلهاديني«؟  تعبريات  حبسب 
أحد  يقول  مقنعة.  غري  السؤال  عن 
املوالني لـ«لنصرة«: »نعلم أن اجلميع 
ضدنا، لكننا ال نأبه هلم. اجتمع العامل 
الئم،  لومة  اهلل  يف  ومل خنش  لقتالنا 
وغرباء فتح اإلسالم مثاٌل قريب«. كيف 
ُيرتجم هذا الكالم على أرض الواقع؟ أال 
قادرة  قوة  بناء  إمكانية  ذلك  جُيهض 
حيتم  »واجبنا  بأن  يرّد  التغيري؟  على 
الذلة  لرفع  اجلهاد  فريضة  إحياء  علينا 
أما  اإلسالم،  راية  وإعالء  ُأّمتنا  عن 
النتيجة فنحتسبها عند اهلل الذي وعدنا 

بالتمكني لتطهري األرض«.

املعارك املتكررة بني »جبهة النصرة« 
و«جبهة ثوار سوريا« تطورت أخريًا إىل 
»حرب تصفية شاملة«. هذا ما توحي 
يف  امليدانية  املستجدات  أحدث  به 
حمافظة إدلب، اليت طاملا كانت ميدانًا 

الحرتاب »اجلبهتني«
»جبهة  بني  التهدئة  جهود  أّن  فيبدو 
قد  سوريا«  ثوار  و«جبهة  النصرة« 

وصلت إىل حائط مسدود.
املعارك املندلعة بني الطرفني يف ريف 
يف  آخذة  ضروس  حبرب  تشي  إدلب 

التوّسع.
يومني  قبل  اندلعت  اليت  فاملعارك 
يف بلدة البارة، امتدت لتشمل مناطق 
متكنت  حيث  إدلب،  ريف  يف  أخرى 
على  سيطرتها  فرض  من  »النصرة« 
سوريا« يف  »ثوار  وحواجز  مقار  مجيع 
مدينة معرة النعمان، وبلدتي كنصفرة 
بليون  بلدات  على  عالوة  وحنتوتني، 
وإبلني ومشون وأبديتا وشنان ومغارة 
وقت  يف  عليها  سيطرت  كانت  اليت 
سوريا«  »ثوار  قصفت  فيما  سابق، 
البارة  بلدة  اهلاون  قذائف  بعشرات 
استعادة  من  »النصرة«  متكنت  اليت 
»ثوار  قيام  بعد  عليها،  السيطرة 

سوريا« باقتحامها يوم األحد.
وقّدرت مصادر حمّلية عدد القذائف اليت 
استهدفت البلدة مبائة قذيفة »أوقعت 
شهداء وجرحى يف صفوف املدنيني«، 
ووفقًا للمصادر فقد انطلقت القذائف 
من بلدة دير سنبل معقل مجال معروف، 

قائد »ثوار سوريا«.
»النصرة« حّركت يف املقابل رتاًل يف 
البلدة، و«وصلت إىل ختومها«،  اجتاه 
داخلها  من  مصدر  أكده  ملا  وفقًا 
بني  معارك  اندلعت  كما  لـ«األخبار«، 
سراقب.  مدينة  أطراف  على  الطرفني 
األقصى«  »جند  مسلحو  انضّم  وفيما 
عن  أنباء  تواردت  »النصرة«،  إىل 
مساندة  إىل  حزم«  »حركة  مسارعة 
من  مصادر  وأكدت  سوريا«،  »ثوار 
دباباتها  نشرت  »احلركة  أن  السكان 
متهيدًا  السبل،  خان  من  مقربة  على 
مصدر  النصرة«.  ألرتال  للتصدي 
أكد  األخرية  على  حمسوب  »جهادي« 
الشأن،  هذا  يف  واضح  »املوقف  أن 

)ثّوار(  كّفار  جبهة  يساند  فصيٍل  أي 
سوريا سيكون هدفًا جملاهدينا كما جاء 
يف البيان«، يف إشارة إىل بيان صدر 
كانت  بيانًا  فيه  فّندت  »النصرة«  عن 
األحد  يوم  أصدرته  قد  »ثوار سوريا« 
خبصوص مهامجتها بلدة البارة، وشّبهت 
كّررت  كما  بداعش«،  »النصرة  فيه 
»الدعوة للمثول أمام حمكمة شرعية«. 
أنه  »اجلهادي«  املصدر  تأكيد  ورغم 
رمسية  بتصرحيات  اإلدالء  خمّول  غري 
»وال  مبادرة  من  اجلبهة  موقف  حول 
حتظى  أن  استبعد  أّنه  غري  تنازعوا«، 
سبل  »كل  وقال  بالقبول،  املبادرة 
معروف  مرتزقة  وبني  بيننا  التفاهم 
عمالتهم  ثبتت  أن  بعد  انقطعت،  قد 
للنظام، ولألمريكان، ولكل من حياول 
املبارك«،  اجلهادي  املشروع  إحباط 
مكّررًا االتهامات اليت تداولتها أوساط 
»النصرة« خالل اليومني املاضيني حول 
»إيعاز معروف ملقاتليه مبهامجة النصرة 
بغية إيقاف هجومها على مدينة إدلب، 
ومساعدًة للنظام يف إحباطه«. وكانت 
والشرعيني«  القادة  من  »جمموعة 
اليت  تنازعوا«  »ال  مبادرة  أطلفت  قد 
اقرتحت »وقفًا فوريًا إلطالق النار، مع 
من  واالنسحاب  األسرى،  مجيع  إطالق 
على  عالوًة  واملقرات«،  املناطق  مجيع 
»تشكيل جلنة شرعية عليا للفصل يف 
اجلبهتني،  بني  العالقة  القضايا  مجيع 
أبو  الطرطوسي،  بصري  أبو  من  مكّونة 
ماريا القحطاني، حذيفة عبداهلل عزام«، 
إضافة إىل »شيخني فاضلني يرسلهما 

اجمللس اإلسالمي«.

»جهاديّو حلب« يتعاركون
اشتباكات  أمس  اندلعت  ذلك،  إىل 
لـ«لواء  تابعني  مسلحني  بني  عنيفة 
لـ«جيش  تابعة  وجمموعة  التوحيد« 
مدينة  املرجة يف  حي  اجملاهدين« يف 
إن  جهادية«  مصادر  وقالت  حلب. 
االشتباكات اندلعت على خلفية »رفض 
اجملاهدين  مؤازرة  التوحيد  مقاتلي 
وقد  حلب.  شرقي  حندرات  جبهة  يف 
الرشاشة  األسلحة  فيها  استخدمت 
عن  وأسفرت  الصاروخية،  والقذائف 

وقوع قتلى ومصابني بني اجلانبني«.

صهيب عنجريني

معارك »النصرة« و»ثوار سوريا«... 
حنو »التصفية الشاملة«
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املقاطعة   رئيس  برئاسة  أسرتاليا  يف  اللبنانية«  »القوات  مقاطعة  من  وفد  زار 
طوني عبيد ورئيس مكتب سدني شربل فخري البطريرك املالروني مار بشارة 
بطرس الراعي يف مقر إقامته حيث رحبوا بقدومه لإلطمئنان على الرعية، ورفعوا 
إليه كتابًا اكدوا فيه ان الغربة لم تتمكن من فصلهم عن بلدهم، فهو يسكن يف 
وجدانهم وضمريهم وقلبهم وهم يف الواقع ليسوا اال امتدادًا له يعيشون همومه 
بيومياتها وألجله مستعدون لكل التضحيات خاصة يف هذا الوقت العصيب وسط 
هذه االخطار الكبرية التي ممكن ان تقود اىل نتائج كارثية. وطالبوا الكنيسة يف 
لبنان ان تخلق برامج تبادل ثقايف واجتماعي وسياسي وديني واقتصادي وتجاري 

تستدرج الجيل الثاني من املنتشرين اىل لبنان.
اإلغرتاب  بالد  اللبنانيني يف  مشاركة  البطريرك  مع  القواتي  الوفد  عرض  كما 
بلدان  يف  باالنتخاب  الصريح  الحق  وخصوصًا  اللبنانية  السياسية  الحياة 

انتشارهم من دون مواربة او تحايل،
ورد البطريرك مؤكدا أن »القوات اللبنانية« تقول لبيك لبنان عندما تصل االمور 
يجوز  »فال  القوات  قدمتهم  الذين  والشهداء  بالتضخيات  ونوه  الصعوبة،  اىل 
الجمهورية  وبرئاسة  بلبنان  للعبث  ليس  فهم سقطوا  هدرًا  دمهم  يذهب  ان 

ودماؤهم يجب ان تكون صوت الضمري«.
واعترب البطريرك انه ال يمكن االستمرار بالخالفات والنزاعات يف لبنان وعلى 
القوات ان تهدم الجدار وتبني الوحدة من جديد، وأضاف: »القوات اكثر من ضحى 
من اجل لبنان فوقفتم على املرتاس ولوال وقوف الشباب امثالكم وشكلوا املقاومة 

اللبنانية الحقيقية ملا بقي لبنان«.
النص الكامل لكتاب القوات يف اسرتاليا املرفوع للبطريرك الراعي:

غبطة ابينا الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
بطريرك انطاكيا وسائر املشرق للكنيسة السريانية املارونية الكلي الوقار.

مبارك اآلتي باسم الرب، فليفرح وليتهلل بقدومكم اللبنانيون املنتشرون على 
وحاملون  والنساك،  القديسني  ارض  من  آتون  ألنكم  األسرتالية  القارة  امتداد 
عَبَق ارز الرب. أنتم من ُأعطي لكم وألسالفكم مجد لبنان ألنكم على مسار 
السياسي  قبل  الجغرايف  الوطن  تأسيس  فعل  اكتافكم  على  حملتم  التاريخ 
باقتالع جماعة  التي فشلت  التاريخ  اعاصري  بثبات وحكمة وصرب كل  وواجهتم 

املؤمنني وحافظت على الوطن.
إن االنتشار اللبناني عامة واملسيحي خاصة يرى فيكم كما كان يرى يف اسالفكم 
تعلقه  حيوية  يستمد  ومنها  لبنان  عليها  يقوم  التي  الصلبة  الصخرة  البطاركة 
بالوطن االم وعليها يبني آمال عودته اىل ارض ميعاده. وهؤالء املنتشرون الذين 
اضطرتهم الضغوط املعيشية او السياسية او األمنية اىل ترك أهلهم وقراهم 
ليتوزعوا يف كل اصقاع األرض، لم تتمكن الغربة من فصلهم عن بلدهم، فهو 
له  امتدادًا  اال  ليسوا  الواقع  يف  وهم  وقلبهم  وضمريهم  وجدانهم  يف  يسكن 
هذا  يف  خاصة  التضحيات  لكل  مستعدون  وألجله  بيومياتها  همومه  يعيشون 
نتائج  اىل  تقود  ان  ممكن  التي  الكبرية  االخطار  هذه  وسط  العصيب  الوقت 

كارثية.
ونحن، يف وطننا الثانياسرتاليا التي استقبلتنا واحتضنتنا وأعطتنا كل ما نحتاجه 
للعيش بكرامة،يؤملنا حينما نضطر اىل املقارنة بني قيمة االنسان هنا وواقع الحال 
الوطن  والجماعة يف  الفرد  له  يتعرض  ما  اىل  ننظر  وعندما  لبنان  للبنانيني يف 
الحبيب من صعوبات للحفاظ على أدنى املقومات، وألننا يف الوقت عينه يتملكنا 
هاجس ضياع عائالتنا واندثارها يف بلدان اقامتنا… هذه وتلك جعالنانقف امام 
أنفسنا يف كثري من األوقات لنفكر ببعض الحلول. وقد جاءت القوات اللبنانية يف 

هذا الكتاب لرتفع لغبطتكم بعضًا من هذه األفكار:
• الجل اللبناني املقيم يف لبنان، نرى ان هناك ضرورة ان تعمل الكنيسة على 
وعاملون  ملتزمون  اختصاصيون  أناس  لها  يخطط  منتجة  جدية  مشاريع  إيجاد 
وعارفون تنفذ على مدى سنوات طوال إلشراك اللبناني املنتشر بإنهاض املجتمع 
يف لبنان، مشاريع تهدف اىل تثبيت املسيحي يف أرضه تنتج عماًل وسكنًا يمكن 
للفرد يف االنتشار ان يثق بها فيلتزم بدعمها كجماعة التزامًا يدوم بدل ان تبقى 
املبادرات فردية تتوقف بتوقف أصحابها لسبب او آلخر وغري قادرة على سد 

الحاجة. 
• بعد ان قدم اللبناني املنتشر الكثري الكثري خصوصًا يف فرتة الحروب العسكرية 
على لبنان 75-90، وصل اىل مرحلة فقد فيها يف كثري من األحوال الثقة بمن 

كتاب من القوات - أسرتاليا للراعي.. والبطريرك يؤكد:
 القوات اكثر من ضّحى من أجل لبنان ولوال وقفتكم على املرتاس ملا بقي الوطن

أختريوا لتولي مسؤولية التواصل مع لبنان الشعب والدولة والكنيسة، فأحجَمَ. 
لذلك نرى ضرورة إيالء املسؤولية ألشخاص جديرين بالثقة ممن اثبتوا جدارة 
الناس  ومع  اهلل  مع  وصدق  والتزام  وحق  بعمق  يعملون  ممن  بتجرد،  العمل  يف 
ألجل مصلحة املجتمع املسيحي اللبناني ومصلحة لبنان فال يهدفون مما يعملونه 

مصلحة شخصية او غاية وهمية او حتى فقط صدور املجالس يف املجامع.
يف  اللبناني  وراء  اسرعت  التي  الكنيسة  به  تقوم  التي  الجبار  العمل  نثمن   •
العالم لتبقيه لبنانيًا، إال ان العمل يبقى مقتصرًا هو بدوره على املبادرة الفردية 
أهمية  إيالء  غبطتكم  من  نرغب  لذلك  متكاملة.  سياسة  على  وليس  للكاهن 
قصوى لضرورة تدريب الكهنة الذين يُنتدبون اىل عالم االنتشار وتحضريهم 
وتحصينهم ليكونوا جزءًا من ضمن مشروع متكامل يؤمن فعل الربط مع الجذور 

على كل املستويات: املؤسسة والعائلة والفرد وخصوصًا بما يتعلق بالشبيبة.
• متابعة من النقطة التي سبقت، ومع ان الكنيسة يف أسرتاليا وخاصة سيادة 
املطران الحالي أنطوان شربل طربية، قد أعطت الشبيبة األولوية، إال ان الحاجة 
تعطي  عائالت  يؤسس  بدأ  الذي  االنتشار  يف  املولود  الثاني  فالجيل  كبرية. 
حياتها  بنمط  امُلغرية  املجتمعات  يف  االندثار  خطر  يواجه  الذي  هو  ثالثًا  جياًل 
واملختلفة بتقاليدها. وإذ تساهم الكنائس واملدارس اللبنانية يف خلق جو يعيش 
الكنيسة  انه مطلوب من  إال  لبنانية،  أجواء  اللبناني اىل حد ما يف  الناشئ  فيه 
واقتصادي  وديني  وسياسي  واجتماعي  ثقايف  تبادل  برامج  تخلق  ان  لبنان  يف 
وتجاري تستدرج الجيل الثاني من املنتشرين اىل لبنان. ويف هذا اإلطار نالحظ 
ان هناك بعض مجهود تقوم به مكاتب املؤسسة املارونية يف االنتشار لتحفيز 
يبقى خجواًل  املجهود  ان هذا  إال  اللبنانيةـ  اللبنانيني على اسرتجاع جنسياتهم 

بسبب الحاجة اىل التفرغ واىل الربامج املتكاملة.
• نطالب بأن يشارك املنتشرون يف الحياة السياسية اللبنانية وخصوصًا الحق 
تمامًا مثلما  انتشارهم من دون مواربةاو تحايل،  بلدان  باالنتخاب يف  الصريح 

يفعل كل افراد الجاليات يف كل أماكن االنتشار يف العالم.
•ان القوات اللبنانية، بتواجدها يف كل بقعة ذهب اليها لبناني، وبمراكزها التي 
فاقت ال 73 مركزا يف دول وعواصم العالم، هي الحزب األكثر تعبريًا عن عالم 
تملك  ما  بكل  حاضرة  انها  تعلمكم  ناسه،  تأثريًا يف  واألكثر  اللبناني  االنتشار 
من إمكانيات ان تشارك يف كل عمل جدي وبناء وكعادتها بفعالية دون تخاذل 
وصمت دون ضجيج وبتضحية دون تردد وبتجرد دون منفعة ذاتية يف دعم كل 
ما يمكن ان تقوم به الكنيسة من اجل كل أهدافها وخصوصًا الحاجات امللحة التي 

سبق ذكرها.
نصلي لكي يحفظكم اهلل ويسدد خطاكم ملا فيه خري الكنيسة والوطن بشفاعة 

العذراء مريم وقديسي لبنان.
القوات اللبنانية –اسرتاليا
تشرين األول 2014

صورة جماعية تذكارية لوفد القوات اللبنانية - اسرتاليا مع غبطة البطريرك الراعي وسيادة املطران طربيه

رئيس حزب القوات اللبنانية يف اسرتاليا طوني عبيد يقرأ الكتاب امام 
البطريرك الراعي واملطران طربيه ورجال دين

زار وفد من حزب الوطنيني االحرار يف سيدني برئاسة املفوض 
البطريرك  الكاردينال  الكبري  الزائر  غبطة  البطي  كلوفيس  السيد 
مار بشارة بطرس الراعي لتهنئته واخذ بركته والقى السيد البطي 

باسم الوفد الكلمة التالية:
 اىل حضرة نيافة الكاردينال بشارة بطرس الراعي بطريرك إنطاكية 

وسائر املشرق..
ة وخوٍف على املصري ،ها هو وطن  نقف امام نيافتكم ويف قلبنا غصَّ
الرسالة ينزلق حنو اجملهول وها حنن ابناءه يف آخر اصقاع االرض 
هاجرنا بل ُهّجرنا حبثًا عن االمن واالمان ولقمة العيش ليأخذ مكاننا 
دخالء يعيثون يف ارض القديسني فساَد،نعلم بأن وجعك اعظم من 
وجعنا وقد أضحت خرافك مشتتة يف كل اصقاع االرض وبعض 
من بقي باع وطنه بأربعني من فضة وال يرف له جفٌن من بئس 
مصري،ها هي كرسي الرئاسة لقمة سائغة يتناتشها من ليست له 
، وحنن ال حول لنا وال قوة إال لنفتَك ببعضنا البعض وال يستفيق 
على  ُمربين  سنبقى  متى  البعض،اىل  َبعَضنا  لنطعن  إال  كربيائنا 
قبول معادلة ما ليس لنا فهو هلم وما هو لنا فهو أيضًا هلم،أمل 
حُيْن الوقت يا صاحب النيافة ان تطرد الكتبة والفّريسيني  كما 
فعل السيد املسيح يف جتار اهليكل؟ نلتجئ اىل اهلل واىل نيافتكم 
عندما تقوى علينا الشدائد وما أكثرها يف  أيامنا هذه، فسكاكني 
الدواعش مل جتّف عليها بعد دماء جنودنا املقّدسة ، واحلزب الذي 
يسمونه إالهيًا يقود شعبًا كاماًل اىل متاهات وحروب تكاد ان جُتِهْز 
الدولة  مؤاسسات  أجهزت على  ان  بعد  النحيل  الوطن  على جسم 
فها حنن يف حضرتكم  كحزب  بعد  وهَتَكْت مبستقبل شبابها،اما 
وطنيني احرار لنا تاريٌخ حافٌل بالنضال والشهادة  كّنا وال نزال 
جنودًا يف خدمة وطن القديسني ولنا ملئ احلق باحلضور واملشاركة 
يف صياغة القرارات املصريية واملسيحية كلما دعت احلاجة لذلك 
إّن  اال  بّد  ال  النيافة  يا صاحب  لبنان  بأن  واإلميان  العهد  ،جندد 
تفوح  زالت  ما  املسيح  السيد  إحتضنت  اليت  قانا  يقوم فها هي 
على  شاهٍد  خلري  املقدَّس  قاديشا  وادي  هو  وها  البخور  برائحة 
تشبثنا ومقاومتنا على مّر السنني ، وها هي أقدام القديس البابا 
بولس الثاني ما تزال حمفورة على صخوره ،كيف ميوُت وطٌن أجنب 
األرز  بلد  بأن  واميان  أمل  نا  واحلرديين،كلُّ ورفقا  شربل  القديس 
املقدس باٍق عندما تتحد سواعُد  ابنائه الشرفاء لتزيح الصخرة عن 
صدر الوطن ،كما قال لنا السيد املسيح »ال ختافوا فأنا معكم« 
نقول لك يا من مُد لبنان أعطَي لك بأننا لن خناف فأنت معنا محاًل 
ْن ،نتمنى  وديعًا ،مؤمنًا عنيدًا حماربًا شرسًا إن ساورت لبناننا امِلَ
لنيافتكم رحلة موفقة وزيارة ميمونة اىل ربوع هذه االرض الطيبة 

وثَبَت اهلل خطاك على درب احلق .

الوطنيون األحرار -اوسرتاليا
املفوض كلوفيس البطي

حزب الوطنيني االحرار - اسرتاليا 
يلتقي البطريرك الراعي

صورة جماعية تذكارية لوفد حزب الوطنيني االحرار - اسرتاليا مع غبطة 
البطريرك الراعي وسيادة املطران طربيه
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
  موقوفون ميتنعون جمدداً عن املثول أمام »العسكرية« يف 

»ملف األستونيني«
املوقوفني  وأحد  سبيلهم  املخلى  املتهمني  حماكمة  مسار  يتوقف 
حسني امحد احلجريي »ومصريهم« يف ملف خطف االستونيني السبعة 
وما تفرع عنها من جرائم قتل وحماولة قتل عسكريني والسرقة على 
االمحد  والسوري حممد  عباس  وائل  االساسيني  املوقوفني  »مزاج« 
وابراهيم خنجر وعبد اللطيف ابو معيلق الذين كانوا يتبادلون األدوار 
العسكرية  احملكمة  امام  سوقهم  عن  باالمتناع  سابقة  جلسات  يف 
الدائمة، فيما اتفقوا مجيعا يف جلسة األمس على عدم املثول ملتابعة 

احملاكمات.
ففي اجللسة اليت عقدتها احملكمة يف السابع عشر من كانون الثاني 
املاضي متنع عباس واألمحد وابو معيلق عن املثول، ليأتي بعد ذلك 
دور املتهم خنجر يف اجللسة اليت انعقدت يف السادس من حزيران 
حسني  استجواب  من  احملكمة  تتمكن  مل  اجللستني  ويف  املاضي. 
دون  من  أشهر  ومخسة  سنة  توقيفه  على  مضى  الذي  احلجريي، 
عام  ايار  من  الرابع  يف  توقيفه  منذ  وضعه  شكا  حيث  استجوابه، 
2013 يف زنزانة انفرادية يف سجن رومية، مصرحًا بأن ال عالقة له 

بهذه القضية.
وعندما أوضح له رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم 
التهمة املسندة اليه حول حماولته قتل عسكريني اثناء توقيفه، أكد 

احلجريي انه اصيب اثناءها ووقع على األرض.
ويف أي حال، فان احملكمة قررت ارجاء اجللسة اىل 24 نيسان لتكرار 
سوق املوقوفني يف هذا امللف الذي يضم مخسة موقوفني و10 خملى 
عينه،  وللتاريخ  الغيابية.  بالصورة  حياكمون  آخرين  و12  سبيلهم، 
أرجأت احملكمة حماكمة املوقوفني وائل عباس والسوري محود االمحد 
واملتهم الفار امحد ياسني بتجهيز عبوة وتفجريها قرب كنيسة سيدة 

النجاة يف زحلة للتمويه على عملية خطف االستونيني.

