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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

مرور هادئ للتمديد يف جملس الوزراء.. و»التيار« يتجه للطعن به

بري »حييي« جلنة اعداد تصّور القرتاح قانون االنتخابات
على رغم استمرار الرتددات 
السياسية للتمديد جمللس 
تواصلت  اليت  النواب 
تأكيد  مع  االول  أمس 
الوطين  »التيار  نواب 
اىل  التيار  اجتاه  احلر« 
التمديد  الطعن يف قانون 
الدستوري  اجمللس  لدى 
بعد نشر القانون، عكست 
جلسة جملس الوزراء غداة 
هذا التطور مسار التسوية 
واكبته  اليت  السياسية 
عريضة  اكثرية  خالل  من 
لتمريره.  نائبا   95 وفرها 
التمديد،  قانون  ان  ذلك 
بتواقيع