»متخصص« بسرقة.. أصحاب احملال التجارية
  خبفة متناهية، متكن أربعيين مع آخرين من سرقة أموال من أصحاب 
حمال جتارية، مستخدمًا سيارة مرسيدس، وقد دعت املديرية العامة 
على  تعرفهم  بعد  عنه  اإلبالغ  إىل  ضحاياه  الداخلي  األمن  لقوى 

سيارته.
متّكنت  والرصد،  للمتابعة  نتيجًة  أنه  هلا  بيان  املديرية يف  وأفادت 
بتاريخ  القضائية  الشرطة  وحدة  يف  القضائية  الدين  بيت  مفرزة 
الدامور من توقيف م.م )45 عامًا( لقيامه  2014/10/23 ويف حملة 
مع جمهولني على منت سيارته نوع »مرسيدس 200 / قطش«، ويف 
نقدية بطريقة اخلفة من  بعدة عمليات سرقة ألموال  مناطق خمتلفة 

اصحاب حمالت جتارية.
وبالتحقيق معه اعرتف بإقدامه مع آخرين، العمل جاٍر لتوقيفهم، على 
الدخول اىل عدد من احملالت التجارية وسرقة اموال منها عن طريق 
لرية  الف   100 الـ:  من فئيت  نقدية  عمالت  بتجزئة  اصحابها  ايهام 

لبنانية ودوالر امريكي، كما تبني انه من اصحاب السوابق.
وطلبت املديرية من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة وتعرفوا على 
السيارة احلضور إىل مركز املفرزة املذكورة الكائن يف بلدة بعقلني 
/ املرج )فوق تعاونية بعقلني( أو االتصال على الرقم:05/300216 

متهيدًا الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

رّوجوا.. أوقفوا..تواروا
واألوروبية  األمريكية  العملة  ترويج  على  ولبناني  مصريان  اتفق    
املزّورة، مقابل تقاضي ما بني 10 دوالرات و18 دوالرًا على كل 
مت  أن  إىل  منها،  آالف  تصريف  يف  وجنحوا  املائة،  فئة  من  ورقة 
بعد  األنظار،  عن  تواروا  أن  لبثوا  وما  بفعلهم  فاعرتفوا  توقيفهم 

إطالقهم.
وكان املصري بيومي دخل لبنان خلسة عن طريق وادي خالد، وقد 
استلم مسري.م من حممد.م الذي مل يتوصل التحقيق إىل بيان هويته 
ومخسون  وثالمثائة  مزّورة  أمريكي  دوالر  ألفا  وقدره  مبلغًا  كاملة، 
يورو مزّورة، لقاء مبلغ قدره عشرة دوالرات أمريكية لكل مائة دوالر 
مزّورة، وقام الحقًا بتسليم بيومي قسمًا من املبلغ املزّور مع علم 
للمتهم  مزّورة  أمريكي  دوالر  مائة  بدوره  الذي سلم  بذلك،  األخري 
أعلمه بوضعها، فطلب األخري من أحد  املصري السعيد.س بعد أن 
العمال القاصرين أن يشرتي له املناقيش، ففعل ذلك وأعاد املبلغ 

الباقي والبالغ مائة ومخسة وأربعون ألف لرية لبنانية إليه.
وُضبط مع مسري.م مبلٌغ وقدره مخسمائة دوالر أمريكي مزّورة واملائة 
دوالر املزّورة اليت صرفها املتهم السعيد.س. وقد اعرتف باحلصول 
على مبلغ قدره ألفا دوالر أمريكي مزّورة وثالمثائة ومخسون يورو 
مزّورة من حممد.م لقاء مبلغ قدره عشرة دوالرات أمريكية لكل مائة 
أمريكي  ألفًا ومائيت دوالر  أنه سلم  مزّورة، مضيفًا  أمريكي  دوالر 
مزّورة للمتهم بيومي لقاء مبلغ قدره مثانية عشر دوالرًا أمريكيًا لكل 
الذي  املبلغ  تسليمه  أثناء  عليه  القبض  وألقي  مزّورة،  دوالر  مائة 
ضبط معه للمتهم بيومي، وأن املبلغ الباقي من الدوالرات املزّورة 

قد أتلف يف حني أن املبلغ املزّور من اليورو موجود يف منزله.
وصرح بيومي أنه دخل إىل األراضي اللبنانية خلسة، وأنه استلم من 
مسري.م مبلغًا وقدره مائة ومخسون دوالرًا أمريكيًا مزّورًا مع علمه 
بذلك ليقوم بتصريفه لقاء عشرين دوالرًا لكل مائة دوالر أمريكي 

مزّورة، وأنه سلم مائة دوالر أمريكي للمتهم السعيد وأعاد اخلمسني 
دوالرًا للمتهم مسري.

وأفاد املتهم السعيد أن بيومي أحّل عليه ليصرف له مائة دوالر أمريكي 
املناقيش  شراء  منه  وطلب  القاصرين  العمال  أحد  فأرسل  مزّورة 
ألف  وأربعون  مائة ومخسة  والبالغ  الباقي  املبلغ  وأعاد  ففعل ذلك 

لرية لبنانية إليه فسلمها للمتهم بيومي.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان عقوبة السجن مخس سنوات 

حبق املتهمني الفارين وجتريدهم من حقوقهم املدنية.

جرحى حبوادث سري
  افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح صباح أالثنني نتيجة 
مقابل  حسن  بئر-  حملة  يف  نارية  ودراجة  سيارة  اصطدام  حادث 

السفارة الكويتية نقل اىل مستشفى الزهراء للمعاجلة.
كما افادت عن سقوط جرحيني نتيجة حادث اصطدام سيارة بالفاصل 

االمسنيت يف نهر الكلب.
وسقط ثالثة جرحى حبادث اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على 

اوتوسرتاد جونية باجتاه بريوت.
كما سقط ثالثة جرحى نتيجة حادث تصادم بني سيارتني على جسر 
النقاش باجتاه اوتوسرتاد الضبية، وجريح نتيجة تدهور سيارة من 

مستديرة رزق اهلل باجتاه الشفروليه.
سيارة  بني  تصادم  حادث  نتيجة  جريح  سقوط  عن  أفادت  كذلك، 
ودراجة نارية على اوتوسرتاد خلدة املسلك الشرقي باجتاه اجلنوب، 
وقد هرعت فرق اإلسعاف والطوارئ يف الصليب األمحر اللبناني اىل 

مكان احلادث.
وجرح شخص باصطدام سيارة ودراجة نارية على أوتوسرتاد السيد 
حملة  يف  سري  حادث  أدى  كذلك  الصفري.  جسر  اجتاه  يف  هادي 
التباريس يف األشرفية إىل سقوط جريح، وعملت فرق اإلسعاف يف 

الدفاع املدني على نقله إىل املستشفى.

استجواب اإلثيوبية املتهمة بقتل الطفلة
  رّد قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان عويدات، مذكرة الدفوع 
عن  بوكالتها  عبدالرضا،  حسنا  احملامية  بها  تقدمت  اليت  الشكلية 

العاملة اإلثيوبية »بوزاي« يف قضية مقتل الطفلة سيلني ركان.
وحّدد القاضي عويدات يوم اخلميس املقبل جلسة الستجواب العاملة، 
املسند  باجلرم  وجاهية  توقيف  مذكرة  حبقها  أصدر  أن  سبق  اليت 

إليها.

»قاصر« تسرق 40 منزاًل
لبنان،  »جالت« على 40 منزاًل بني حمافظيت بريوت وجبل    بعدما 
وقعت فتاة قاصر يف قبضة القوى األمنية حيث اعرتفت بتنفيذ 40 

عملية سرقة مع أخرى.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه إىل 
أنه بتاريخ 2014/10/21، متكنت مفرزة بريوت القضائية يف وحدة 
على  اقدمت  فردان،  امرأة يف حملة  توقيف  من  القضائية  الشرطة 
بريوت  املنازل يف حمافظيت  داخل  من  السرقة  عمليات  من  العديد 

وجبل لبنان وتدعى: ز.ح. )17 عامًا(.
وبالتحقيق معها حبضور مندوب االحداث، اعرتفت بارتكاب ما يقارب 
40 عملية سرقة بالكسر واخللع من داخل املنازل يف حمافظيت بريوت 
وجبل لبنان، باالشرتاك مع اخرى تستخدم بيان قيد مزور وحبقها 27 

بالغ حبث وحتر ومذكرات توقيف وخالصات حكم جبرم سرقة.

توقيف 22 مطلوبًا
خالل  العام  لألمن  العامة  املديرية  يف  املعنية  االجهزة  أوقفت    
األسبوع املاضي وبإشراف النيابات العامة، عددًا من األشخاص بتهم 

ارتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل االتي:
عمليات  لتسهيل  مستندات سفر  تزوير  جبرم  عشر شخصا  سبعة  ـ 

انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
ـ ثالثة أشخاص جبرم خمالفة نظام اإلقامة.

ـ شخصان جبرم تسهيل دخول أشخاص بطريقة غري شرعية وفقدان 
بطاقة عودة. وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعا على 

القضاء املختص.

إطالق نار على مستشفى يف دورس
  أقدم مسلحون يستقلون سيارة من نوع غراند شريوكي سوداء، 
ادى  ما  دورس،  »املرتضى« يف  على مستشفى  النار  إطالق  على 
االضرار  واقتصرت  عدة،  برصاصات  الثاني  الطابق  اصابة  اىل 
على املاديات. وفتحت عناصر قوى االمن الداخلي حتقيقا باحلادث 
اجليش  ملخابرات  دورية  فيما كشفت  النار،  اطالق  اسباب  ومعرفة 

على املستشفى.

مذكرة توقيف ثالثة حبق أبو محزة
  أصدر قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان عويدات مذكرة توقيف 
وجاهية هي الثانية حبق بهيج ابو محزة يف الشكويني املقدمتني من 
تتعلق  امانة  واساءة  االختالس  جبرائم  ضده.  جنبالط  وليد  النائب 
مبلفات مالية حول عقارات وهمية اشرتاها ابو محزة حلساب جنبالط، 
املاضي يف  نيسان  توقيفه يف  بعد  الثالثة  التوقيف  مذكرة  وهي 

شكوى نادي الصفاء الرياضي ضده جبرم االحتيال واساءة األمانة.
وكان عويدات قد استجوب ابو محزة حبضور وكيله احملامي بهيج ابو 

جماهد، كما حضر عن املدعي جنبالط وكيله احملامي وليد صفري، فيما 
مل حيضر املدعى عليه حسني بدير الذي ارسل معذرة طبية. وقرر 

عويدات ارجاء التحقيق اىل السادس من تشرين الثاني املقبل.
من جهة أخرى، حددت احلاكم املنفرد اجلزائي يف بريوت القاضية 
موعدًا  املقبل  الثاني  تشرين   28 يف  اجلمعة  يوم  مشيمش  ضياء 
للنطق باحلكم حبق ابو محزة يف شكوى نادي الصفاء الرياضي بعدما 
وليد  احملامي  النادي  وكيل  تناول  حيث  املرافعات،  اىل  استمعت 
صفري يف مرافعته وقائع املناورات االحتيالية اليت نسجها ابو محزة، 
واستطاع من خالهلا االستيالء على مبلغ 4 ماليني دوالر، واستيالئه 

على بعض املستندات.
وطلب صفري الزام ابو محزة باعادة املبالغ املختلسة مع التعويضات 

الشخصية والفوائد القانونية وانزال اقصى العقوبة به.

»باعها« يف صيدا فكشفت شبكة الدعارة يف دير قوبل
  دخلت السورية ر.أ )18 عامًا( عامل البغاء، وهي واحدة من الكثريات 

اللواتي يتم استغالهلن، وأصبحت بالتالي سلعة للتداول.
أما عملية العرض والطلب فقد توالها أ.ع )48 عامًا( الذي قام بعرض 

الفتاة السورية للبيع أمام عدد من الشبان يف صيدا.
وعلى إثر ذلك، حتركت القوى األمنية حيث كشفت السورية عن أفراد 
شبكة دعارة قوامها 4 أشخاص سوريني، فألقي القبض على اجلميع 

مبن فيهم السورية ر.أ.
فيه  أشارت  بيانًا  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وأصدرت 
وحدة  يف  اآلداب  محاية  مكتب  لعناصر  معلومات  توافرت  أنه  إىل 
الشرطة القضائية حول قيام أحد األشخاص بعرض فتاة للبيع مقابل 
الشبان يف مدينة صيدا. ونتيجة  أمام عدد من  بدل مادي، وذلك 
للتحريات واالستقصاءات املكثفة، متكن املكتب املذكور من توقيفه 

يف حملة أنطلياس جبرم اإلجتار بالبشر، ويدعى: أ.ع )48 عامًا(؟
كما أوقفت الفتاة السورية ر.إ )18 عامًا(.

بوجود  األخرية  إعرتفت  كما  إليه،  نسب  مبا  إعرتف  معه  وبالتحقيق 
الدعارة  بأعمال  يقومون  عاليه،  قوبل  دير  بلدة  يف  أشخاص  عدة 
وتسهيلها، حيث متت مداهمتهم وأوقف كل من السوريني ع.ك )27 
عامًا( وس.ك )23 عامًا( وس.ك )28 عامًا( ور.ك )18 عامًا( وف.م 

)17 عامًا(، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء املختص.

سكني و«فان« لزوم عمليات السلب
  إختذ فتيان أحدهما سوري من سيارة فان للركاب وسيلة لعمليات 
سيارات  وسائقي  أجانب  عمااًل  مستهدفني  بها  قاما  عديدة  سلب 
األجرة. وقد جنحا مع آخر فار، يف تنفيذ سلسلة من العمليات بواسطة 

سكني قبل إلقاء القبض عليهما يف حملة الشويفات.
وأفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه حصلت 
يف اآلونة األخرية ضمن حمافظة جبل لبنان عمليات سلب على منت 
أجانب،  عمااًل  طالت  املواصفات،  جمهولة  للركاب  »فان«  سيارة 

باإلضافة إىل عمليات سلب سائقي سيارات أجرة.
وبتاريخ 2014/10/24 ونتيجة املتابعة والرصد، متكن مكتب مكافحة 
لبنان يف وحدة الشرطة  االرهاب واجلرائم اهلامة يف بريوت وجبل 
القضائية من توقيف إثنني من الفاعلني يف حملة الشويفات، وهما 
السوري ع.خ )18 عامًا( والقاصر م.ز )17 عامًا( وضبط حبوزتهما 
السكني املستخدم يف عمليات السلب وهاتف خلوي مسلوب، أعيد 

إىل صاِحبه.
بالتحقيق معهما حبضور مندوبة أحداث جبل لبنان، اعرتفا بارتكابهما 
الشويفات،  خلدة،  مناطق:  بواسطة سكني يف  سلب  عمليات  عدة 
طريق صيدا القدمية، طالت سائقي سيارات أجرة وعمال أجانب على 
عن  املتوارين  املشاركني  ألحد  عائدة  للركاب  »فان«  سيارة  منت 
الذين وقعوا ضحية  األنظار، كما تعرف عليهما عدد من األشخاص 

أعماهلما وإدعوا ضدهما، والعمل مستمر لتوقيف باقي املتورطني.
وعّممت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي صورتيهما، وطلبت من 
وتعرفوا  أعماهلما  ضحية  وقعوا  الذين  الكرام  واملقيمني  املواطنني 
اهلامة  واجلرائم  االرهاب  مكافحة  مكتب  مركز  إىل  احلضور  عليهما 
يف بريوت وجبل لبنان الكائن يف الوروار - ثكنة اسعد ضاهر، أو 
االتصال على أحد الرقمني:05/467919 ـ 05/467051 متهيدا إلختاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

فلسطيين يهّرب »اهلريويني«.. مبعدته
العمليات  غرفة   )1975 )مواليد  ح.  حسني  الفلسطيين  أدخل    
جراحية  عملية  الجراء  طلبه  على  بناء  احلكومي  صيدا  مستشفى  يف 

الستئصال آلة حادة قام بابتالعها، وفق ما أبلغ الطبيب املختص.
لكن املفاجأة كانت خالل إجراء العملية حيث تبني ان ما ابتلعه يف 
احلقيقة كان عبارة عن لفافة الومينيوم »سانيتا« وبداخلها كمية من 

»اهلريويني«!
األمنية  القوى  إبالغ  إىل  املستشفى  إدارة  سارعت  الفور  وعلى 
املختصة حيث حضرت إىل املكان قوة من خمفر درك صيدا اجلديدة 

ومت تنظيم حمضر باحلادثة.
املستشفى  قصد  »املريض«  ان  تبني  األولية  للتحقيقات  ووفقًا 
بهدف  احللوة  عني  خميم  داخل  ابتلعها  كان  بعدما  اللفافة  الخراج 
تهريبها!وبناء إلشارة النيابة العامة االستئنافية يف اجلنوب مت وضع 
»املريض« االستثنائي حتت احلراسة املشددة يف املستشفى حلني 

متاثله للشفاء من آثار العملية اجلراحية.

قضاء وقدر
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Dr Salim Sfeir Chairman – 
Chief Executive Officer
Bank of Beirut S.A.L. Foch 
Street Beirut Central 
District Beirut
LEBANON

Dear Dr Sfeir
I would like to thank you 
for the plaque you were 
kind enough to present 
me with last night in 
the presence of His 
Beatitude, Mar Bechara 
Boutros Cardinal Rai.
I enjoyed our conversation 
and appreciated your 
commitment to making 
a success of the Bank 
of Sydney, which is a 
significant investment in 
the NSW economy.
The NSW Government 
welcomes the sizeable 

number of jobs the Bank of Sydney has 
enabled, the investments it has facilitated 
in the NSW economy, and the increased 
trade it has made possible with a number 
of regions in the world, including Europe, 

Africa and the Middle East.
We wish the Bank of Sydney every success 
in the future.

Yours sincerely
MIKE BAIRD MP

  رسالة شكر من رئيس والية نيو ساوث ويلز اىل 
رئيس جملس ادارة بنك بريوت الدكتور سليم صفري
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مـلحمة ومـطعم الـجّنة 
للـحم الـحالل

بــإدارة
الـحاج أبو ربـيع يوشع
واملعلم عـمر املـصري

جميع أنواع لحوم 
الغنم والبقر والدجاج 
طازجة يوميًا وبنوعية 

عالية الجودة
تأمني وتوصيل الطلبيات لكافة أنواع 

املناسبات )50 دوالرا وما فوق(

نـشّك اللـحم للـزبائن حـسب الـطلب

نشوي كافة أنواع الستايك 
والشقف والكفتة

خربة 
طويلة

نظافة
تامة

معاملة 
صادقة

أسعار 
منافسة

نـفتح  7  أيـام يف األسبوع
من االثنني حتى اجلمعة: من 7 صباحا حتى الـ 6 مساء

السبت: من 7 صباحا حتى الـ 4 بعد الظهر
األحد: من 9 صباحا حتى الـ 2،30 بعد الظهر

8744 9642 02لإلتصال: 
0475 611 335
0435 711 744

Email; al-jannah_butchery@hotmail.com

Address; 339 Waterloo Rd, Greenacre

)BBQ( 
TAKEAWAY

مـشاوي

لـحوم ومـنتجات جملدة
Frozen Products
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وطنية - سيدني - اقامت االبرشية املارونية يف اوسرتاليا، احتفاال 
املاروني  البطريرك  شرف  على  مونتاج«،  »ال  صالة  يف  حاشدا 
الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بدعوة من راعي االبرشية 

املطران انطوان شربل طربيه.
وشارك يف االحتفال رئيس حكومة والية نيوساوث ويليز مايك 
اوسرتاليا  حكومة  رئيس  ممثال  رادوك  فيليب  النائب  بريد، 
لبنان يف كانربا ميالد رعد،  باعمال سفارة  القائم  ابوت،  طوني 
املطران  البابوي  السفري  بيطار،  جورج  العام  اللبناني  القنصل 
Paul Gallagher ورئيس اساقفة سيدني املطران انطوني فيشر، 
زعيم  الشيوخ،  جملس  أعضاء  ومن  والوزراء  النواب  من  عدد 
االحتفال  شارك يف  كما  روبرتسون،  جان  الوالية  املعارضة يف 
الرؤساء  جانب  اىل  الشرقية،  الطوائف  مثلوا  املطارنة  من  عدد 
العامني للرهبانيات اللبنانية املارونية االربع، املؤسسة املارونية 
لالنتشار، املؤسسة املارونية العاملية لالمناء الشامل اضافة اىل 
الوفد املرافق للبطريرك. ورؤساء واعضاء بلديات وممثلو االحزاب 
اللبنانية ورؤساء اجلمعيات واملؤسسات والنوادي والروابط وحشد 

من االعالميني من لبنان واسرتاليا.
افتتح االحتفال بالنشيدين اللبناني واالوسرتالي ثم صالة رفعها 
االوسط،  والشرق  لبنان  يف  السالم  نية  على  البابوي  السفري 
شاكرا للكردينال الراعي زيارته املباركة ومتمنيا ان تأتي بالثمار 

واخلري.
املطران  االبرشية  راعي  سليمان  طوق  الرا  االعالمية  قدمت  ثم 
طربية فرحب بالبطريرك الراعي واحلضور وأثنى على دور اجلالية 
املارونية وحيا اجليشني اللبناني واالسرتالي وقال »ان من يعتدي 

على اجليش اللبناني يعتدي على اللبنانيني يف لبنان والعامل«.
صفري

املؤسسة  نائب  بريوت،  بنك  إدارة  جملس  رئيس  حتدث  ثم 

الشامل سليم صفري، فحيا  العاملية لالمناء  املارونية  البطريركية 
»انشاء  فكرة  عن  وحتدث  طربيه  واملطران  الراعي  البطريرك 
على مستقبل  وحرصه  البطريرك  هم  من  انطلقت  اليت  املؤسسة 
بأرضهم  املوارنة  اجل تعميق عالقة  لبنان فأتت من  الشباب يف 
الريف  حتيي  امنائية  مشاريع  واجياد  للشباب  عمل  فرص  وخلق 
ومناطق االطراف«، وقال »أن شباب لبنان يغادرونه فور نيلهم 
الشهادة اجلامعية ومسؤوليتنا أن نبقيهم يف لبنان«، مؤكدا »عدم 

خوفه على لبنان«.
وختم »كلنا سنعاون بطريركنا من اجل بقاء لبنان حرا سيدا مستقال 

ووطن الرسالة«.
و سلم رئيس جملس إدارة جمموعة »بنك بريوت« سليم صفري 
مايك  اسرتاليا  وزراء  رئيس  إىل  وبنك سيدني  بنك بريوت  درع 

بريد، »تقديرا لدوره يف تعزيز العالقات اللبنانية االسرتالية«. 
رادوك

الفيديرالية  احلكومة  رئيس  باسم  كلمة  رادوك  النائب  ألقى  ثم 
طوني أبوت فخاطب احلضور عرب الشاشة ورحب بالبطريرك الراعي 
يف زيارته االوىل اىل اوسرتاليا وأعرب عن قلقه »من األحداث 
مبرحلة  ميرون  الشرق  مسيحيي  »ان  واعترب  لبنان«،  يف  اجلارية 
اجل  من  وسعها  يف  ما  تعمل  اوسرتاليا  »ان  مؤكدا  صعبة«، 

مساعدتهم«.
بريد

ورحب رئيس حكومة والية نيوساوث ويلز مايك بريد بالبطريرك 
على  غبطته  وشكر  اوسرتاليا،  يف  وعزيزا  كبريا  ضيفا  الراعي 
جهوده ودوره وشجاعته، معتربا »ان العامل حيتاج اىل اإلميان«، 

كما نوه بدور »أبناء الكنيسة املارونية واجلالية اللبنانية«.
الراعي

ويف ختام االحتفال كانت كلمة للبطريرك الراعي قدم هلا االعالمي 

انور حرب، وقد استهلها بدعوة احلضور اىل الوقوف دقيقة صمت 
وصالة اجالال الرواح شهداء اجليش اللبناني الذين سقطوا مؤخرا 
اليت هي  اجليش،  مؤسسة  وفيما  »اليوم،  وقال:  طرابلس،  يف 
أفرادها  جديد وعلى  عليها من  يعتدى  اللبنانيني،  شرف وكرامة 
يف طرابلس. ويتم التطاول عليها وعلى كرامتها مرة أخرى. فإنا 
معكم من سيدني نعلن دعمنا املطلق هلذه املؤسسة وندعو إىل 
بأمل  ونتأسف  وماديا.  ومعنويا  دعمها سياسيا  الصف يف  وحدة 
للجرحى  أهلهم، ونتمنى  اليت وقعت. نعزي  الضحايا  شديد على 
الشفاء الكامل والعاجل. وملؤسسة اجليش وسائر القوى األمنية 
دوام النجاح والنمو والثبات والبطولة واالنتصار الكامل على أعداء 
لبنان، ويف كل مكان على األرض اللبنانية. نرجو أن نقف دقيقة 
واستنكارا  اجليش،  شهداء  ألرواح  إجالال  قلبية  وصالة  صمت 

لالعتداء عليه!«.
اضاف: »وحتت عنوان: ما أمجل أن جيتمع اإلخوة معا! )مز133: 
والدنيا  الدين  جيتمع  أن  أمجل  ما  املزمور،  لكلمة  وتطبيقا   ،)1
سيادة  أوسرتاليا،  يف  أبرشيتنا  راعي  أحيي  أن  يسعدني  معا!، 
أخينا املطران أنطوان - شربل طربيه وأشكره على الدعوة للقيام 
بهذه الزيارة الراعوية، وأحيي أبناء األبرشية وبناتها وكل مكوناتها 
وجمالسها وجلانها ومنظماتها الرسولية. وأحيي الكهنة والرهبان 
السياسية  الشخصيات  كل  أحيي  أن  يسعدني  كما  والراهبات. 
أوجهها مع سيادة  التحية  والثقافية واالجتماعية واإلدارية. هذه 
أخي املطران بولس صياح النائب البطريركي العام والوفد اآلتي 
من لبنان: الرؤساء العامون للرهبانيات املارونية األربع، والرئيسة 
ممثلي  ومع  املارونيات،  املقدسة  العائلة  راهبات  جلمعية  العامة 
املؤسسة املارونية لالنتشار، واملؤسسة البطريركية العاملية لالمناء 
وتلفزيون.  وراديو  صحافة  اللبنانية:  االعالم  ووسائل  الشامل، 

التقى رئيس وزراء نيوساوث ويلز وابرشية اوسرتاليا اوملت تكرمييا له

 الراعي: اعداد النازحني تفوق طاقة لبنان على االحتمال

عضو مجلس  بلدية اوبرن نادر عطيه وعقيلته ومرياي هنديجورج غصني واملسؤولة يف بنك البحر املتوسط يف لبنان مريم حالقالقنصل اللبناني العام  غانم، السيناتور مسلماني، باري اوفارول وحضور

غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعيالزميل انور حربالسيد سمري صفريالوزير فيليب رادوكرئيس الوالية مايك بريدسيادة املطران طربيه

غبطة البطريرك يسلم هدية لرئيس الوالية صفري واليوت يسلمان هدية من بنك سيدني لرئيس الوالية البطريرك الراعي يتوسط املطران طربيه ورئيس الوالية مقدمة الربنامج الرا سليمان
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إنها حتية شركة وحمبة. »فما أمجل أن جيتمع اإلخوة معا!«.
وتابع:«أوسرتاليا ولبنان وبلدان الشرق األوسط وحاضرة الفاتيكان 
الوزراء  جملس  برئيس  ممثلة  أوسرتاليا  اليوم.  تلتقي  واألديان 
والنواب والشيوخ وسائر الشخصيات األوسرتالية. ولبنان ممثل 
بالقائم بأعمال السفارة اللبنانية يف العاصمة كانبريا، وبالقنصل 
العام يف يف سيدني باللبنانيني ومبن هم من أصل لبناني. وحاضرة 
الفاتيكان وقداسة البابا فرنسيس ممثالن بسيادة السفري البابوي. 
االنطاكية  والشرقية  الرومانية  الالتينية  تقاليدها  بكل  الكنيسة 
بشخص  حاضرة  والبيزنطية  واألشورية  والكلدانية  واالسكندرية 
والكهنة  األبرشيات  ومطارنة  الكنائس  ورؤساء  املطارنة  السادة 
والرهبان والراهبات واملؤمنني واملؤمنات. الديانة اإلسالمية ممثلة 
باإلخوة املسلمني احلاضرين معنا، سنة وشيعة ودروزا. »فما أمجل 
الدين والدنيا، إذا اجتمعا! والشكر كل الشكر ألبرشيتنا املارونية 

ولكم مجيعا على هذا االحتفال التكرميي«.
على  هلا  وشكر  تقدير  حتية  نوجه  أوسرتاليا  يف  »حنن  واردف: 
استضافة جالياتنا اللبنانية واملشرقية، وعلى فتح أبوابها وكنوزها 
الطبيعية ومساحاتها ألهلنا منذ سنة 1850 إىل اليوم. وأعطتهم 
اجملال ليحققوا ذواتهم، ويكسبوا خبزهم بعرق جبينهم، ويؤسسوا 
عائالت ويؤمنوا هلم العيش الكريم. فشكرا كبريا ألوسرتاليا. وها 
ابناء جالياتنا، من جيل إىل جيل، تساهم، كما سواها، يف إمناء 
اقتصاديا وثقافيا، روحيا واجتماعيا،  وطنهم األوسرتالي اجلديد 
ويف خمتلف القطاعات. كلهم أخلصوا ألوسرتاليا وأحبوها واحرتموا 
سلطاتها الروحية والزمنية وقوانينها، واندجموا كليا يف جمتمعها. 
كما ساهمت وتساهم كنائسنا يف حياة الكنيسة احمللية من خالل 
بأديارها  والنسائية  الرجالية  والرهبانيات  والرعايا  األبرشيات 

ومدارسها ومراكزها االجتماعية.
والشكر جلالياتنا من لبنان وبلدان الشرق األوسط، على دعمهم 
ألهلهم يف أوطاننا، وعلى مشاركتهم السخية يف بناء الكنائس 
والقاعات الراعوية واألندية، وعلى إنشاء مشاريع إمنائية توفر فرص 
عمل للمقيمني. كل ذلك حفاظا على وجودهم وهويتهم وتقاليدهم 
ورسالتهم يف هذه البلدان املشرقية، حيث زرع املسيح كنيسته 
والسالم،  اخلالص  إجنيل  إعالن  يواصلون  وحيث  واألم،  األوىل 
كرامة  إجنيل  واحملبة،  األخوة  إجنيل  واإلنسان،  اهلل  حقيقة  إجنيل 
احلياة، وسيادة اهلل املطلقة عليها.  البشري، وقدسية  الشخص 
ألفا  عمرهم  فتارخييا،  املشرق.  هذا  أقلية يف  املسيحيون  ليس 
سنة وهم يف أساس ثقافة وحضارة بلدانهم، وهم فيها مواطنون 
أصليون وأصيلون. والهوتيا هم كنيسة املسيح وسره احلاضران 

يف بلدان هذا الشرق. ما أحوج بلدان الشرق األوسط، اليت تسودها 
والعنف  والقتل  واالعتداءات  واألحقاد  والنزاعات  احلروب  اليوم 
املسيح  وإجنيل  املسيحي  احلضور  إىل  والتهجري،  واألصوليات 
التعددي  مبجتمعها  املميزة  أوسرتاليا  من  املسيحية!.  والثقافة 
إصالحاتها  تسري، يف  أن  البلدان  هلذه  نرجو  واملنسجم،  املنظم 
الداخلية، إىل محاية التعددية يف الوحدة، اليت تؤدي بها إىل حياة 
دميوقراطية حترتم مجيع املواطنني، وتؤمن املساواة فيما بينهم 

باحلقوق والواجبات«.
ما  يف  احلرب  حلالة  حد  لوضع  العربية  »الدول  إىل  نداء  ووجه 
والعراق  سوريا  الدائرة يف  احلرب  خطورتها يف  والبالغة  بينها، 
بنوع خاص. ونوجهه إىل اجملتمع الدولي لكي يضع حدا ألسباب 
هذه احلروب والعمل جبدية من خالل منظمة األمم املتحدة وجملس 
األمن، على إيقافها، وإيقاف إرسال األسلحة واملال وتوفري الغطاء 
السياسي للمتقاتلني، وعلى إجالسهم على طاولة احلوار العادل 
والدائم والشامل الذي ال يقصي احدا. ينبغي أن يقول اجلميع: 
كفى للحرب والقتل والدمار! كفى للعنف واملتاجرة بالسالح! كفى 
لالعتداء على املواطنني األبرياء وتهجريهم وطردهم من أراضيهم 
اإلرهابية  األصولية  للتنظيمات  الدعم  كفى  واملاليني!  باأللوف 
كفى  أتباعها!  إنسانية  شوهت  أن  بعد  الدين،  وجه  تشوه  اليت 
استخدامها للهدم والقتل وخلق الفوضى، من أجل مآرب سياسية 

واقتصادية واسرتاتيجية«.
جبني  على  عار  لوصمة  املشرق  أرض  على  »ما جيري  ان  واعترب 
اإلنسانية واألسرتني العربية والدولية، وعلى جبني القرن احلادي 
والعوملة.  الثقايف  واالزدهار  التقين  التقدم  قرن  والعشرين، 
كل  حيال  املعروفة  مواقفها  على  املشكورة  أوسرتاليا  من  إننا 

هذه القضايا، نطالب حكام الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة 
بيوتهم  من  ظلما  واملطرودين  واملهاجرين  النازحني  مبساعدة 
وأراضيهم، لتغطية مجيع حاجاتهم، وما أكثرها، وبإعادتهم بكرامة 
وبكامل حقوق املواطنة إىل مدنهم وبلداتهم وقراهم، وبتمكينهم 

من العيش بطمأنينة وسالم يف أوطانهم«.
وختم: »كلنا، حنن اللبنانيني املتواجدين يف أوسرتاليا، نوجه النداء 
النواب والكتل السياسية يف لبنان، للقيام بواجبهم  إىل جملس 
باالقرتاع  اللبناني  الشعب  له  اختارهم  الذي  واألساسي  األولي 
والثقة، وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية حفاظا على الدستور 
والكيان اللبناني وامليثاق الوطين، فكرامتنا الوطنية تأبى أن نبدأ 
الشهر السادس والقصر اجلمهوري مقفل، وسدة الرئاسة األوىل 
يف فراغ جيلب الشلل والتعثر إىل املؤسسات الدستورية، ويعطل 
مسرية البالد االقتصادية واإلمنائية واالجتماعية واألمنية. ونوجه 
النداء إىل اللبنانيني لكي حيافظوا على لبنان منوذجا ورسالة يف 
التعددية، ولكي  الشرق األوسط بعيشه املشرتك، وبوحدته يف 
يعززوا احلياة الدميوقراطية، فيظل أرض احلرية والكرامة وحقوق 
الراعي امليدالية  اإلنسان، كما كان يف سالف عهده«. ثم قدم 

البطريركية اىل بريد تقديرا لدوره ولعطاءاته.
رئيس وزراء والية نيوساوث ويلز

قبيل  ويلز  نيوساوث  والية  وزراء  رئيس  التقى  الراعي  وكان 
ولتداعياتها  االوسط  الشرق  يف  لالوضاع  معه  وعرض  االحتفال 
اوسرتاليا  »دور  على  اللقاء  خالل  وشدد  لبنان.  على  السلبية 
مع االسرة الدولية، يف وضع حد نهائي للعنف الدائر عندنا يف 
تفوق  باتت  لبنان  اىل  النازحني  اعداد  »ان  اىل  ولفت  لبنان«، 

طاقته على االحتمال واالستيعاب«. 

رئيس بلدية اوبرن روني عويك ومدير عام البلدية ونائبهمؤسسة الفقيد جورج نعيم خطار وتبدو أرملته كارولجو خطار وعقيلته شاد وحضور

د. عماد برو، مراد، عريضة، د. علي بزي وميشال جرجورةسكر، عساف، مسلماني، هندي، ريمي وحضورطوني بورك، جايسن كلري، طوني عيسى وحضور

طاولة القوات اللبنانيةفؤاد االشوح والنائب مارك كورطوني بورك، جايسن كلري، طوني عيسى وحضور

الخوري الزائر يوحنا مارون صليبا والصديق ابي عراج وعقيلته وحضورجانب من الطاولة الرسمية
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

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:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 

(Next door to Jeep car yard)

مباشرة للبنائني - املهندسني - املصممني

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

1.5mm and 3mm tile spacers 
5mm, 10mm and 12mm tile 
spacers 
15 L water proofing  
Nova Flex 20kg 
Super Nova 20kg 
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg  
K-10 water proof  
Powder
Fibre glass roll  
And much much more
 
We also hold 
•	 Davco
•	 ASA	Bostic	
•	 Mapei
•	 Nova	tex
•	 Ardex	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 1 November 2014  2014 الثاني  تشرين   1 السبت 
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Melbourneملبورن

 استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر

عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

وجميع املناسبات 
تصويرفيديو وفوتوغراف .. صورة نقية وصوت صافٍ

استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن
لالتصال: 0413101539

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 
املأكوالت الشهية..اللحوم 

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء
واخلضار طازجة يومياً.. نظافة تاّمة وخدمة مميزة

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

والية  يف  واإلعالميون  الصحافيون  يستنكر 
يف  اللبنانية  الصحف  يف  العاملون  فيكتوريا، 
اللبناني  اجليش  على  اآلمثة  اإلعتداءات  أسرتاليا، 
ويشجبون شجبا قا طعا اإلنتقادات املشبوهة اليت 
يسوقونها امُلغرضون  ظلما ضّد اجليش اللبناني. 
وهم يدعون اللبنانيني الشرفاء يف الوطن العزيز 
لبنان ويف مجيع بالد اإلنتشار اللبناني يف العامل 
اىل الوقوف صفا واحدا مع اجليش اللبناني الصامد 
وحامي الوطن وإستقالله . وهم يأسفون لسقوط 
الضباط واجلنود الشهداء دفاعا عن أرض الوطن 
الغالي لبنان ويعّزون بهم الوطن واجليش وذوي 

الشهداء ...

الصحافيون  يبدي  وكذلك 
صرخة  فيكتوريا  يف   واإلعالميون 
عامة  اللبنانيون  منها  يعاني  اليت  واللوعة  األسف 
القادة  ُيلهم  أن  وإميان  حبرارة  اهلل  ويسألون 
إلخراج  والشجاعة  احلكمة  لبنان  يف  والسياسيني 
السميع  فهو  بها،  يتخّبط  اليت  احملن  من  لبنان 

امُليب.

بول خّياط عن جريدة النهار       
إيلي نداف عن جريدة التلغراف 

 زاهي الزيبق عن جريدة املستقبل
كميل مسعود عن جريدة هريالد الشرق األوسط 

ملبورن يف : 26 تشرين األول 2014 
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بيان الصحافيني يف والية فيكتوريا 
دعما للجيش اللبناني الصامد

 فتاة صينية جتلس إسبوعا كامال يف 
»كنتاكي« بعد ان تركها صديقها

مدينة  من  عاما(،   26( تان شني  تدعى  فتاة  جلست 
تشنجدو مبقاطعة سيتشوان الصينية، على طاولة طعام 
داخل مطعم "كنتاكي" فى الصني ملدة أسبوع كامل، 

بعد أن تركها صديقها، 

وحاولت أن تستعيد حالتها النفسية عن طريق تناول 
طوال  بكثرة  كنتاكي  مطاعم  إحدى  يف  الدجاج  أجنحة 

األسبوع. 

على  أيام   7 ملدة  املطعم  داخل  "شني"  وعاشت 
إنها  الصيين،   "shanghaiist" ملوقع  وقالت  التوالي، 
كانت ترفض الذهاب لشقتها ألنها مليئة بالذكريات 
بالبقاء  النفسية  حالتها  حتسن  أن  وقررت  احلزينة، 

جبانب وجبتها املفضلة.
 

وأضافت، إنها شعرت بتحسن كبري بعد هذا األسبوع، 
وستنتقل للعيش مع عائلتها حتى يهونوا عليها األمر 

مثل ما فعلت "أجنحة الدجاج".
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

 ملبورن

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  حامت  شـركة 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

االختصاصيني يف مجيع  من  كامل  فريق  املؤسسة  يعمل يف 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

Saturday 1 November 2014  2014 الثاني  تشرين   1 السبت 



Page 27صفحة 27     

ملبورن

الشيخ بشارة طوق يلقي كلمة

تكرمييا  حفال  ملبورن  فرع   - اللبنانية  االسرتالية  اجلامعة  اقامت 
للصحافة واالعالم اللبناني والعربي يف والية فيكتوريا، حيث كانت 
دعوات  وجهت  قد  طوق  بشارة  الشيخ  رئيسها  بشخص  اجلامعة 
واالقتصادية  السياسية  واهليئات  اللبنانية  االحزاب  رؤساء  اىل 
االقالم  تكريم محلة  الرياضية حلفل  والنوادي  اخلريية  واجلمعيات 

يف ملبورن.
وقد حضر املناسبة ما يقارب السبعني شخصا اضافة اىل االعالميني 
املكرمني وذلك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم االحد املاضي 
احلفل  حلقات  قدم  حيث  برستون،  منطقة  يف  اجلامعة  مركز  يف 
الشاعر وسام زيدان الذي حتدث عن االعالم واهميته خاصة يف 
هذا الظرف العصيب ثم اعطى الكالم لرئيس اجلامعة الشيخ بشارة 

طوق.
كلمة الشيخ بشارة طوق

لقاؤنا  اهلل.  باذن  عديدة  ملرات  نلتقي  وسوف  نلتقي  اخرى  مرة 
اليوم هو لقاء اللبنانيني املخلصني البواسل، اجتماعنا هو اجتماع 
الغيارى  وجود  هو  هنا  ووجودنا  البعض  لبعضهم  احملبني  االخوة 
اعضاء  من  ذاتية صادقة  ولرغبة  العليا..  الوطنية  املصلحة  على 
اللجنة التنفيذية للجامعة االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا، وتقديرا 
لالعالم ملا يعطيه من معلومات وتوجيهات وقيم ثقافية للمغرتبني 
اللبنانيني والعرب حيث اصبح لنا كاهلواء واملاء اللذين حييا بهما 
االنسان.. وتقديرا هلذا العمل االعالمي الشاق واملضين، وبكل فخر 
وشرف اقامت اجلامعة هذا االحتفال املتواضع تكرميا للمؤسسات 
االعالمية واالعالميني العاملني فيها لكي نقول هلم شكرا لكم مجيعا 
على ما تعطون من تعبكم وعلمكم ووقتكم خدمة جملتمعنا اللبناني 

والعربي يف هذه البالد  البعيدة عن وطننا احلبيب لبنان.
هذا  باقامة  السباقة  هي  اللبنانية  االسرتالية  اجلامعة  تكون  وقد 
التكريم يف مدينة ملبورن ولرمبا يف اسرتاليا وحنن نعتز ونفخر بكم 
بهذا اللقاء التكرميي املمتع والرائع، كما نأمل ان نلتقي بصورة 
دائمة لكي نتحاور احلوار البناء ولكي نبقى متضامنني متماسكني 
فيبقى لبنان فينا يزهر ونكون مثال صاحلا يقتدي به املسؤولون 
عن بلدنا وشعبنا يف الوطن احلبيب لبنان علهم يرتكون خالفاتهم 
ومنافعهم الشخصية جانبا ويعملون لبناء الدولة واملؤسسات فينعم 

الوطن بالسالم والرقي ويعيش املواطن حبريته وكرامته وأمنه.
دومنا  جامعتكم  هي  فيكتوريا،  يف  اللبنانية  االسرتالية  فاجلامعة 

حبضور رمسي وشعيب مميز

اجلامعة االسرتالية اللبنانية يف ملبورن تكرم االعالم اللبناني والعربي يف الوالية
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متييز  وسوف تدعو من حني آلخر القامة مثل هذه اللقاءات الوطنية 
املفيدة للجميع آملني ان تلبوا رغبتنا لكي تتحسن اوضاعنا السياسية 
والدينية واالجتماعية وغريها من االمور ملا فيه خري وفائدة لكل 
فرد منا، فنتضامن ونتحاور بروح االنفتاح والدميقراطية واالنسانية 
واحملبة ويتقبل احدنا االخر وحنرتم رأي اآلخرين لكي حيرتموا رأينا 
بدون تعصب طائفي او تصلب سياسي او جهل اجتماعي فنقوى 
مجيعا ونتحد ونساعد بعضنا بعضا ونصبح قادرين على تأدية واجبنا 
الوطين االسرتالي وخدمة الوطن احلبيب لبنان وقضاياه املقدسة.

نشكركم جزيل الشكر حيث لبيتم دعوتنا هذه وخاصة الذين قبلوا 
والثقافية،  االعالمية  اعماهلم  لقاء  التقدير  شهادات  يتسلموا  ان 
حتية تقدير واخالص جلميع املؤسسات اخلريية الوطنية والسياسية 

وخنص بالذكر:
االستقالل،  حركة  احلر،  الوطين  التيار  اللبنانية،  الكتائب  حزب 
اليسار  امل،  حركة  املستقبل،  تيار  االشرتاكي،  التقدمي  احلزب 
مورا،  مارة  ومّية، مجعية  املّية  رابطة بشري، مجعية  الدميقراطي، 
مجعية زغرتا، رابطة زحلة، جلنة سيدة لبنان املارونية، غرفة التجارة 

االسرتالية العربية ونادي الشرق حلوار احلضارات.
وشكر ألعضاء اللجنة التنفيذية للجامعة الذين اقاموا هذا االحتفال 

املمتع واجلميل.. عشتم، عاشت اجلامعة وعاش لبنان.
كما نعلمكم باننا سوف حنيي حفال ساهرا مبناسبة ذكرى استقالل 
لبنان بتاريخ الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني احلالي يف 

قاعة مار جرجس للروم االرثوذكس على العنوان التالي:

نتمنى من اجلميع املشاركة والدعم آملني حضوركم.. للحجز يرجى 
االتصال برئيس اجلامعة بشارة طوق او احد اعضاء اللجنة وشكرا.
وكان االستاذ بول خياط القى كلمة باسم االعالميني حتدث فيها عن 

الدور الذي يلعبه االعالم اللبناني والعربي يف والية فيكتوريا.
والسيدة  طوق  جورج  السيد  لصاحبها  االرز  افران  وكانت  هذا 
اللبنانية  االطباق  اشهى  ضمت  طاولة  اعدا  قد  والدته  جورج  ام 

واملشروبات الروحية والفواكه واحللوى.
ويف نهاية احلفل سلم رئيس اجلامعة شهادات تقديرية للعاملني 
يف احلقل االعالمي وللذين عملوا يف السابق ليغادر بعدها احلضور 

شاكرين اجلامعة على هذه البادرة الطيبة.

وقوفا للنشيدينوسام زيدان يقدم الربنامج

الزميل وليد حصني وحضور شربل راضي وحضور

بول خياط يلقي كلمة االعالميني الزميل سامي مظلوم  وحضور

يبدو ابو ستار، كما ُيسمي نفسه، يف الثالثني من العمر بلحية كثة 
سوداء تصل إىل صدره لكنه حليق الرأس والشارب، لغته اإلنكليزية 

راقية ويتكلم بلكنة بريطانية.  
وابو ستار مسؤول يف تنظيم »داعش«، مهمته جتنيد مقاتلني يرفدون 
صفوف التنظيم من تركيا، حيث يصلون من أحناء العامل للقتال يف 
هؤالء  من  الصاحلني،  اختيار  يف  مهمته  وتشتمل  والعراق.   سوريا 

بتمحيص دوافعهم واختبار قوة إميانهم.  
من البادئ؟

العامل إىل  »داعش« على تقسيم  ابو ستار ملاذا حيرص  وحني ُسئل 
ضد  »حنن  أو  األبيض،  أو  باألسود  شيء  كل  ويرى  وكفار  مؤمنني 
العامل«، أجاب بسؤال مضاد قائال »من البادئ؟ من غزا العامل وأراد 

إخضاع كل الثقافات واألديان األخرى؟«.
واضاف ابو ستار يف مقابلة مع جملة شبيغل اونالين االملانية يف تركيا، 
»ان تاريخ االستعمار طويل ودموي وهو مستمر اليوم يف شكل غطرسة 
غربية جتاه اجلميع ، وان شعار »حنن ضد بقية العامل« هو الصيغة اليت 

تدفع الغرب«.  
طاعة اهلل

وعن قتل أبرياء غالبيتهم مسلمون يف عمليات تفجري وهجمات وأعمال 
البشرية  واجب  بأن  نؤمن  »اننا  ابو ستار  قال  داعش،  ينفذها  ذبح، 
الوحيد هو طاعة اهلل والرسول حممد عليه الصالة والسالم، وحنن ننفذ 
ما هو مكتوب يف القرآن. وإذا متكنا من القيام بذلك نكون جنحنا يف 

مسعانا بطبيعة احلال«.  
وردا على سؤال عما إذا كان ابو ستار يعتقد بأن من يقطع رؤوس 
على  جوية  غارات  يشنون  الذين  إن  »هل  قال  مسلم صاحل  اآلخرين 
بذرائع  العراق  مثل  بلًدا  يدخلون  أو  أفغانستان  يف  الزفاف  حفالت 
مشبوهة هم مسيحيون صاحلون؟ هل املسؤولون عن غوانتانامو وابو 

غريب مسيحيون صاحلون؟«
وتابع ابو ستار قائال »ان املسلم هو الذي يتبع شرع اهلل، فالشريعة 
دستورنا وال حاجة إىل شرح، وال إىل قوانني يسنها البشر. اهلل وحده 
مشرِّع القوانني، وحنن توصلنا إىل ان هناك كثريين، بينهم اشخاص 
اليت  القيم  إىل  ويتطلعون  احلديث،  العامل  خواء  يدركون  املانيا،  يف 

جيسدها االسالم، ومن يعارض الشريعة ليس مسلما«.  
وعلى  داعش،  إىل  لالنضمام  يأتي  الذي  حياور  إنه  ستار  أبو  وقال 

م عمق اميانه.   أساس هذا احلوار يقيِّ
الدميقراطية للكفار

الوحيد  املسلم  أن  يرى  داعش  بأن  القائلة  التهمة  مواجهة  ويف 
مليار   1.6 هناك  أن  حني  يف  تفكريه،  مع  يتفق  الذي  املسلم  هو 
»ان  ابو ستار  قال  ليرباليون ودميقراطيون وحمافظون،  بينهم  مسلم 
الدميقراطية للكفار، فاملسلم احلقيقي ليس دميقراطيًا ألنه ال يكرتث 
االسالم.   يقوله  ما  إال  يهمه  باألقليات وال  يهتم  األكثريات وال  بآراء 
الغرب تتعارض مع  أداة هيمنة بيد  الدميقراطية  واألكثر من ذلك ان 

االسالم«.  
وتطرق ابو ستار إىل ما يتعرض له املسلمون يف بلدان غربية عديدة 
من ضغوط لتربئة أنفسهم من داعش، رغم انهم مواطنون ومقيمون 

مساملون يف هذه البلدان.  
الشريعة

مما  أوسع  بتأييد  يتمتع  داعش  ان  ستار  ابو  قال  الشأن  هذا  ويف 
يريد الغرب ان يعتقد، واضاف »ان الذين يطالبون املسلمني بتحديد 
شوطًا  نذهب  حنن  بل  متاما.  حمقون  ذاك  أو  الطرف  هذا  مع  موقف 
يستسلمون  كانوا  إذا  عما  يفصحوا  أن  اجلميع  على  إن  ونقول،  أبعد 
هلل، والذين يقفون ضدنا هم أعداؤنا وجيب قتاهلم، مبن فيهم الذين 
اولئك  املسلم،  حياة  يعيشون  ال  لكنهم  مسلمني،  أنفسهم  يسمون 
أزواجهم  ويغرّيون  يصومون  وال  يصّلون  وال  اخلمرة  يتعاطون  الذين 

باستمرار وال يستطيعون حفظ القرآن«.  
وأقر ابو ستار بأن هناك كثريا من املسلمني الذين ال يلتزمون بهذه 
اهلل،  شاء  إن  أمجع  العامل  على  سلطتنا  نبسط  »عندما  قائال  األحكام 
عن  يكفروا  ان  األشخاص  هؤالء  على  وسيتعني  الشريعة  سنفرض 

ذنوبهم«.  
وحني ُسئل ابو ستار عما إذا كان يف االسالم شيء عن خطف نساء 
غري مسلمات وحتويلهن إىل عبدات، وجواٍر أو صلب أو ذبح أصحاب 
ديانات أخرى مبن فيهم األطفال، رد ابو ستار على السؤال مرة اخرى 
يد  تلطخت  الذين  الكثريين  بشأن  احد  ينزعج  »ملاذا مل  قائال  بسؤال 
الرئيس السوري بشار األسد بدمائهم ولكن عندما نريد اقامة اخلالفة 

تقوم الدنيا؟  
وأكد ابو ستار »ان من واجب املسلم ان يقاتل من هلم عقيدة مغايرة 
باهلل  االميان  فرصة  اجلميع  ولدى  وحده،  هلل  العبادة  تكون  ان  إىل 

واالهتداء إىل السراط املستقيم«.  
العصر الذهيب

وتناول ابو ستار ما ُيقال عن ازدهار املوسيقى والرسم واخلط والعمارة 
يف ظل احلضارة االسالمية، إبان عصرها الذهيب يف حني أن داعش 
يريد ان يبين جمتمعًا بال ثقافة وال فن. وقال ابو ستار يف هذا الشأن 
»ان اجملتمعات االسالمية شهدت الكثري من األخطاء واالحنرافات، ومنها 

هذا الذي ُيشار اليه على انه عصرها الذهيب«.  
ويف معرض الرد على التهمة القائلة بأن داعش يقاتل من ال يشاركه 
نظرته إىل العامل قال ابو ستار »ان املسيحيني واليهود يستهدفون من 
لديهم مواد اولية لكنهم مينعون اآلخرين من وضع أيديهم عليها، والنفط 
هو خري مثال،  فالواليات املتحدة وحلفاؤها يتدخلون باستمرار يف بلدان 

ال شأن هلم بها، من اجل الدفاع عن ازدهار دوهلم فحسب«.   
ونفى ابو ستار ان يكون اولئك الذين جيندهم يف صفوف داعش من 
الفاشلني يف الغالب، فريون يف داعش فرصة للتعويض عن فشلهم 
مشريا إىل »ان بني من يأتون الينا كثريين، حيملون شهادات جامعية 
واشخاصًا كانوا ميسورين لكنهم مجيعا يرون املظامل اليت عانينا منها 

حنن املسلمني زمنا طويال ونريد القتال ضّدها«.  

مسؤول يف »داعش«: الدميقراطية للكفار!
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ترأس قداسا يف سيدة لبنان يف ملبورن كرر فيه دعمه للجيش والقوى االمنية 
الراعي من فيكتوريا: على املسيحيني مساعدة املسلمني ملواجهة ما يتعرض له االسالم على ايدي االرهابيني

بطرس  بشاره  مار  الكاردينال  املاروني  البطريرك  زار   - وطنية 
يف  املارونية  االبرشية  وراعي  العام  البطريركي  والنائب  الراعي 
احملطة  فيكتوريا،  والية  اليوم  صباح  املرافق  والوفد  اسرتاليا 
خاصة  طائرة  منت  على  اسرتاليا  اىل  الراعوية  جولته  يف  الثانية 
وضعها بتصرفه رئيس غرفة التجارة والصناعة يف الوالية احملامي 

فادي الذوقي. 
وقد رافقه املونسنيور مارسيللينو يوسف واالب ايلي خنول واالب 
ورجال  كريوز  توفيق  املارونية  الرابطة  ورئيس  سركيس  طوني 
بدر،  وبيرت  وجو عساف  ناصيف وطوني خطار  األعمال: سركيس 

الزميالن سايد خمايل وأنور حرب وعدد من منظمي الرحلة.
اللبناني  القنصل  املطار  الراعي يف  البطريرك  استقبال  كان يف 
الطوائف  وكهنة  طقشي  جو  املونسينور  اخلطيب،  غسان  العام 
والراهبات وفاعليات اجلالية الدينية واحلزبية واالجتماعية ورؤساء 

اجلمعيات واملؤسسات واألندية وحشد من أبناء اجلالية.
برملان  اىل  املرافق  والوفد  الراعي  البطريرك  توجه  املطار،  ومن 
والية فكتوريا، حيث اقام القنصل اللبناني غسان اخلطيب ورئيس 
غرفة التجارة االسرتالية اللبنانية غداء على شرفه يف حضور رئيس 
غريغ  احلكومة  رئيس  وممثل  اتكنسن  بروس  التشريعي  اجمللس 
اوندارشي وحشد من النواب والوزراء ومن بينهم نواب من اصل 

لبناني هم نزيه االمسر، مارلني كريوز وقيصر ملحم.
واالسالمية وممثلو  املسيحية  اللبنانية  الطوائف  كما شارك ممثلو 
االحزاب من 8 و14 آذار ورؤساء مجعيات ومؤسسات وفاعليات من 

اجلالية يف فكتوريا.
التوالي كل من:  الربنامج روزانا شينا بعيين وحتدث على  قدمت 

رئيس  وممثل  اخلطيب  والقنصل  الزوقي  وفادي  شربل  طوني 
احلكومة والسفري السابق السرتاليا يف لبنان ليكس بارتلم واملطران 

انطوان شربل طربيه. 
على  وأثنوا  اسرتاليا  يف  الراعي  بالبطريرك  املتكلمون  ورحب 
»مواقفه الوطنية ودوره يف إنقاذ لبنان من احملنة اليت يتعرض 
هلا«. كما أمجعت الكلمات على »أهمية مواجهة االرهاب وخصوصا 
ما يتعرض له لبنان حاليا على يد االرهابيني«، كما اثنوا على »دور 

اسرتاليا يف هذا اجملال«.
الراعي

»كل  على  اسرتاليا  فيها  شكر  كلمة  الراعي  البطريرك  ألقى  ثم 
»دورها  للبنانيني على أرضها وللبنان«. كما شكر هلا  ما تقدمه 
الداعم يف مكافحة االرهاب من خالل مشاركتها يف التحالف الدولي 
االوسط  الشرق  وجودهم يف  استمرار  على  املسيحيني  ومساعدة 

ومساعدة الالجئني الذين طردوا من منازهلم«.
الشعب  نصف  يشكلون  الجىء  مليوني  حنو  لبنان  وقال:«إن يف 
اللبناني. ان عمرنا يف الشرق األوسط 2000 سنة وعمر املسلمني 
1400 سنة، وقد بنينا حضارة مشرتكة وثقافة مشرتكة وكان لبنان 
البلد الوحيد الذي فصل بني الدين والدولة، لكنه مل يفصل بني 
الدولة والطائفة. إن لبنان بلد مؤمن بالتعددية والثقافية واحلرية 
تعرفون  وانتم  اإلنسان  حقوق  وكل  االديان  وحرية  والدميقراطية 
األمم  ورئيس  رئيسها  كان  اإلنسان  حقوق  عندما وضعت شرعة 
املتحدة شارل مالك. وهذا ما جعل قداسة البابا يعترب أن لبنان هو 

منوذج للشرق والغرب وهو بلد الرسالة«.
واعترب أن »ما يشهده العامل اليوم وخصوصا يف الشرق االوسط ال 

ميت اىل االخالق او االنسانية بأي صلة«، مشريا إىل أن »االعمال 
االرهابية اليت يقوم بها البعض باسم االسالم ال متت اىل االسالم 

واملسلمني بصلة امنا هي نتيجة مصاحل اقليمية ودولية«.
ليسوا كلهم  إرهابية  بأعمال  يقومون  من  أن  ندرك  »حنن  وقال: 
اإلسالم  تشويه  هدفها  العمل  اسرتاتيجية  ولكن   ، املسلمني  من 
لذلك فإن املسيحيني اليوم هم اول من جيب ان يساعد املسلمني 

ملواجهة ما يتعرض له االسالم اليوم على ايدي االرهابيني«.
مثنيا  الزوقي  وفادي  اخلطيب  القنصل  الدعوة  صاحيب  وشكر 
اللبنانية يف  على »دورهما يف كل ما يتعلق بتعزيز دور اجلالية 
اسرتاليا«. كما شكر »املتكلمني على كلماتهم النابعة من القلب 

واملونسينيور طقشي واآلباء والكهنة«.
ممثل  كل  اىل  بكركي  ميدالية  الراعي  البطريرك  قدم  ذلك،  بعد 
درع  بدوره  قدم  الذي  والزوقي  بيطار  والقنصل  احلكومة  رئيس 
الراعي واملطران طربيه واملونسنيور  البطريرك  التجارة اىل  غرفة 

طقشي وسليم صفري.
التشريعي.  اجمللس  رئيس  اىل  تذكارية  هدية  الراعي  قدم  كما 
وسلم طوني احللو البطريرك الراعي مفتاح بلدية مورالند نيابة عن 

رئيس بلديتها. 
القداس

وكان البطريرك املاروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قد 
قد ترأس، يوم الثالثاء، القداس االحتفالي الذي أقيم يف كنيسة 
سيدة لبنان يف ملبورن يعاونه النائب البطريركي العام املطران 
بولس صياح وراعي االبرشية املارونية يف أوسرتاليا املطران انطوان 
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املارونية  األنطونية  للرهبانية  العام  والرئيس  طربيه  شربل  انطوان 
االباتي داوود رعيدي وخادم رعية سيدة لبنان املونسينور جو طقشي 
واألب إدموند أندراوس مبشاركة رئيس اساقفة ملبورن دانيس هارت 

وممثلي الطوائف الشرقية.
وشارك يف القداس القنصل اللبناني غسان اخلطيب وممثل رئيس 
السابق  احلكومة  نيكوالس كوتسريي ورئيس  النائب  الوالية  حكومة 
وكهنة  فليفل  لويس  الفخري  والقنصل  ونواب  براكس  ستيف 
واالجتماعية  واحلزبية  الدينية  اجلالية  وفاعليات  والراهبات  الطوائف 

ورؤساء اجلمعيات واملؤسسات واألندية وحشد من املؤمنني. 
امليدالية  ملبورن  اساقفة  رئيس  الراعي  قلد  القداس،  ختام  ويف 
الغبطة  »صاحب  بـ  فيها  رحب  كلمة  هارت  ألقى  ثم  البطريركية 

برسالتهم  العميق  وإميانهم  »املوارنة  عن  وحتدث  ملبورن«،  يف 
املسيحية«. 

وقبل القداس، بارك البطريرك الراعي الصالة اجلديدة التابعة لكنيسة 
السيدة ثم أقامت الرعية احتفاال حاشدا على شرف البطريرك. 

وقدم املناسبة اليت افتتحت بالنشيدين اللبناني واالوسرتالي الشاعر 
بيار أبي ياغي ومرسال خوري، ثم بارك املطران طربيه اللقاء باسم 

البطريرك الراعي.
وحتدث على التوالي املطران طربيه، ممثل رئيس احلكومة القنصل 
اخلطيب، النائب دانيال أندرو، املونسينور طقشي ولويس فليفل. 
ورحب اخلطباء بالبطريرك الراعي يف ملبورن واشادوا بدوره الوطين. 
واملونسينيور طقشي  االبرشية  راعي  فيها  بكلمة شكر  الراعي  ورد 
واخلوري بولس و »مجيع الذين ساهموا يف إعمار الكنيسة والصالة من 

فلس األرملة املاليني.«، مطلقا على الصالة تسمية »سخاء وحمبة«. 
وقال البطريرك املاروني »أننا ندعم اجليش والقوى األمنية« وطلب 
من احلضور الوقوف دقيقة صمت حداد على أرواح الشهداء. واعترب 
»أن لبنان قام على امليثاق والتعايش واحلوار وال ميكن أي فريق أن 

ينتصر على اآلخر«. 
فليفل  اىل  البطريركية  امليدالية  الراعي  قدم  االحتفال،  ختام  ويف 
وشهادات تقدير اىل كل ميشال لطوف وعبال عميش وجوزف حرب. 
فيما قدمت الرعية هدية رمزية اىل البطريرك اوهي لوحة بريشة فنان 

ابورجيين. 

الراعي من فيكتوريا: على املسيحيني مساعدة املسلمني ملواجهة ما يتعرض له االسالم على ايدي االرهابيني
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أنا إْن عشقُت فعشقي احرتاْق
وكّلي نزيٌف, وكّلي اشتياْق

نزيفي حرويف , وشوقي بالٌد
عليها دموع  الثكاىل  تراْق

أنا يف بالدي شهدت احتضارًا
وقباٌل شهدت احتضار العراْق
ضاللي خاللي ومخري رخيٌص

أنا حمض وقٍت أسرٍي معاْق
لذا ال تكوني كباقي الصبايا
مرورًا لذيذًا خفيف السياْق

ألني أنّقب عن مفرداتي
بأنثى تروم السماء التصاق
وتأتي غمامًا يعود انهمارًا
ومن ضفتيها أروم اهلراْق
يقال بأني عسري السجايا
إذا أكفهّر , كثري الشقاْق

أقول ألني سليل اجلياِع
أنا من على النائحات استفاْق

ردائي تراٌب وطلعي سراٌب
ولكّن حريف تأبى النفاْق
أحب النساء اللواتي هلّن

الشفاه الكروم ومخر املذاْق
على سفحّن اختصار اجلناِن

وأنس الليالي ورعش التالْق
وأقدامهّن العطور الغوالي
وأجسادهّن الرخام املراْق
ولكّن شأني عميٌق بعيٌد

برغم اقرتاني برزٍق حماْق
ختيلت أني جداٌر حماٌل

فلن تدخليين بغري اخرتاْق
تعالي بنهٍج عظيٍم , جليٍل

تعالي فدربي, طويٌل وشاْق
وهيا ادفعيين سأخطو صعودًا

إذا حان وقٌت لبدء انطالْق
إذا أنت قربي فعمري حبوٌر
وأمسو بروحي حدود النطاْق
وإن مل تكوني أنا يف ذهوٍل
أنا يف  عماٍء   أنا ال ُأطاْق
أراني اختذتك رمزًا لصحوي
كأني عشقتك  حّد  اعتناْق

فكنت اعتقادًا أصيل الرسوخ 
ومدًا  مديدًا  جلذر  وساْق
فكيف استحلنا مخواًل وكّنا

إىل الشمس يومًا نريد السباْق
سأسعى  إليك,  بقلٍب  جريٍح
وهل يستطيع اجلريح اللحاْق ؟

أنا ما عشقت ولكن حرقُت
أنا إْن عشقُت فعشقي احرتاْق

 محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

احرتاق

يا سّيد بكركي!
باِعت لك ب ها العيْد

جّرة صال ونبيْد
تا قّلك من جديْد:

حتيا احملّبه وتسَلم الشرِكه،
مع سّيد بكركي!

++++++

يف عيد البشارْه
غّنت الكّنارْه:

متّجد اسم يسوع يا بشارْه...
وّداك الّل ب الزمان الصعْب

جنمة صبح بيضا تا تهدي الشعْب
َع بيادر الربِكه،
يا سّيد بكركي!

+++++

من املشرق وانطاكيا،
ومن هون من اسرتاليا،
صوت اجلرس مسموْع،
ودرب العيون طلوْع،
عم تصرخ ل يسوْع:

خّلص القمح من »اهلوا الرتكي«،
وعيَنك على بكركي!

+++++

وال تلومُهن!
ها ْل مّحلوك همومُهن،
ورّشو السهام عليك!

اعطيهن دفا ايديك
وال تزعل من هجومُهن...

وخّلي صفا عينيك
حيكي احلقيقه، ب دون ما حتكي

عن وقفة بكركي!
+++++

ْمن القلب بدعيَلك،
وكل الكنيسه عم تصّليَلك،

ب جاه املسيح ل قاْم:
ما تنطفي ملعة قناديَلك

يف عتمة االياْم!
ومن طهر اجنيَلك

يضحك الزهر ب مرجة األحالْم...
وتبقى عالقة ُحّب مشرتِكه:
الّل وشعب لبنان وبكركي!

+++++

وب الّشرق يف حرِكه،
يا قلب ال تبكي!

حمُروس َوقف الرّب
ب وجه الفرح واحُلّب
الطاِلل من بكركي!

+++++

من ديوان
 »ندر اللهفه«

يا سّيد بكركي
هناك العديد من األشخاص يتسلمون مناصب 
ويأتي التاريخ على ذكرهم ال إلجنازات حققوها 
بل ألنهم شغلوا هذا املنصب او ذاك. غوف 
واملعايري،  املقاييس  بكل  رجل خمتلف  ويتلم 
كاتبًا  وكان  احلدث،  وصانع  احلدث  فكان 
على  كان  بلد  يف  أيضًا،  وصانعه  للتاريخ 
يف  ويعيش  التأثري  خارج  السياسية  اخلارطة 
ظل األمرباطورية االمريكية وقبلها الربيطانية.

ان  قبل  التغيري  مع  مشواره  بدأ  الذي  ويتلم 
يتسلم السلطة، مل يرق له الوضع داخل حزب 
العمال فبدأ حتديًا من الداخل، ويف 15 شباط 
مراكز  قادة  على  عنيفًا  هجومًا  شن   ،1966
نقابات  احتاد  خصوصًا  احلزب  داخل  القوى 
العمال قائاًل: »ان مستقبل حزب العمال على 
املستوى البعيد حمكوم بالفشل... ان جمموعة 
خيرقون  باحلزب  يتحكمون  الذين  املتطرفني 
نظام احلزب وقوانينه ويذّلون الكتلة النيابية، 
يتجاهلون القاعدة احلزبية... وجيب وضع حد 
هلم« سيدني مورنيغ هريالد 2014/10/26-25 

ص 30 قسم ما وراء األخبار.
احلزب  داخل  خصومه  حفيظة  اثار  األمر  هذا 
وحاولوا التخلص منه وابعاده ولكن حماوالتهم 
ترتفع  شعبيته  اخذت  ان  بعد  بالفشل  باءت 
داخل احلزب بسبب شجاعته وجماهرته بوضع 
حدا هلذا الوضع ولدى الرأي العام الذي عمل 
على  الفعل  ردات  عن  بعيدًا  تشكيله  على 
حزب  جعل  التحّول  هذا  الرأي.  استطالعات 
العمال اكثر دميقراطية  وادى اىل فوز  احلزب 
برئاسة غوف ويتلم يف انتخابات العام 1972 
واليت رفع فيها شعارًا حلملته اإلنتخابية )حان 
الوقت( بعد ان امضى حزب العمال 23 عامًا 

يف تيه املعارضة.
مورنيغ  سدني  صحيفة  يف  الكاتب  يصف 
ونائبة  ويتلم  غوف  موريف  داميان  هريالد 
النس برنارد بأنهما الرجالن اللذان قادا عاملًا 
من التغيري يف 13 يومًا، حتى انه يذهب يف 
مقالته )2014/10/23 ص 11( اىل حد مقارنة 
حكومة ويتلم بالثورة الروسية يف تشرين اول 
عام 1917 واليت هّزت العامل يف عشرة أيام.

السياسات  كانت  ويتلم،  انتخاب  حتى 
الرتبوية  الثقافية،  املالية،  االجتماعية، 
بنمط حمافظ  واإلقتصادية يف اسرتليا تسري 
 1972 عام  اول  كانون   15 بعد  لكن  وثابت، 
على  اسرتاليا  وجه  غرّيت  اليت  البداية  كانت 
اليت  سنوات(   3( الزمنية  الفرتة  قصر  رغم 
امضاها ويتلم يف احلكم مع العلم انه اضطر 
اىل حّل جملسي النواب والشيوخ والذهاب اىل 
انتخابات مبكرة عام 1974 لعدم متكنه من مترير 
مشاريع القوانني ليعود ويربح تلك االنتخابات 
قبل ان يتأّزم الوضع جمددًا يف العام 1975 
التمويل  اقرار  الشيوخ  جملس  امتناع  بعد 
املالي للحكومة بسبب لعبة خبيثة من املعارضة 
برئاسة مالكوم فرايزر، حيث مل تتمكن احلكومة 
من دفع معاشات موظفي القطاع العام وانتهت 
تلك األزمة بإقالة ويتلم من قبل احلاكم العام 
جون كري والذي كان قد عّينه ويتلم يف هذا 
املنصب، علمًا بأن ويتلم كان ينوي ملرة ثانية 
انتخابات  اىل  والذهاب  الربملان  جملسي  حّل 
مبكرة، لكن كري وفرايزر كانا قد اتفقا على 

طرد احلكومة.
األحرار  حزب  وفاز  ذلك  بعد  اإلنتخابات  جرت 
برئاسة مالكوم فرايزر، لكنه مل يستطع وقف 
ما  واليت  اصالحات  من  ويتلم  بدأه  كان  ما 
نذكر  و   ، االن  حتى  واضحة  تاثرياتها  زالت 
اول  تطبيق  اجلامعية،  الرسوم  إلغاء  منها 
نظام صحي عام جماني كان يعرف انذاك ب 
)ميدي بنك(، بدأ مشوار املصاحلة مع السكان 
اخلدمة  الغى  حبقوقهم،  واإلعرتاف  األصليني 
العسكرية، خّفض سن اإلقرتاع اىل 18 عامًا، 
غرّي النشيد الوطين األسرتالي، أنهى سياسة 
بتفكيكها  بدأ  كان  واليت  البيضاء  اسرتاليا 
ان  ويتلم  واعترب  هولت،  هارولد  األحراري 

اسرتاليا جمتمعًا متعدد الثقافات واليت اعتربها 
افضل اجنازات اسرتاليا، املساواة يف األجور 
بني الرجال والنساء، الغى الضرائب على حبوب 
الشعبية  بالصني  اعرتف  وخارجيًا  احلمل،  منع 
دبلوماسية،  عالقات  معها  واقام  زارها  اليت 
أعاد اجلنود االسرتاليني الذين كانوا حياربون 
يف فيتنام، فرض عقوبات على حكومة جنوب 
سياسة  انتهاج  وحاول  العنصرية  افريقيا 
اإلجنازات  من  الكثري  وغريها  مستقلة  خارجية 

اليت غرّيت وجه اسرتاليا.
هنا ال بد من اإلشارة اىل احد اهم اجنازاته بعد 
للهدوء  ومؤيديه  حمازبيه  دعوته  وهي  اقالته 
واإلمتثال للقانون قائاًل هلم: ان التحّدي يكون 
يف صناديق اإلقرتاع، مع العلم انه لو مل يتخذ 
لإلنفالش  معّرضة  األمور  كانت  املوقف  هذا 
بيرت  أيضًا، كما قال  العنف  والفوضى وحتى 
هارتشر حمرر الشؤون االسرتالية يف صحيفة 

سدني مورنيغ هريالد.
اختالف  رغم  حياته  يف  ويتلم  غوف  حققه  ما 
توحدت  رحيله، حيث  بعد  اختلف  حوله،  اآلراء 
نعيه،  يف  أطيافها  بكافة  السياسية  األحزاب 
وكان التناغم واضحًا يف الكلمات اليت ألقاها 
امتدحت  واليت  الربملان  يف  السياسيون 
الرجل واجنازاته والرؤية اليت كان يتمّتع بها 
باإلضافة اىل الشجاعة واملصداقية، ومل يشّذ 
عن القاعدة اال اثنني من اإلعالميني احملافظني 
وهما الن جونز واندرو بولط، جونز انتقد ايقونة 
حزب العمال بعد دقائق من وفاته حني قال 
ان ويتلم قد دّمر اإلقتصاد لغياب اي حتّكم 
من قبل رئيس احلكومة مبسار األمور، أما بولط 
والذي وّجه انتقادًا قويًا لويتلم قائاًل: ويتلم 
استكشف الفجوة بني املظهر وما ميكن القيام 
به لكنه وقع يف اهلّوة )س م ه 2014/10/22 

.)
اللذين شّذا،  على الرغم من هذين الصوتني 
فإنه وبشكل عام مل تصل األمور اىل ما وصلت 
اليه عند وفاة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة  
حول  اآلراء  انقسمت  واليت  تاتشر  مارغريت 
الكاتب  قال  كما  مماتها  بعد  حتى  سياستها 
مايكل كوزيول )س م ه 2014/10/23 ص 10(، 
وهذا ما اثبتته آراء القراء يف الصحف، ايضًا 
كذلك  لويتلم،  رمسية  جنازة  احلكومة  ستقيم 
اعلنت حكومة مقاطعة العاصمة الفيدرالية عن 
احد  على  ويتلم  غوف  اسم  تطلق  انها سوف 
مفوضية  اعلنت  كذلك  فيها،  اجلديدة  األحياء 
سوف  ويتلم  اسم  ان  االسرتالية  االنتخابات 

يطلق على احدى الدوائر اإلنتخابية.
وغرمية  خصمه  قاله  ما  ملفتًا  كان  اخريًا، 
صديق  اىل  حتّول  والذي  السابق  السياسي 
محيم له رئيس الوزراء األسبق مالكوم فرايزر: 
» اذا كان لدى ويتلم خطًأ فهو حماولته انه 

كان يريد فعل الكثري يف فرتة وجيزة«.
عباس علي مراد   
Email:abbasmorad@hotmail.com

ويتلم الرجل الذي غّي وجه اسرتاليا
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تتــمات

السويد تعرتف بدولة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اإلسرائيلي افيغدور ليربمان يعترب أن القرار »مؤسف ويعزز اجلهات 
املتطرفة«.

فقد أعلنت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالسرتوم اعرتاف بالدها 
رمسيًا بالدولة الفلسطينية، فيما رّحب الرئيس حممود عباس بقرار 

استوكهومل.
وقالت مارغو فالسرتوم يف مقال نشرته صحيفة »داغينز نيهيرت« 
إن »احلكومة تتخذ اليوم قرار اإلعرتاف بدولة فلسطني. إنها خطوة 

مهمة تؤكد حق الفلسطينيني يف تقرير املصري.
من جانبه رّحب الرئيس الفلسطيين حممود عباس باخلطوة السويدية 

ووصف قرار استوكهومل بـ«التارخيي«.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة »لوكالة 
ويصفه  السويد  بقرار  عباس  الرئيس  »يرحب  برس«:  فرانس 

بالشجاع والتارخيي«.
ليربمان  إفيغدور  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  قال   املقابل،  يف 
إن قرار السويد اإلعرتاف بدولة فلسطني »مؤسف ويعزز اجلهات 

املتطرفة«.
وحبسب ليربمان فإن »الفرصة الوحيدة للتوصل اىل تسوية هي عرب 
ادارة مفاوضات بني اسرائيل والفلسطينيني، وإن خطوات كهذه 

تعزز فقط املطالب غري الواقعية للفلسطينيني وتبعد التسوية«.
وكان رئيس وزراء السويد ستيفان لوفني قال يف مطلع الشهر 
احلالي إن بالده لن ترتاجع عن نيتها االعرتاف بالدولة الفلسطينية، 
الناحية  من  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني  املساواة  بهدف 

القانونية إلجناح العملية السلمية.

دمشق: مساح تركيا...
تتمة املنشور على الصفحة االول

السماح لقوات أجنبية وعناصر إرهابية تقيم على أراضيها بدخول 
السورية،  للسيادة  سافرًا  انتهاكا  يشّكل  ما  السورية  األراضي 

ومبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدولي«.
أحد حقيقة  »مل يعد خافيًا على  السورية:  اخلارجية  بيان  وأضاف 
الرتكي  والتنمية«  العدالة  »حزب  حكومة  بني  القائم  اإلرتباط 
و«جبهة  »داعش«  تنظيما  مقدمتها  ويف  اإلرهابية  والتنظيمات 
األمن  جملس  لقرارات  انتهاك  يف  »القاعدة«  واذرع  النصرة« 
ومنها  كثرية  ذلك  على  والرباهني  اإلرهاب  مبكافحة  الصلة  ذات 
العرب  عدم السماح للمواطنني السوريني من سكان مدينة عني 
املتواجدين على أراضيها بنجدة أخوتهم والدفاع عن مدينتهم يف 

مواجهة جرائم تنظيم »داعش« اإلرهابي«.
السلوك  هذا  وترفض  تدين  »إن سوريا  بالقول،  البيان  وخلص 
املشني للحكومة الرتكية واألطراف املتواطئة معها املسؤولة بشكل 
أساسي عن األزمة يف سوريا واستمرار سفك الدم السوري من 

خالل دعم التنظيمات اإلرهابية »داعش« و«النصرة« وغريهما«.
عبد اللهيان

للشؤون  االيراني  اخلارجية  وزير  معاون  اعلن  الوقت  هذا  يف 
اللهيان إن مساعدة سكان  العربية و األفريقية حسني أمري عبد 
مدينة عني العرب- كوباني ال جيب أن يكون ذريعة للتدخل اخلارجي 
يف سوريا، ويشري إىل أنه بسبب األهداف املتعددة واملتضاربة 
أحيانًا بني اعضاء حتالف واشنطن و حلفائها فإنه ال ميكن تّوقع 

جناحه ضد »داعش«.
وقال معاون وزير اخلارجية اإليراني للشؤون العربية و األفريقية 
الالعبني  إّن سياسات واشنطن وبعض  اللهيان  أمري عبد  حسني 
األزمة  امد  اطالة  سبب  هي  اإلسرتاتيجية  وأخطائهم  اإلقليمني 
السورية، وتعقيدها وانتقاهلا إىل دول اجلوار وخلق أزمات جديدة 

بأبعاد دولية كتنظيم »داعش«.
وقال الدبلوماسي اإليراني »إن مساعدة سكان مدينة عني العرب- 
»من  حمّذراًً  اخلارجي«،  للتدخل  ذريعة  يكون  أن  ال جيب  كوباني 
التحركات اخلارجية األخرية يف عني العرب السورية ونتائج جتزئة 

سوريا ومن حماولة استغالل أوضاع املنطقة ألهداف خاصة«. 
بشأن  اخلاص  هولندا  ممثل  استقباله  خالل  اللهيان  عبد  واعترب 
سوريا مارسل كوربرشوك أّن تشكيل حتالف ضد »داعش« بقيادة 
واشنطن خارج إطار األمم املتحدة استمرار يف السياسات اخلاطئة 

األمريكية.
القوانني  اطار  خارج  املتسرعة  األمريكية  »التحركات  إن  وقال 
الدولية تتبع سياسة ختريبية ستؤدي إىل اتساع اإلرهاب و التدخل 

اخلارجي يف الشرق األوسط«.
وأشار عبد اللهيان إىل أنه ونظرًا لألهداف املتعددة و املتضاربة 
أحيانًا بني اعضاء حتالف واشنطن و حلفائها،  ال ميكن تّوقع جناحه 

ضد »داعش«.
بدوره قال ممثل هولندا اخلاص بشأن سوريا مارسل كوربرشوك 
إن إليران دور مهم يف حّل أزمات املنطقة خاصة سوريا، و جيب 
مجيع  بني  وطين  حوار  بدء  و  العنف  وايقاف  سياسي  حل  اجياد 

األطراف السورية.
تشوركني

فيتالي  املتحدة  األمم  لدى  روسيا  مندوب  اعلن  آخر  على صعيد 

تشوركني أنه ملس من املبعوث الدولي إىل سوريا ستافان دي 
ضمن  للعمل  مستعدة  موسكو  جهوده،،وأن  يف  تقدمًا  ميستورا 
صيغة جديدة ألصدقاء سوريا إذا ما تضمنت العبني أساسيني يف 

املنطقة مثل السعودية وإيران.
أنه  املتحدة  األمم  لدى  روسيا  مندوب  تشوركني،  فيتالي  وأكد 
ملس من املبعوث الدولي اخلاص ستافان دي ميستورا إىل سوريا 
تقدمًا يف جهوده وهو حيمل أفكارًا أو مشروع إلقامة جمموعة جديدة 

من أصدقاء سوريا بهدف جتديد السعي حلل سلمي.
يف  دمييستورا  حبضور  مشاورات  جلسة  بعيد  تشوركني  وقال   
نيويورك إن مباحثاته يف دمشق وطهران وموسكو كانت مفيدة 
إذا  األصدقاء  للعمل ضمن صيغة  مستعدة  موسكو  وأن  للغاية، 
ما تضمنت العبني أساسيني يف املنطقة مثل السعودية وإيران، 
من  إستبعدت  اليت  السابقة  الصيغة  يف  احلال  كان  كما  وليس 
اليت  روسيا  أن  وأضاف  مؤثرة.  أطرافا  وجنيف  مونرتو  مؤمتري 
كانت وراء صيغة جنيف تستطيع العمل ضمن إطار آخر بالتعاون 
مع الواليات املتحدة من أجل العمل على حل سياسي لسوريا كما 

عملتا يف السابق.
وقال املندوب الروسي إن هذه الصيغة ال جيب أن تشمل تنظيمات 
مثل »داعش« و«النصرة« وال جيوز احلوار معهما، وال جيب تكرار 
ما حدث يف السابق أيضا، فاملعارضة كانت جمهولة يف املؤمتر 
السابق ألن اإلئتالف مل يكن ممثال بصدق للمعارضة. كما أن بعض 
ال  أولئك  أن  ويقولون  آخرين  يعرتفون مبعارضني  ال  املعارضني 

يتمتعون بدعم كاف لكي يسمون معارضني. 
وختم بالقول »بداًل من البحث عن من هم املعارضون املعتدلون 
واملعارضون غري املعتدلني رمبا كان من األفضل التحدث عن حوار 
وطين شامل يف سوريا من أجل إجياد دينامية معينة. لدينا جتربة 
بيان جنيف ومؤمتر جنيف، بعض خربتنا كان سلبيا والبعض اآلخر 

كان إجيابيا«.

جملس الوزراء قرر...
تتمة املنشور على الصفحة االول

رئيس  دولة  لدعوة  بناء  اآلتية:  الرمسية  املقررات  جريج  رمزي 
جملس الوزراء، عقد اجمللس جلسته األسبوعية عند احلادية عشرة 
من يوم اخلميس الواقع فيه 30 تشرين االول 2014 يف السراي 
احلكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب عنهم 

الوزراء نبيل دو فريج ورشيد درباس واالن حكيم.
يف مستهل اجللسة كرر دولة الرئيس كما يف كل مرة املطالبة 
بأقرب  ذلك  يتم  ان  متمنيا  جديد،  مجهورية  رئيس  بانتخاب 
انتظام عمل املؤسسات  الرئاسة من أهمية على  وقت ملا ملركز 

الدستورية.
حقق  اليت  طرابلس  أحداث  عن  الرئيس  دولة  ثم حتدث  اضاف: 
اجليش فيها اجنازا أمنيا كبريا مرتمحا على شهداء اجليش وعلى 
الرئيس  دولة  وتطرق  االحداث  تلك  الذين سقطوا يف  املدنيني 
وباألبنية  باملواطنني  حلقت  اليت  اجلسيمة  األضرار  حجم  اىل 
واملساكن واملساجد واليت مت احصاؤها نتيجة كشف أولي. وقد 
تداول اجمللس بهذا املوضوع فأبدى الوزراء آراءهم جممعني على 
القول بأن بعض االحياء يف طرابلس ويف منطقة عكار تعاني من 
الفقر الشديد واحلرمان، وانه ال بد من معاجلة هذا الوضع جبدية 
ووفق خطة تؤدي اىل اعادة اعمارها ورفع احلرمان عنها. وبنتيجة 
لرية  مليار  ثالثون  قدرها  سلفة  اجمللس ختصيص  قرر  التداول 
لبنانية العادة تأهيل وامناء املناطق املنكوبة يف الشمال للتعويض 

الفوري على املتضررين.
نتائج مؤمتر برلني

كانت  وقد  برلني  مؤمتر  نتائج  الرئيس  عرض  ذلك  بعد  وتابع: 
مشاركة لبنان فيه فعالة من الناحية املعنوية اذ اثبتنا فيه موقفنا 
جملس  جلسة  يف  اعتماده  مت  الذي  السوري  النزوح  قضية  من 
الوزراء االخرية حتى ولو كانت املساعدات اىل لبنان الناجتة عن 
العسكريني  اىل موضوع  الرئيس  دولة  تطرق  ثم  خجولة.  املؤمتر 
املكلفة  االزمة  خلية  عقدتها  اليت  اجللسة  اىل  مشريا  املخطوفني 
القضية  هذه  يولي  انه  واىل  أمس  يوم  املوضوع  هذا  مبتابعة 

املعقدة كل اهتمامه.
جدول  يف  الواردة  املواضيع  حبث  اىل  االنتقال  وقبل  واردف: 
لالداريني  الرواتب  دفع  يف  تأخري  ألي  ومنعا  اجللسة  اعمال 
وللعسكريني الذين يستبسلون يف الدفاع عن الوطن، فقد أصدر 
القانون  الدستور،  من   62 املادة  اىل  باالستناد  الوزراء  جملس 
املتعلق بفتح اعتماد اضايف يف املوازنة العامة لتغطية فروقات 
الرواتب وملحقاتها، حبيث سيتمكن اجلميع والعسكريون خاصة من 

قبض رواتبهم كاملعتاد يف أول الشهر.
القرارات

الواردة  البنود  حبث  اىل  الوزراء  جملس  انتقل  ذلك  بعد  وقال: 
)التفاصيل  الالزمة.  القرارات  االعمال واختذ بصددها  يف جدول 

الصفحة 4(
توقيف 50 شخصا

أعلنت قيادة اجليش ان وحدة من اجليش دهمت أول أمس عددًا 
املنية،  بلدات:  يف  إليها  املسلحني  بلجوء  املشتبه  األماكن  من 
مشتى حسن، ومشتى محود، ويف خميمات النازحني السوريني يف 
بلدة حبنني- الشمال، حيث أوقفت مخسني شخصًا مشتبهًا بهم، 

السوريني،  من  والباقي  واحد  وفلسطيين  لبنانيني  تسعة  بينهم 
احلربية  األسلحة  من  كميات  األماكن،  هذه  أحد  يف  وضبطت 
والقذائف الصاروخية، باإلضافة اىل كميات من األعتدة العسكرية 
املتنوعة وكامريات التصوير وأجهزة اإلتصاالت. من جهة أخرى، 
املواطن  - عرسال،  أوقفت قوى اجليش يف منطقة وادي محيد 
عبداهلل حممود احلجريي الذي حاول اكتناف أحد حواجز اجليش يف 
املنطقة، وهو يقود سيارة نوع بيك آب شفروليه من دون أوراق 
ومواد  أسلحة  تهريب  على  عدة  مرات  باقدامه  واعرتف  قانونية، 
غذائية ملصلحة االرهابيني يف اجلرود. ومت تسليم املضبوطات اىل 
املراجع املختصة وبوشر التحقيق مع املوقوفني بإشراف القضاء 

املختص. )التفاصيل ص7(

مواجهات يف القدس..
تتمة املنشور على الصفحة االول

بساعات مما أدى إىل وقوع اشتباكات يف القدس الشرقية وأثار 
خماوف من تفجر انتفاضة فلسطينية جديدة.

العنف  أعمال  مركز  كان  الذي  القدسي  احلرم  اسرائيل  وأغلقت 
األخرية أمام مجيع الزوار كإجراء احرتازي. وهذا أول إغالق كامل 

للموقع املقدس لدى املسلمني واليهود يف 14 عاما.
إسرائيل  بتصرفات  عباس  حممود  الفلسطيين  الرئيس  وندد 
ووصفها بأنها ترقى إىل حد إعالن حرب ودعت حركة فتح إىل يوم 
غضب اجلمعة )امس(. ومل يتضح إن كان احلرم القدسي سيفتح 

للمسلمني خالل صالة اجلمعة.
يف  اإلنسان  حقوق  جلنة  طالبت   2 جنيف  ويف  اخرى،  جهة  من 
األمم املتحدة إسرائيل امس االول بضرورة التحقيق يف انتهاكات 
ارتكبتها قواتها خالل ثالث حروب اخرية يف غزة وضمان تقديم 

القادة العسكريني للمحاكمة على ارتكابهم اي جرائم.
كما دعت اللجنة اليت تضم خرباء مستقلني ويرأسها اخلبري الربيطاني 
يف  االستيطاني  البناء  وقف  إىل  إسرائيل  رودلي  نايغل  السري 
توسيع  لصاحل  االراضي  مصادرة  ووقف  احملتلة  الغربية  الضفة 
تلك املستوطنات ومنع العنف حبق الفلسطينيني واختاذ إجراءات 

لسحب كل املستوطنني.
وقالت إنه جيب وقف اهلدم العقابي ملنازل الفلسطينيني والبدو 
يف الضفة الغربية وصحراء النقب اإلسرائيلية واالجالء القسري 

ونقل هؤالء السكان.
وخلصت اللجنة إىل نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل 

مبيثاق دولي للحقوق املدنية والسياسية.
وذكرت أن اهلجمات الربية واجلوية اإلسرائيلية األخرية على قطاع 
غزة يف متوز وآب تسببت يف عدد غري متناسب من االصابات بني 

املدنيني ومن بينهم أطفال.

غارات سورية على..
تتمة املنشور على الصفحة االول

دوما وأخرى يف بلدة حزة، ورجل يف مدينة الزبداني، برصاص 
قناصي قوات النظام.

النصرة  الناشطون ان تنظيم داعش عقد حتالفا مع جبهة  وأفاد 
يف مناطق جبل الزاوية يف مواجهة اجليش احلر الذي يقاتل يف 
آخر معقل للمعارضة يف كفر نبل بريف أدلب. ويهدد هذا التطور 
باخراج املعارضة املسلحة كليا من آخر معاقلها يف إدلب، ويرتافق 
النظام  طائرات  تكثيف  مع  اهلجوم  يف  والنصرة  داعش  حتالف 

قصفها على مواقع االشتباكات.
وحبسب ناشطني فإن معارك شرسة تدور بني ثوار سوريا ابرز 
الفصائل املعارضة املعتدلة، وجبهة النصرة املدعومة من داعش 
وجند االقصى يف كل من دير سنبل وكنصفرة وكفرنبل. وحتدث 
تستخدم  كنصفرة،  قرية  مشارف  قرب  عنيفة  معارك  عن  هؤالء 

فيها الدبابات واالسلحة الثقيلة، وطال اهلجوم ايضا دير سنبل.
واملعارك بني اجلانبني انتقلت أيضا إىل بلدة كفر عويد، واحسم، 
رأس املعصرة غربي كفرنبل، مع وصول تعزيزات اىل جبهة ثوار 
سوريا من لواء االنصار. فاللواء القادم من ريف إدلب اجلنوبي 
قرب  النظام  مواقع  من  عليه  استوىل  متنوعا  ثقيال  ميتلك سالحا 

مدينة مورك.
الطريق  على  وجودها  األخرى  هي  حزم  حركة  عززت  جانبها  من 
الدولي بني حلب وادلب وبني قرية خان السبل ومعرة النعمان 

لقطع الطريق على وصول التعزيزات اىل النصرة.
وأعلن تنظيم داعش أمس االول، سيطرته على حقل الشاعر للغاز 

مبحافظة محص وسط سوريا.
هذا وأصيب عنصر من قوات حرس احلدود األردنية، بعد استهداف 

إحدى دورياتها بالقرب من احلدود السورية األردنية.
ووفقًا ملصادر يف القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية فإن 
إطالق النار استهدف الدورية من داخل األراضي السورية ما أدى 
موقع  يف  معاجلته  ومتت  طفيفة  إصابة  أفرادها  أحد  إصابة  إىل 
احلادث، يف حني ردت قوات حرس احلدود األردنية على مصدر 
وإصابة  النار  أطلقت  اليت  اجملموعة  عناصر  أحد  وقتلت  النريان 

اثنني آخرين منهم.
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على  احلفاظ  على  الثالجة  يف  لألطعمة  السليم  التخزين  يساعد 
الثالجة لفرتة أطول، ومينع هدر الطعام كما يقلص تكلفة فواتري 

البقالة. 

على  احلفاظ  على  الثالجة  يف  لألطعمة  السليم  التخزين  يساعد 
الثالجة لفرتة أطول، ومينع هدر الطعام كما يقلص تكلفة فواتري 

البقالة. 

وتساعد احملافظة على الثالجة يف حالة فائقة التنظيم على توفري 
بيئة أكثر نظافة وأمانًا للطعام. ومن أجل املساعدة على حتقيق 
بعض  سامسونج  شركة  تقدم  الثالجة،  من  القصوى  االستفادة 

النصائح املفيدة لالستخدام والتخزين الفّعال.

1- ترتيب عناصر الثالجة حبسب نوع الغذاء: 
يتيح ترتيب املنتجات يف الثالجة حبسب نوع الغذاء الوصول إىل 
الراحة،  من  مزيدًا  يوفر  ذلك  أن  عن  فضاًل  بسهولة،  املنتجات 
ويقلل من استهالك الطاقة عند فتح باب الثالجة. ومن املناسب 
إبقاء اللحوم النيئة والدواجن واألمساك واملأكوالت البحرية بعيدة 
من غريها من املواد الغذائية يف الثالجة، ووضعها يف حاويات 

منفصلة )أو التأكد من أنها مغلفة بشكل آمن(. 

ويعد الرف العلوي من الثالجة أكثر أقسامها دفئًا وهو مناسب 
حلفظ األطعمة املعدة مسبقًا مثل الزبادي. أما اجلزء السفلي من 
الثالجة فهو األكثر برودة ما جيعله مثاليًا لتخزين اللحوم واألمساك 
أيضًا  يعين  الثالجة  أسفل  العناصر يف  هذه  ووضع  والدواجن. 

تقليل خطر تسرب العصائر. 

اخلاص  الدرج  يف  بتخزينها  فينصح  واخلضروات  الفواكه  أما 
برتطيب  لالحتفاظ  الرطوبة  ضبط  وحدة  واستخدام  باخلضروات، 

الوسط احمليط، ما يساعد يف احلفاظ عليها لفرتة أطول.

2- التحقق من درجة حرارة الثالجة: 
من املناسب احلفاظ على درجة حرارة الثالجة عند 5 درجات مئوية أو 

أقل ملنع الطعام من التضخم واحليلولة دون انتشار البكترييا.

3- احلفاظ على احلليب باردًا: 
الكثري من الناس حيتفظون باحلليب يف باب الثالجة، إال أن وضعه 
يف هذا املكان يعرضه الرتفاع درجة احلرارة متأثرًا باهلواء احمليط 
يف املطبخ عند فتح باب الثالجة. وللحيلولة دون ختثر احلليب، 
ينصح باالحتفاظ به يف القسم الرئيسي من الثالجة، واالحتفاظ 

بالتوابل يف باب الثالجة. 

4- الغطاء وقاية: 
إن احلفاظ على مجيع األطعمة مغطاة أو يف حاويات يضمن سالمتها 
خاصة  هام  أمر  وهو  إليها،  امللوثات  انتقال  ومينع  أطول  لفرتة 

بالنسبة للحوم واألمساك ومنتجات الدواجن. 

5- النظافة محاية: 
يتعني احملافظة على الثالجة يف وضعية صحية ونظيفة عن طريق 
األغذية  التأكد من سالمة  مع  األسبوع،  واحدة يف  مرة  تنظيفها 

بشكل يومي لضمان عدم استخدام أطعمة منتهية الصالحية.

 ومن أجل اإلبقاء عليها نظيفة بشكل كامل، يتعني البدء بإزالة 
يتم  األرفف،  إذابة  ومبجرد  الزجاجية،  األرفف  على  منتجات  أية 
مينع  الثلج  من  األرفف  إذابة  أن  )إذ  الساخن  املاء  يف  غسلها 
تصدع الزجاج(. ثم متسح املقصورات الثابتة يف الثالجة بقطعة 

من القماش املبللة باملاء البارد واملنظفات اخلفيفة. 

نصائح مفيدة حلفظ األطعمة يف 
الثالجة لفرتة أطول وكيفية تنظيفها

تعد العينان من أكثر أعضاء اجلسم حساسية، وتتأثر بشكل مباشر 
أمراض يتعرض هلا، ويلجأ األطباء بشكل دائم  أو  بأية تغريات 
إىل فحص العينني عند مراجعة املرضى هلم، الكتشاف األمراض 

اليت يعانون منها.

وتقدم صحيفة بيزنس إنسايدر األمريكية جمموعة من التبدالت يف 
العينني تشري بشكل مباشر إىل أمراض معينة جيب مراجعة الطبيب 

على الفور عند مالحظتها.

1- البقع احلمراء
تنجم هذه البقع عن جتمع الدم يف نقاط معينة من العني، وميكن 
أن تكون عالمة على اإلصابة مبرض السكري، ويف حال مل يتم 
عالجها يف الوقت املناسب، ميكن أن تنتفخ األوعية الدموية يف 

العينني وتنفجر يف النهاية مسببة النزيف.

2- احتقان الدم
ميكن أن ينتج احتقان الدم يف العينني عن أسباب أخرى غري مرض 
السكري، حيث ميكن أن ينتج عن السعال املستمر، أو العدوى 
اجلرثومية أو الفطرية، لذلك جيب مراجعة الطبيب لتحديد السبب 

واحلصول على العالج املناسب.

3- حكة وتورم العينني 
تنتج هذه األعراض يف معظم األحيان عن احلساسية املفرطة جتاه 
حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر احليوانات األليفة، وميكن عالج هذه 

احلساسية بقطرة حتتوي على مضادات اهليستامني.

4- جفاف العينني
املفرط  لالستخدام  اجلانبية  األعراض  أحد  العينني  جفاف  يعد 
النوم  حبوب  مثل  األدوية  من  معينة  أنواع  تناول  أو  للكمبيوتر، 
أو مسكنات األمل، كما أن أمراض املناعة الذاتية ميكن أن تسبب 

جفاف العينني.

5- فقدان القدرة على الرتكيز
يعاني البعض من فقدان القدرة على الرتكيز والقراءة من بعيد، 
وتنتج هذه احلالة عن التقدم يف السن، كما أنها ميكن أن تنتج 
أنواع األدوية مثل مضادات اهليستامني  أيضًا عن تناول بعض 

ومضادات االكتئاب ومدرات البول.

6- النظر الضبابي
تنتج هذه احلالة عن العديد من اضرابات النظر، إال أن األشخاص 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عليهم مراجعة الطبيب فورًا 
على  خطرًا  يشكل  ذلك  ألن  الرؤية،  وضوح  بعدم  الشعور  عند 

بصرهم.

7- رؤية بقع أو ومضات ضوء
يف  متزق  حدوث  على  األحيان  بعض  يف  األعراض  هذه  تدل 
الصداع  نتيجة  منها  يعانون  األشخاص  بعض  أن  إال  الشبكية، 
النصفي أو التقدم يف السن، ومن الضروري مراجعة الطبيب عند 

زيادة هذه البقع وتكرار حدوثها.

8- سرطان العني
ميكن لطبيب العيون أن يكون أول من يستطيع اكتشاف سرطان 
اكتشافه  ميكن  ال  اجللد  من سرطان  نادر  نوع  وهو  العني،  جلد 
مبجرد النظر يف املرآة، ويف حال مت استبعاد مجيع أسباب األمل 
والشعور بالضغط يف العينني، يزداد احتمال اإلصابة بهذا النوع 

من السرطان.
9- حلقات بيضاء حول العني

يسبب ارتفاع الكوليسرتول يف بعض األحيان ظهور حلقات بيضاء 
حول العينني، كما ميكن أن يسبب بقعًا صفراء على اجلفون، إال 
أن هذه احللقات والبقع حتدث عند كبار السن أيضًا، لذلك جيب 

إجراء الفحوصات الالزمة للتأكد من أسبابها.

 أمراض ميكن للطبيب اكتشافها 
بالنظر إىل عينيك

املخاطر  من  كنديون  علماء  حذر 
النامجة عن تناول بعض العقاقري 
ما  أو  فروت"  "اجلريب  عصري  مع 
ملا  اهلندي"  بـ"الليمون  يعرف 
من مضاعفة  الفاكهة  هذه  تسببه 
اجلسم  على  العالج  جرعة  تأثري 
العقار  وحتلل  تكسري  مبنع  وذلك 

يف األمعاء الدقيقة والكبد.

وأكد علماء مبعهد Lawson لبحوث الصحة بكندا أن العقاقري اليت 
اجلريب  عصري  مع  تناوهلا  مت  ما  إذا  خطرية  جانبية  تأثريات  هلا 
فروت قد تضاعف عددها من 17 دواء عام 2008 إىل 43 دواء 

عام 2012.

ومن هذه العقاقري تلك اليت يتم تناوهلا لعالج ضغط الدم املرتفع 
بعد  املناعي  اجلهاز  وتثبيط  الكولسرتول  وتقليل  والسرطان 

عمليات زراعة األعضاء.

"إن قرص دواء مع  باملعهد  الباحث  بيلي  الدكتور ديفيد  وقال 
كوب من عصري اجلريب فروت مياثل مخسة أو عشرة أقراص مع 
الفاكهة  هذه  الكيماوية يف  املادة  أن  مفسرًا  املاء"،  من  كوب 
املعروفة بـ furanocoumarins تزيل اإلنزيم الذي يفتت الدواء، 
مما يعين أن جزءًا كبريًا من العقار يهرب إىل اجلهاز اهلضمي بقدر 

ال يستطيع اجلسم التعامل معه.
الدم تتضاعف ثالث  الدراسة، فإن فاعلية عقار ضغط  وحبسب 
مرات مع تناول املرضى عصري اجلريب فروت مع أو يف أعقاب 
تناول العقار. وترتاوح األعراض اجلانبية هلذا اخلليط بني حدوث 
للموت  الكلى  لعطب  القلب  ضربات  الرتفاع  باملعدة  نزيف 

املفاجئ.
وحيذر الدكتور بيلي بتجاهل العامة لتلك املخاطر الذي يسببها هذا 
العصري إذا ما مت تناوله مع بعض العقاقري قائاًل إننا ننتقل دون 
قصد من مستوى عالجي إىل مستوى مسي للعقار مبزجه بعصري 

الكريب فروت.
ويعلق نيل باتل من مجعية الصيدلة امللكية على الدراسة قائاًل: 
"فاكهة اجلريب فروت ليست الطعام الوحيد الذي ميكن أن يسبب 
فاأللبان  العقاقري،  بعض  مع  تناوله  مت  ما  إذا  املضاعفات  تلك 
مثاًل، ميكن أن توقف امتصاص بعض املضادات احليوية إذا ما مت 

تناوهلا يف نفس وقت تعاطي الدواء".

ال تتناول هذه الفاكهة مع الدواء 
..النها تتحول اىل »سم«!

 »قد يتسبب باالمراض« ...خماطر جيب 
أن تعرفها عن عصائر الفواكه

هناك اعتقاد بني الناس أن عصري الفواكه صحية، إال أن األمر 
خماطرها،  تعدد  اليت  املتتالية  الدراسات  حبسب  كذلك،  ليس 
ويصل األمر يف أحدثها بأن حتّذر من أن شرب عصائر الفواكه 
ارتفاع  للموت:  األول  باملسّبب  لإلصابة  يؤدي  دوري  بشكل 

الضغط الشرياني واألمراض القلبية والوعائية.

وكانت حتذيرات سابقة قد ربطت بني عصائر الفواكه وبني شيوع 
البدانة والسكري، وحذرت من أن كأس واحدا من العصائر، ذي 
السكر،  من  مالعق  سبع  حوالي  على  حيتوي  لرت،  ميلي  الـ250 
ويضيف للجسد 115 سعرة حرارية، وهو ما يكاد مياثل ما حتويه 

علبة الصودا.

عند  األسنان  تسوس  عن  باملسؤولية  العصائر  هذه  تتهم  كما 
يف  واسع  بشكل  اآلباء  من  مستخدمة  أنها  خصوصا  األطفال، 
السنوات األوىل من عمر الرضيع، وهو ما يتسبب بإصابة طفل 

من كل 8 أطفال بتسوس األسنان قبل العام الثالث من العمر.

جامعة  من  باحثون  أجراها  اليت  الدراسة  فإن  للعربية  ووفقا 
الذين  األشخاص  أن  الباحثون  وجد  أسرتاليا،  يف  "سوينبرين" 
يتناولون هذه العصائر بشكل دوري أكثر عرضة لإلصابة بارتفاع 
واآلخر، مما  احلني  يتناولونها بني  الذين  من  الشرياني  الضغط 
يزيد من خطر التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغريها 

من األمراض الوعائية.

للجسم،  الضرورية  الفيتامينات  على  الطبيعية  العصائر  وحتوي 
وهو ما جيعل الناس يصنفونها على أنها صحية ومفيدة، إال أن 
منها  واحدا  كأسا  السكر جيعل  من  كبرية  كميات  على  احتواءها 
مينحك أكثر من توصيات الصحة العاملية، واليت حتذر من خطورة 

تناول أكثر من ست مالعق من السكر يوميا.
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متفرقات
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 1 November 2014  2014 الثاني  تشرين   1 السبت 

بريطانية  مسنة  أنفقت 
جنيه  آالف   4 من  أكثر 
اسرتليين )6800 دوالر( 
بطالء  منزهلا  طالء  على 

خاص، 
اإلشارات  وصول  مينع 
عن  الصادرة  االسليكة 
فاي"  "الواي  شبكات 

هذه  ألن  املنزل،  داخل  إىل 
مشاكل  هلا  تسبب  اإلشارات 
صحية يف كل مرة تتعرض هلا.

راسيل  ستيفاني  واستعانت 
)72 عامًا( بعامل، لطالء املنزل 
مادة  من  مسيكة  طبقات  بأربع 
ضد  منيعًا  حصنًا  جتعله  خاصة، 
تسبب  اليت  اإلنرتنت  إشارات 
أنها  هلا الصداع والغثيان، كما 
احملمولة  اهلواتف  دخول  منعت 
منزهلا  إىل  الكمبيوتر  وأجهزة 

لنفس السبب.
ميل  دايلي  صحيفة  وذكرت 
حتاول  راسيل  أن  الربيطانية 
جتنب املواصالت العامة، بسبب 
أجهزة  من  كبري  عدد  وجود 
كما  بداخلها،  احملمولة  اهلاتف 
تتواجد  مكان  أي  عن  تبتعد  أن 
واهلاتف،  اإلنرتنت  شبكات  فيه 
وال تتعامل مع الكمبيوتر والربيد 

اإللكرتوني.

كشف اإلشارات الالسلكية
حالتها  أن  إىل  راسيل  وأشارت 

بريطانية تنفق 7000 دوالر 
لتحصني منزهلا ضد »الواي فاي«

مل يتم تشخيصها من قبل طبيب 
خمتص، إال أنها من خالل جتربتها 
شبكات  أن  تدرك  الشخصية، 
الواي فاي واإلشارات الالسلكية 
باملرض،  الشعور  هلا  تسبب 
لذلك وجدت أن الطريقة األمثل 
للتعامل مع حالتها هي باالبتعاد 

عنها.
حالتها  بأن  راسيل  وأكدت 
الصحية حتسنت بشكل كبري، بعد 
طالء منزهلا من الداخل واخلارج، 
وباتت تشعر باألمان بشكل أكرب 
من السابق، كما أنها استعانت 
إشارات  يكشف  خاص  جبهاز 
ويصدر  منها  القريبة  االسلكي 
الوقت  يف  عنها  لتبتعد  إشارة 

املناسب.
استخدمته  الذي  الطالء  وحيتوي 
لتحصني منزهلا من شبكات الواي 
فاي، على مادة أكسيد األملنيوم 
واحلديد هلا تردد صدى مساوي 
فاي،  الواي  شبكات  لرتدد 
وتعمل على امتصاص اإلشارات 
الدخول  من  ومنعها  الالسلكية 

إىل املنزل.

 التجنيد »إجباري« على النروجييات
بأغلبية  النروجيي  الربملان  أقر 
بفرض  يقضي  مقرتحا  كاسحة 
على  باجليش  اإللزامية  اخلدمة 
طبيا،  الالئقات  السيدات  مجيع 
الالتي ترتاوح أعمارهن بني 19 

و44 عاما.
إدخال  إىل  املقرتح  ويهدف 
اخلدمة  قانون  على  تعديالت 
فرض  ليتم  املسلحة،  بالقوات 
النساء  على  اإللزامية  اخلدمة 
يف النرويج، حرصا من الربملان 
بني  املساوة  مبدأ  إرساء  على 

اجلنسني.
على  "إجباري"  التجنيد   
الربملان  أقر  النروجييات: 
النروجيي بأغلبية كاسحة مقرتحا 
اإللزامية  اخلدمة  بفرض  يقضي 
السيدات  مجيع  على  باجليش 
ترتاوح  الالتي  طبيا،  الالئقات 
عاما.  و44   19 بني  أعمارهن 

بأغلبية  النروجيي  الربملان  أقر 
بفرض  يقضي  مقرتحا  كاسحة 
على  باجليش  اإللزامية  اخلدمة 
طبيا،  الالئقات  السيدات  مجيع 
الالتي ترتاوح أعمارهن بني 19 

و44 عاما.
وطبقا للمقرتح فإن النروجييات 
سيخضعن لنفس شروط التجنيد 
اإللزامي املفروضة على الرجال، 
وسيكون على كل نروجيية الئقة 
طبيا إكمال فرتة 19 شهرا على 

األقل يف خدمة اجليش.
ومن املنتظر أن خيضع املقرتح 
أنه  علما  ثانية،  لقراءة  الحقا 
صوتا   96 على  مؤخرا  حصل 
باملوافقة، يف مقابل 6 أصوات 

رافضة فقط.
وتشكل النساء بالفعل 13% من 
قوام القوات املسلحة النروجيية، 
اليت  احلكومة  بيانات  حبسب 

ترأسها السيدة إرنا سولبريغ.

 حلب األبقار ورعاية املاشية شروط 
إختيار ملكة مجال أوغندا !

بلقب  الفوز  يتطلب 
ملكة مجال أوغندا لعام 
2014 مهارات جديدة، 
األبقار  حلب  منها 
يف  األغنام،  ورعاية 
لقطاع  للرتويج  مسعى 

الزراعة.

وقد فازت لي كاالنغوكا البالغة 
من  باللقب  عامًاـ   23 العمر  من 
إىل  وصلن  متبارية   19 بني 
مسابقة  من  النهائية  املرحلة 
اجلمال اليت ُأريد منها هذا العام 
املورد  الزراعة،  لقطاع  الرتويج 

اإلقتصادي األول يف البالد.

وشكل ذلك حتديًا لدى الفتيات 
العاصمة  من  مبعظمهن  اآلتيات 

كمباال.

قطاع  "إن  كاالنغوكا  وقالت 
الزراعة يؤمن فرص عمل كثرية، 
هلذا  للرتويج  نعمل  أن  أمتنى 

القطاع يف بلدنا".

إنتخاب ملكة مجال  وُينظم حفل 

هذا  لكنه  سنوات،  منذ  أوغندا 
إلختيار  معايري  أضاف  العام 
مهارات  إمتالك  منها  امللكة، 
بهدِف  الزراعية،  األنشطة  يف 
يف  الشباب  إلستثمار  الرتويج 
قطاع الزراعة الذي يشرتك فيه 

اجليش بإستثمارات كبرية.

وقال منظم احلفل جورام موزيرا 
للتنافس  الشابات  "إضطرت 
يف أعمال لسن معتادات عليها 
وخارجة عما هو متبع يف إختيار 

ملكات اجلمال".

احلفل  هذا  من  "أردنا  وتابع 
قطاع  يف  لالستثمار  التوجيه 
الزراعة أكثر مما أردناه أن يكون 

جمرد حفل للجمال".

 ضرب وحماكمة لـ جنمة رياضة هندية 
التهامها بأنها ساحرة!

هيئة  بثته  تقرير  قال 
)بي. الربيطانية  اإلذاعة 
إن  اجلمعة  بي.سي( 
صفدت  هندية  رياضية 
لالعتداء  وتعرضت 
عامة  قاعة  إىل  وسحبت 
شعبية  حماكمة  لتواجه 
قرية  وجهاء  قبل  من 

ساحرة يف  بأنها  بعدما وصمت 
الواقعة يف والية آسام  قريتها 

مشال شرق اهلند. 

عن  )بي.بي.سي(  ونقلت 
اليت  الرمح  رامية  بورا  دجباني 
كاربي  مقاطعة  يف  تعيش 
اجنلونج النائية الواقعة على تل 
مع زوجها وأطفاهلا الثالثة قوهلا 
بالالئمة  أحنوا  القرية  وجهاء  إن 

عليها يف موت أربعة.

وعملية اتهام األشخاص وخاصة 
واالعتداء  سحرة  بأنهم  النساء 
عليهم أو قتلهم ما تزال شائعة 
اهلند  يف  األماكن  بعض  يف 

القبلية  العشائر  بني  وخاصة 
على الرغم من عدم قانونيتها.

بورا  عن  )بي.بي.سي(  ونقلت 
القرويون  كان  "عندما  قوهلا 
امرأة  وصفتين  الرتانيم  يتلون 
وصاحت  ساحرة  بأنين  عجوز 

قائلة إنين جيب أن أعاقب.
مجيع  يف  باللوم  علي  "وألقي 
وقعت  اليت  تلك  الوفاة  حاالت 
لفي يف شباك  ومت  القرية  يف 

صيد وضربي بقسوة". 
وقال موجدا جيوتي ماهانتا قائد 
شرطة كاربي اجنلونج إنه مت إلقاء 
القبض على إحدى هذه السيدات 
يوم اخلميس بعدما رفعت عائلة 

بورا قضية للشرطة.

ستضطر الشركة 
ملصنعة  ا
ملشروب الطاقة 
بول"  "ريد 
لسداد تعويض 
قدره 13 مليون 
بسبب  دوالر 
اليت  اجلملة 
يف  استخدمتها 

بول  "ريد  وهو  ملنتجها  الدعاية 
مينحك أجنحة".

يف  املستهلكني  بعض  وكان 
الواليات املتحدة توجهوا إلحدى 
وتقدموا  نيويورك،  يف  احملاكم 
"ريد  ضد  مجاعية  بشكوى 
لعدم  بالتعويض  وطالبوا  بول" 
"حصوهلم على أجنحة" بعد تناول 

املشروب.
صاحل  يف  احلكم  وجاء 
لكل  ميكن  إذ  املستهلكني، 
بول"  "ريد  اشرتى  شخص 

»ريد بول« تدفع تعويضاً 
للمستهلكني لعدم ظهور »األجنحة«

و   2002 عامي  بني  الفرتة  يف 
تعويض  على  احلصول   ،2014

يقدر حبوالي 10 دوالرات.
 

وجاء يف ملف الدعوى أن الشركة 
املنتجة للمشروب بالغت بشكل 
غري مألوف يف تقدير قدر الطاقة 
اليت مينحها املشروب، يف حني 
اليت  الطاقة  عن  تزيد  ال  أنها 
حيصل عليها من كوب القهوة. 
فقد  الصحفية  للتقارير  ووفقا 
التعويض  على  الشركة  وافقت 
يف  الوقت  إلضاعة  جتنبا 

اإلجراءات القضائية

 اكتشفن إصابة حبيبهّن باإليدز... بعد وفاته
شاب  وفاة  تسّبب 
العشرين  يف 
بهلٍع  عمره  من 
من  للعشرات 
قرية  يف  الشابات 
صغرية من رومانيا 
بعد اكتشافهّن يوم 
يعاني  أّنه  اجلنازة 

من مرض اإليدز.

دانيال  الشاب  جنازة  وحضر 
عامًا   24 العمر  من  البالغ  ديكو 
منطقته  يف  بروميو  وامللّقب 
لكن  حبيباته  من  كبريًا  عددًا 
أجواء احلزن اليت عّمت املراسيم 
حتّولت الحقًا إىل غضب وسخط 
أنه يعاني  بعد اكتشاف حبيباته 
من مرٍض معٍد بالرغم من أّنه قد 
يف  هذه  املرضية  حالته  سّجل 

الدوائر الرمسية منذ فرتة.

مايل  الدايلي  صحيفة  وذكرت 
الربيطانية أّن طبيب العائلة كان 
وحاول  دانيال  حبالة  علٍم  على 
بعدما  العلن  إىل  عنها  الكشف 
أقام دانيال عالقة مع ابنته لكن 

الطبيب  والدته هّددت مبقاضاة 
عندما علمت مبخططه فبقي األمر 
قيد الكتمان. ونقل عن الطبيب 
قوله "كنت أعرف أنه على عالقٍة 
مل  لكنين  الشابات  من  بالكثري 

أستطع القيام بشيء". 
الشابات  من  عدد  واكتشف 
اللواتي كّن على عالقٍة بدانيال 
وتأّكد  اجلنازة  قبل  مرضه  عن 
إثنتان منهّن  اليوم إصابة  حتى 
تقّدمت  وقد  بالفريوس.  فقط 
40 شاّبة للقيام بفحٍص للكشف 
عن اإلصابة باإليدز وهّن بانتظار 
التحقيق  ويتّم  النتائج.  صدور 
واألصدقاء  العائلة  أفراد  مع 
بوضع  علٍم  على  كانوا  الذين 

دانيال الصحي ومنهم والدته.

 »فيسبوك« يفضح أسرتالياً متزوجا من 5 
فتيات وخطيبا لـ 7 أخريات

 ألقت الشرطة األسرتالية القبض 
على الشاب سونكو تيجان، 28 
بعدما  عليه  القبض  مت  عامًا، 
 " عرب  زوجاته،  إحدى  اكتشفت 
متزوج من مخس  أنه  فيسبوك" 
وصديق  لـ7  وخطيب  سيدات 

محيم خلمس فتيات.

ونقلت صحيفة " اليوم السابع" 
عن موقع " اليت ديلي" األمريكي، 
ال  أن  الواقعة  يف  الغريب  أن 
واحدة من بينهن تعلم شيئًا عن 
وجود أي فتاة أخرى يف حياته، 
عن  كانت  خدعته  اكتشاف  وأن 
قامت  عندما  الفيسبوك  طريق 

بامسه  بالبحث  زوجاته  إحدى 
األخري على موقع التواصل األول 
يف العامل، ووجدت صورة لرجل 
حساب  يف  كثريًا  زوجها  يشبه 
امرأة أخرى، وقامت الفتاة بتتبع 
عالقاته  اكتشفت  حتى  ذلك 
كافة  من  املتعددة  وزجياته 

القارات.
مت  األمر  يف  التحقيق  وبعد 
التوصل إىل أنه لديه 6 أطفال 
ترتاوح  خمتلفات  نساء  من 
أعمارهن بني الـ22 والـ44 عامًا، 
أجل  من  النساء  يستخدم  وهو 
احلصول على أمواهلن، ومت إلقاء 

القبض عليه وسجنه.
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 كتب : أكرم املغوّش
 

املاضي  السبت 
كانت  اجلالية العربية 
يف سيدني يف ليلة 
من أمجل ليالي العمر 
الكبرية  النجمة  مع 
احلسناء  املتألقة 
والنجم  عطيه  رويدا 
احملبوب  املتألق 
اللذين  حبيب  وفيق 
وصلتهما  يف  قدما 
من  عندهما  ما  أمجل 
بهما  خاصة  أغنيات 
يطلبه  كان  وما 
حيث  مجهورهما 
حتى  السهرة  دامت 
الساعات االوىل من 
واجلمهور  الصباح 
بكل  ويدبك  يرقص 

فرح وسعادة .
عريف  وكان 
الشاعر  املهرجان 
بدوي  الذواق 
قدم  الذي  معّوض 
احملبوبني  النجمني 
ووفيق  عطيه  رويدا 
الكالم  بأمجل  حبيب 
فقوطع  والقصائد 

مرارًا بالتصفيق .
متعهد  كان  كما 
رجل  احلفالت 
الناجح  االعمال 
السيد  جدًا  واخللوق 
فرنسيس  طوني 
اجلمهور  يستقبل 
املشرقة  بابتسامته 
بهم  يرحب  وهو 
ويطوف  حمبة  بكل 
على الطاوالت ليليب 

طلبات اجلميع. 
إدارة  وكانت 
لصاحبها  البلفيو 
سايد  الكبري  النجم 
مدير  وإبنه  فارس 
الديناميكي  الصالة 
عينا  فارس  إيلي 
قموا   حيث  ساهرة 
الضيافة  أنواع  كافة 

والكرم.
للنجاح  ونظرًا 
الكبري ستكون احلفلة 
للنجمة  الوداعية 
املتألقة  احلسناء 
والنجم  عطية  رويدا 
احملبوب وفيق حبيب 
السبت  اليوم  مساء 
البلفيو  قاعة  يف 
موعدكم  تنسوا  فال 
النجمني  لقاء  مع 
املتألقني  الكبريين 
ووفيق  عطيه  رويدا 
املتعهد   .. حبيب 
ورجل  اجلنتلمان 
اخللوق  االعمال  
طوني  السيد 
فرنسيس يرحب بكم 

اهاًل وسهاًل .

النجمان رويدا عطيه ووفيق حبيب 
يف أمجل سهرات العمر يف البلفيو 

كتب : أكرم برجس املغوّش 
من قال ان شاعر املقاومة الفلسطينية  املناضل 
الكبري مسيح القاسم قد ترجل عن صهوة  حصانه 
وهذا ما مل يعَتْد عليه وهو الذي هزم املوت مرارًا 

ومل يدعه ينال منه وهو يقول :
أنا ال أحبك يا موت .. ولن أخافك ..

ويف يوم تكرميه وهو الذي ما عودنا الغياب 
تنادينا أحرارًا من اجلالية العربية وأقمنا الذكرى 
وأي ذكرى والقائد البطل بيننا: منتصب القامة 

ميشي ..مرفوع اهلامة ميشي ..
ويتقدم املقاومني االحرار يف فلسطني مع بين 
معروف املوحدين الدروز  الطائفة القومية العربية  
ال  طائفة  وهي  فخر  بكل  اليها  ينتسب  واليت 
طوائفية اليت كان لفرسانها االبطال رسم خريطة 
سورية ولبنان وفلسطني وبالد الشام  بارواحهم 
من  االبطال  االحرار  ورفاقه  بدمائهم  وتلونها 
وابطال جمدل مشس وبقعاثا  الفلسطيين  شعبنا 
العدو  وعني قنيه ومسعده  يف جوالننا متحديًا 

الصهيوني وهو يصرخ يف وجه العدو متحديًا:
...ميوت منا الطفل والشيخ.. وال يستسلم 

القتلى..وال  أبنائها  على  األم  وتسقط 
تستسلم 

اتصل  كنت  عندما  واعتزاز  فخر  بكل  واذكر 
هاتفيًا  وانا اوجه له الدعوة تلو الدعوة من أجل 
تكرميه يف سيدني بالتنسيق والتشجيع من الدكتور 
الغالي مصطفى مجيل علم الدين الناشط الوطين 
واالجتماعي ورئيس املركز الثقايف العربي الذي 
الشاعر مسيح  القائد  بأن  قائاًل  عّلي  يؤكد  كان 
اخلالد  ولكن  عّلي  كرميًا  ضيفًا  سيكون  القاسم 
الكبري كان يعتذر لعدم متكنه من السفر بسبب 

املرض الذي امّل به اىل اخللود.
االسرتالي  بالنشيدين  املهرجان  وأبتدأنا 
والفلسطيين ومن ثم دقيقة صمت إجالاًل وإكرامًا 
وتقديرًا للشاعر العظيم مسيح القاسم ..وقدمت 
على التوالي األستاذ املناضل األسري منري حماجنة 
الذي حتدث باسم أحرار فلسطني واالستاذ جورج 

الشاعر اخلالد مسيح القاسم يف ضمائرنا:
ميوت منا الطفل والشيخ...واليستسلم 

  النجمان رويدا عطية ووفيق حبيب يتوسطان طوني فرنسيس والزميل 
اكرم املغوش

  النجمة رويدا عطية و »يا مال الشام« والجمهور » يف احلى حاالته

  النجم وفيق حبيب و »ليلي ليكي ليكي« والجمهور يصغي

 الجمهور يرقص من طربا وسعادة

علم  مجيل  مصطفى  الدكتور  عن  نيابة  ديوب 
الدين رئيس املركز الثقايف العربي الذي اعتذر 

بسبب وفاة قريبته.
لشاعرنا  قصائد  من  شعرية  قراءات  وقدم  
منصور  مارسيل  السيدة  القاسم  مسيح  العظيم 

واالعالمي املعروف االستاذ صاحل السقاف.
الشعر  وختامها مسكًا وكان شعرًا مع فارس 
الدكتور مجيل ميالد الدويهي ومنها هذه االبيات: 

كيف ارثيك والرثاء كالم 
 ومن احلزن تعرج األقالم 

كيف أرثيك واحلروف ضحايا 
وعل الشعر يستبد الظالم 
بيتك اآلن يف فسطني قرب 
من رخام ، عليه رف احلمام 
تلك أحببت من زمان زمان 

 ورمتك يف حضنها األنسام 
بعض ليمونها عليك مساء 

 بعض زيتونها ، العتيق خيام 
صوتها صوت عاشق عربي 

ال ينام ، وال الغناء ينام 
ويضيف :

يا مسيح تباعدت أوطان 
فالعناوين غربة وانقسام 

ويلومون شاعرًا حني يشدو
يا بالدي ...وتصدح االنغام 

إن من مات مرة كل يوم 
 لو أراد احلياة ليس يالم 

الضيافة  احلضور  تناول  املهرجان  نهاية  ويف 
معي  السقاف  صاحل  االستاذ  االعالمي  وحتدث 
شخصيًا أكرم املغّوش وعدد من الناشطني الذاعة 
أس بي أس القسم العربي حيث حتدثنا عن حياة 
القاسم  مسيح  الكبري  املناضل  الشاعر  ونضال 

حيث بثت املقابالت صبيحة اليوم التالي.
من  بالشكر  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  تتقدم 
اجمللس العربي االسرتالي لتقدميه املركز القامة 

هذا املهرجان ومن احلضور.

وقوفا للنشيدين االسرتالي والفلسطينيالزميل اكرم املغوش يقدم املهرجان

حضوردقيقة صمت تكريما للشاعر القاسم

الزمالء سكريه واملغوش وفرحان وعبيد وعقيلته ومنصورحضور



Page 36صفحة 36     

News

Glenn Brookes MP, Mem-
ber for East Hills has 
today welcomed the in-
troduction of the NSW 
Government’s most im-
portant child protection 
reforms in a generation, 
Safe Home for Life.
Family and Community 
Services Minister Gabri-
elle Upton has announced 
the start of a major trans-
formation of the child pro-
tection system across the 
state.
“Safe Home for Life is 
about giving our children 
and young people the 
best chance at a better fu-
ture,” said Ms Upton.
“It will mean more servic-
es and better outcomes 
for more children at risk 
and in care.
“Safe Home for Life will 
see the NSW Government 
invest more than half a 
billion dollars over four 
years to create a stron-
ger, better child protec-
tion system.” 
Glenn said “We all want 
our children and young 
people to have safe, se-
cure and loving homes. 
“The NSW Government’s 
Safe Home for Life re-
forms will promote good 

parenting and also make 
it easier for permanency 
and adoption for children 
in care,” Mr. Brookes 
said. 
“The reforms will lead 
to greater stability for 
children in care, and will 
make the process towards 
adoption clearer.
“Placing children’s needs 
for permanency and sta-
bility at the heart of our 
Act is truly transforma-
tive for our child protec-
tion system.
Minister Upton added 
“The NSW Government 
is committed to keeping 
families together and sup-
ported, where it is safe for 
children. 
“For the first time through 
the Safe Home for Life 
permanency principles, 
restoration has been en-
shrined in legislation,” 
Ms Upton said. 
Glenn added “The Safe 
Home for Life reforms 
are further proof that this 
NSW Liberals & Nationals 
Government is delivering 
for the most vulnerable 
members of our commu-
nity.”
Media Contact: Jim Dan-
iel 0408 461 952

SAFE HOME FOR LIFE FOR 
CHILDREN IN EASTHILLS 
AND THE GREATER BANK-
STOWN AREA

Tony Abbott has left open 
the possibility of a return 
to emissions trading in a 
trade-off for the Palmer 
United Party’s support for 
his controversial Direct 
Action climate policy.
A deal was struck late on 
Wednesday afternoon af-
ter protracted negotiations 
and represents a major 
symbolic concession by 
the Prime Minister, who 
once swore a blood oath 
to repeal the carbon tax 
and never again have a 
price on carbon.
Under the agreement, the 
government has back-
flipped on a promise 
to abolish the Climate 
Change Authority and will 
instead fund the body to 
undertake an 18 month 
inquiry into the effective-
ness of emissions trad-
ing programs around the 
world.
Direct Action, the key 
plank of which is a $2.55 
billion fund that pays ma-
jor polluters to reduce 

their emissions, is now set 
to become law, assuming 
independents Nick Xeno-
phon and John Madigan 
also back the legislation.
The breakthrough repre-
sents a major win for Mr 
Hunt and a step forward 
for the government, which 
has been without a carbon 
abatement policy since 
dumping Labor’s carbon 
price in July.
But to achieve it, it has had 
to embrace the possibility 
of a return to emissions 
trading scheme at some 
point in the future.
At a media conference late 
on Wednesday with Mr 
Palmer and CCA chair Ber-
nie Fraser, Environment 
Minister Greg Hunt said 
the government would 
restore funding to the au-
thority, which would be 
“appropriately resourced” 
to conduct an 18 month 
inquiry.
While Mr Hunt maintained 
that the government op-
position to carbon pricing 

remained absolute, the 
government is now in the 
strange position of fund-
ing independent advice 
which may well recom-
mend it does just that be-
fore the next election.
A draft terms of reference, 
seen by Fairfax Media, 
shows the authority will be 
charged with investigat-
ing if and when Australia 
should implement an ETS, 
and what Australia’s emis-
sions reduction targets 
should be after 2020.
A delighted Mr Hunt said 
the deal was necessary, 
but appeared to acknowl-
edge it was just a gesture 
which was unlikely to re-
sult in any policy change 
by the government.
He said Direct Action was 
unable to pass the Senate 
without it.
“If the Senate was not go-
ing to accept that propos-
al, and if it’s an important 
gesture as part of the pro-
cess, then we are achiev-
ing the outcome here of 
the emissions reduction 
fund, of strengthening the 
Carbon Farming Initiative, 
of reducing emissions and 
doing it without a carbon 
tax,” Mr Hunt said.
Wednesday’s deal also 
represents a concession 
by Mr Palmer because 
he has secured no com-
mitment to adopt an ETS 
even if the review finds 
one is required to meet 
Australia’s international 
obligations.

Direct Action: Clive Palmer and crossbenchers 
reach deal with Greg Hunt
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PUP leader Clive Palmer and Environment Minister Greg Hunt, followed by Climate Change Authority boss 
Bernie Fraser. Photo: Andrew Meares

Clive Palmer and Environment Minister Greg Hunt. Photo: Andrew Meares

Fairfax Media first re-
vealed on Sunday that an 
agreement was imminent 
after Mr Palmer appeared 
to soften his position by 
calling for a review of an 
ETS, rather than a straight 
commitment.
It is a substantial back-
down from Mr Palmer’s 
declarations earlier this 
year that Direct Action was 
“hopeless” and “dead” 
because it would be too 
expensive with little envi-
ronmental outcome.
Labor’s environment 
spokesman Mark Butler 
welcomed the retention of 
the CCA, branding it a mi-
nor broken promise in the 
scheme of things, but said 
there was absolutely no 
need for further study on 
an ETS as that work had 
already been done.
“We’ve supported the 
Climate Change Author-
ity and we look at all of 
its work with great inter-
est because it’s made up 
of very significant people 
who do their work robust-
ly and independently but 
they’ve done work on this 
before,” Mr Butler said.
Greens leader Christine 
Milne said the deal would 
amount to nothing when it 
came to action on climate 
change.
“Clive Palmer has 
achieved nothing in terms 
of his agenda except tear 
down emissions trading,” 
she said.
Mr Palmer’s deal contains 
several other amend-
ments, including a plan to 
direct more funds under 
the existing carbon farm-
ing initiative to indigenous 
to landholders for so-
called savanna burn-off.
Mr Hunt said the govern-
ment had also adopted 
four out five amendments 
put forward by Senator 
Xenophon, but it had re-
jected his proposal for a 
$500 million fund to pur-
chase international car-
bon credits as this was 
not government policy.
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Prime Minister Tony Ab-
bott is expected to launch 
a multi-state police task-
force to investigate sus-
pected ties between or-
ganised crime and union 
officials when he cam-
paigns with Victorian Pre-
mier Denis Napthine for 
the first time on Friday .
The pair are expected to 
make the joint announce-
ment at an event in Mel-
bourne on Friday morning, 
marking Mr Abbott’s first 
entry into the state elec-
tion campaign.
Fairfax Media last week 
exclusively revealed that 
federal and state police, as 
well tax office personnel, 
had been asked to contrib-
ute to the taskforce, which 
could have as many as 35 
members.
Melbourne is set to be 
the home for the Joint 
Po¬lice Task¬force into 
In¬dus¬trial Crim¬i¬nal¬ity 
and Cor¬rup¬tion, which 
could bring in police from 
NSW and Queensland. It 
will cross state borders 
but be under the direction 
of the royal commission.
It will crack down on 
union of¬fi¬cials and 
oth¬ers en¬gaged in 
black¬mail, car¬tel 
be¬hav¬iour, ex¬tor¬tion, 
boy¬cotts, kick¬backs and 
in¬tim¬i¬da¬tion, accord-
ing to a News Ltd report. 
While the focus will 
be on unions, police 
will also investigate 
cor¬rupt em¬ploy¬ers, 
debt col¬lec¬tors and 
me¬di¬a¬tors.
Underworld figures such 
as Mick Gatto, who work 
as “mediators” in the con-
struction industry, are 
likely to come under the 
spotlight.
“There is no place 
for stan¬dover 
tac¬tics, vi¬o¬lence 
or in¬tim¬i¬da¬tion in 
Aus¬tralian work¬places,” 
Mr Abbott told News Ltd.
“To gen¬er¬ate jobs 
and grow busi¬nesses, 

Tony Abbott expected to launch taskforce to 
investigate organised crime, union links

work¬places must be safe, 
pro¬duc¬tive and law-
abid¬ing.”
The task¬force is be¬ing 
es¬tab¬lished after 
Jus¬tice Dyson Hey¬don, 
who is over¬see¬ing the 
royal com-mis¬sion into 
union corruption, report-
edly urged police action 
be taken on criminality un-
covered at the hearings.
“The ev¬i¬dence of 
cor¬rupt be¬hav¬iour, 
un¬law¬ful kick¬backs and 
stan¬dover tac¬tics in the 
con¬struc¬tion in¬dus¬try 
has made it clear that 
there is a need for a joint 
po¬lice task¬force to 
fully in¬ves¬ti¬gate this 
cor¬rupt ac¬tiv¬ity,” Dr 
Napthine said.
“The task¬force will have 
all the pow¬ers cur¬rently 
avail¬able to the AFP and 
par¬tic¬i¬pat¬ing state 
po-lice of¬fi¬cers.”
Crimes such as assault 
will be investigated under 
Vic¬to¬rian laws. Officers 
will also investigate ex-
tortion and boy¬cotting 
of building sites un¬der 
fed¬eral in¬dus¬trial law.
This comes as the 
Napthine government calls 
for the power to deregister 
unions where there is suf-
ficient evidence of criminal 
behaviour. 
In a submission to the 
Royal Commission into 
Trade Union Governance, 
Victoria argues that the 
commission has already 
received enough evidence 
of wrongdoing by the pow-
erful Construction, For-
estry, Mining and Energy 
Union to consider deregis-
tration - or to change the 
laws to allow the states to 
do so. 
According to a report in 
The Australian Financial 
Review, the submission 
says: “The state of Victo-
ria submits that consider-
ation may be given, either 
at this stage or after re-
ceiving further evidence, 
as to whether it would be 
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appropriate to recommend 
for the cancellation of the 
registration of the CF-
MEU”. 
Mark Ney, a former Aus-
tralian Federal Police as-
sistant commissioner, is 
expected to be in overall 
command of the taskforce.
Mr Ney left the AFP in 
2009 after 25 years’ ser-
vice in a range of senior 
positions, including, re-
sponsibility for northern 
operations from 2001-03; 
human resources from 
2003-06; and protection 
from 2006-09.
Since leaving the force he 
has worked as a consul-
tant. He returned to the 
AFP in 2011 to manage the 
Federal Police College.
A spokesman for the roy-
al commission last week 
confirmed the taskforce 
was in the early stages of 
the planning process.
Mr Abbott and Dr Napthine 
have been at loggerheads 
this week over the govern-
ment’s move to re-intro-
duce the indexation of fuel 
excise, which Dr Napthine 
criticised.
Dr Napthine was also criti-
cal of aspects of Mr Ab-
bott’s call for a mature de-
bate about reforming the 
federation.
But the pair have worked 
closely together on the 
East West Link, with Mr 
Abbott handing Victoria $3 
billion in federal funds for 
the project.
Mr Abbott told Parliament 
earlier this week that he 
was looking forward to 
campaigning in Victoria, a 
statement which alarmed 
some Victorian Liberals.
Dr Napthine is facing a 
tough fight to hang on to 
the top political job in Vic-
toria against Labor chal-
lenger Daniel Andrews.
Some Victorian Liberals 
have suggested that Mr 
Abbott, who is not popular 
in Victoria, may drag down 
Dr Napthine’s vote in the 
state contest.

The Abbott government has 
reluctantly agreed to discuss 
climate change at the G-20 
summit in Brisbane, but the 
G20 group will not make any 
new commitments to act on 
emissions.
According to a draft commu-
niqué now circulating to mem-
ber countries, climate change 
will come under discussion.
It is to fall under the heading 
of energy efficiency, but it has 
its own paragraph in the cur-
rent draft of the official sum-
mary of proceedings.
This is a concession by the 
Australian government, which 
had earlier resisted the idea 
that the forum discuss the 
subject.
With the host country insist-
ing that the total length of the 
communiqué be limited to a 
crisp three pages, a separate 
paragraph is considered a mi-
nor triumph.
The United States and France 
are among the countries most 
insistent that climate change 
be on the agenda, officials 
said.
But the draft indicates only 
a very general paragraph on 
climate change, according to 
officials, and no new commit-
ment to any specific action on 
the matter is being contem-
plated. 
The countries most resis-
tant to any action on climate 
change include Russia and 
Saudi Arabia. The G-20 oper-
ates on the principle of con-
sensus.
The group was set up as an 
economic policy co-ordinator, 
and Treasurer Joe Hockey 
said that climate change did 
not come up at the first two 
meetings of G-20 finance min-
isters this year under Austra-
lia’s chairmanship.
Seeking to make a partisan 
point, Opposition climate 
change spokesman Mark But-
ler said that by excluding the 
subject from the G-20, Ab-
bott government policy had 
“moved from embarrassing 
and ignorant to downright 
damaging to Australia”.
Prime Minister Tony Abbott 
said in June that it was “im-
portant to ensure that these 
international meetings don’t 
cover all subjects and illumi-
nate none”.
And the Foreign Affairs Minis-
ter Julie Bishop said “we must 
prioritise issues where there 

Climate change to be discussed at G20 summit

is consensus within the G20 
on taking action.”
By contrast, US President Ba-

rack Obama’s international 
adviser, Caroline Atkinson, 
said there would be “many 
people around the table” at 
the meeting who would want 
to discuss climate change.
Discussions by lead negotia-
tors suggest that the Brisbane 
meeting will lend rhetorical 
support to progress towards 
a successful UN summit on 
climate change in Paris late 
next year.
New commitments to cut car-
bon emissions in the years af-
ter 2020 are due to be agreed 
at the Paris meeting.
Any related new measures at 
the G-20 meeting next month 
will be under the rubric of en-
ergy efficiency.

Prime Minister Tony Abbott has said 
that it is “important to ensure that 
these international meetings [G-20] 
don’t cover all subjects and illuminate 
none”. Photo: Andrew Meares

Newspapers went too far in 
publishing salacious personal 
emails between Labor senator 
Nova Peris and Trinidadian 
athlete Ato Boldon, Commu-
nications Minister Malcolm 
Turnbull says.
The NT News and other News 
Corporation Australia news-
papers first published explicit 
emails between Ms Peris and 
Mr Boldon on Wednesday. 
The stories suggested that 
Ms Peris had used a position 
at Athletics Australia in 2010 
to secure government funding 
for Mr Boldon visit Australia 
so they could pursue an af-
fair - an allegation Ms Peris 
denies.
Other media outlets, including 
Fairfax Media, later published 
excerpts of the explicit emails.
Mr Turnbull, a former jour-
nalist with The Bulletin, said 
he is a strong supporter of 
press freedom but that he be-
lieves the media overreached 
by publishing so much detail 
from the emails.
“I wonder whether it mightn’t 
have been better to perhaps 
be more discriminating in 
what material was made pub-
lic there,” Mr Turnbull told the 
ABC on Friday.
“Could the issue have been 
pursued with less of the per-
sonal and, for Nova Peris, very 
humiliating information being 
published? 
“There are a lot of issues there, 
I am not the editor in chief of 
the NT News. 
“I am not the Press Council. I 
am an old journalist or a for-

mer journalist, and there’s 
always issues of judgment 
there and I just felt that there 
was perhaps more of the per-
sonal in that correspondence 
that was published than was 
needed to pursue the public 
interest question they were 
raising.”
In an emotional address to the 
Senate on Thursday Ms Peris 
said the allegation she had 
misused taxpayer funds to 
bring Mr Boldon to Australia 
because they were romanti-
cally involved was “baseless”, 
saying she only made contact 
with her former training part-
ner and had no power to ad-
minister the funding.
The emails had been used as 
part of a blackmail attempt 
linked to the custody battle for 
her children, Ms Peris said.
“I categorically reject any 
wrongdoing,” she said. “I 
have done nothing wrong. It 
pains me to have to talk about 
my private life but the publica-
tions of these emails is part 
of a long-running and very 
difficult, long-running child 
access and financial estate 
dispute.”
In a story on Friday, the NT 
News maintains it stands by 
its original story, arguing it 
deals with a matter of pub-
lic importance - the potential 
misuse of taxpayer funds.
The paper says it was aware 
Ms Peris was involved in a 
family dispute, but that it 
chose not to publish this fact 
because it did not believe it 
was in the public interest.

Media went too far on Nova Peris email scan-
dal, says Malcolm Turnbull
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TOURING AUSTRALIA 
STARTING 31 JAN 2015 

TICKETS 
ON SALE NOW!

5,000 YEARS OF CIVILISATION. LIVE ON STAGE!

ALL-NEW 2015 SHOW  | WITH LIVE ORCHESTRA

“Incredible” -MSNBC   

“Breathtaking” -CurtainUp   

“Absolutely Beautiful” 
- Robert Stromberg, production designer of Avatar

“Don’t see it once, see it twice!” -WVOX

“5,000 years of Chinese music and 

dance in one night!”  —The New York Times

“Demonstrating the highest realm in 
arts, Shen Yun inspires the performing 
arts world.”  -- Chi Cao, lead actor in Mao‚s Last 
Dancer, and  principal dancer with Birmingham Royal 
Ballet

MILLIONS OF PEOPLE have seen Shen Yun. Sold-out shows and 
standing ovations at the world’s top theaters have made Shen Yun a 
global phenomenon.

Thousands of hours of training and rehearsals culminate each winter 
in a remarkable achievement — a completely new production every 
year.  The divine culture now returns to Sydney in Feb 2015. 

Don’t miss this opportunity!

ShenYun.com
Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

Gold Coast
31 January – 1 February
The Arts Centre Gold Coast
Box Office:
07 5588 4000

Brisbane
3 - 4 February
Concert Hall Qpac
Ticketing:
 136 246

Sydney
6 - 15 February 
Capitol Theatre
1300 558 878
Ticketmaster.com.au

Adelaide
20 - 22 February
Adelaide Festival Theatre  
132 246
www.bass.net.au

Melbourne
25 - 28 February
Arts Centre of Melbourne
1300 136 166  
Ticketmaster.com.au
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DATE: Friday 7th November 2014
TIME: 7:00pm

VENUE: The Renaissance Function Centre, The Piano Room
ADDRESS: 3 New Street East, Lidcombe NSW 2141

TICKET PRICE: $100.00 per person
Ticket includes mezze, dinner, red & white wine, beer & soft drinks

Selection of English and Arabic Entertainment 
Amazing Prizes to be won including a 

Return trip to Greece or Lebanon donated by Golden Travel
                                      To purchase tickets contact 

                                 Marsha 0408 21 03 85 or 
                             Therese 0424 24 69 06 
                            by 27th October 2014

                         Find us on Facebook: 
                                                         Thalassaemia Fundraising dinner dance

SPECIAL GUEST MC and TV PERSONALITY
                    SALVATORE COCO

يقام حفل عشاء راقص الساعة الـ 7 من مساء الجمعة يف 7 تشرين الثاني 2014 لجمع التربعات 
ملرض التالسيميا وذلك يف صالة  The Renaissance  يف ليدكمب.

 والهدف من اقامة هذا الحفل دعم ورفع مستوى الوعي حول هذا املرض واعدين الحضور بقضاء 
سهرة رائعة.

هذا  وسبب  املتوسط  .  البحر  منطقة  يف  نشأ  يف   الدم  وراثي  اضطراب  هو  التالسيميا  ومرض 
يكون  التالسيميا  من  يعانون  الذين  األشخاص  الحمراء.  الدم  خاليا  وتدمري  ضعف  االضطراب 
الهيموغلوبني لديهم أقل وعدد خاليا الدم الحمراء أقل من املعتاد، مما يؤدي إىل فقر دم خفيف أو 

حاد.
وال شك ان دعمكم يساعد على مواصلة التقدم يف تقديم األمل آلالف املرضى الذين يتم تشخيصهم 

بمرض التالسيميا.
وسوف ترسل جميع االموال، التي يتم جمعها والتربع بها اىل جمعية التالسيميا يف نيو ساوث ويلز، 
التي بدورها سوف تعطي املجتمع األدوات الالزمة يف مجال الدراسات والبحوث الجارية التي من 
شأنها أن تعطي األمل لجميع الذين يعانون من هذا املرض بأنه سيكون هناك عالج له يوما ما، يف 

املستقبل القريب.
ونذكر هنا ان االشخاص الذين يتم تشخيصهم بهذا املرض بامكانهم ان يعيشوا حياة طبيعية اي ان 

يتزوجوا وينجبوا االطفال مع املداومة على تلقي العالج واجراء فحوصات دم منتظمة. 
 Celebrity MC( والسهرة ستكون واعدة ومليئة بالرتفيه مع مقدم الحفل الشهري سالفاتوري كوكو

Salvatore Coco( والرقص طوال الليل على أصوات املوسيقى العربية واإلنكليزية واليونانية.
كما سيجري السحب خالل السهرة على جوائز رائعة بما فيها رحلة ذهابا وايابا  إىل لبنان من مكتب 

Golden Travel، اضافة اىل جوائز اخرى عديدة وقيمة.
واألرباح التي يتم جمعها يف  السهرة ستعود للمنظمات الخريية، التي تساعد على تثقيف الناس 
هذا  فريوس  يحملون  كانوا  إذا  ما  ملعرفة  الدم  فحوصات  اجراء  على  وتشجعهم  التالسيميا  حول 

املرض.
والجدير بالذكر ان الداعم االساسي لهذا الحفل هي شركة:

CEC Capital Engineering  Consultants لصاحبها السيد بول البايع.
وننوه هنا ان ترييز )ترايسي( البايع هي املحرّك االساسي والرئيسي القامة هذا الحفل.

والبرية  واألبيض  األحمر  النبيذ  وكذلك  والعشاء  املازة  ذلك  يف  بما  دوالر   100 التذاكر  سعر 
واملشروبات الغازية )املرطبات(.
للحجز االتصال بـ مارشا البايع:

0408 210 385 
أو ترييز )ترايسي( البايع:

0424 246 906
أو عرب االيمايل االلكرتوني:

thal-events@outlook.com.au

حفل عشاء راقص جلمع التربعات ملرض 
التالسيميا يف 7 تشرين الثاني 2014
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Thalassaemia Australia Inc. É«dGÎ°SG ` É«ª«°SÓãdG

333 Waverley Road, Mt Waverley VIC 3149
03 9888 2211 :∞JÉg

info@thalassaemia.org.au :ÊhÎµdEG ójôH

www.thalassaemia.org.au :âfÎfEG

Thalassaemia Services Victoria ÉjQƒàµ«a ` É«ª«°SÓãdG äÉeóN

Medical Therapy Unit, Monash Medical Centre
246 Clayton Road, Clayton VIC 3168

03 9594 2756 :∞JÉg

Mercy Hospital for Women AÉ°ùæ∏d »°SÒe ≈Ø°ûà°ùe

Genetics
 163 Studley Road, Heidelberg VIC 3084

03 8458 4250 :∞JÉg

Royal Women's Hospital »µ∏ŸG AÉ°ùædG ≈Ø°ûà°ùe

Thalassaemia Clinic
 Cnr Grattan Street and Flemington Road, Parkville VIC 3052

03 9342 7802 :¢ùcÉa  03 9342 7000 :∞JÉg

:`H Gƒ∏°üJG õ∏jh çhÉ°S ƒ«f áj’h ‘

õ∏jh çhÉ°S ƒ«f ` É«ª«°SÓãdG á«©ªL

Thalassaemia Society of NSW
Level 7, King George V Building

Missenden Road, Camperdown 2050
PO Box M120 Camperdown NSW 2050

02 9519 3517 :¢ùcÉa  02 9550 4844 :∞JÉg

coordinator@thalnsw.org.au :ÊhÎµdEG ójôH
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Client 
Negotiator Magazine ed. #00 
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for 
client approval only and must not be used for 
any other purpose. 
The Coupon Magazine Group P/L
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P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular 
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge.  Tread pattern may vary to photos.  Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10. HMD-163-MTH -HILLS

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

HMD-163-MTH.indd   1 23/6/10   4:39:00 PM

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

SAVE 
$80!

TM

453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

خربة طويلة.. أسعار منافسة..
دقة يف العمل.. صدق يف املعاملة نفتح 6 أيام يف األسبوع

GYM عضوية يف الـ 

1,60 دوالرا
نفتح من:يف اليوم

االثنني اىل اجلمعة: 5،30 صباحا اىل 11 ليال
السبت : 6 صباحا - 6 مساء
األحد: 6 صباحا - 8 مساء

لالتـصال:



انـرتفـيجن 
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية
تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم

تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
 ثمن الجهاز450 دوالرا.. سعر خاص ألول 100 مشرتك بـ 330 دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا 

بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

1300  z a a p   t v
1300 9  2  2  7      8  8

لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية

كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
الجهاز 
مكفول

ملدة سنة 
واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر:            - بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
  - اذا فاتتك نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة، مثال، بإمكانك مشاهدته من جديد 

257 Wًoodville Road- Merrylands NSW -  Tel; 1300 922 788 - Web: www 
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- 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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345
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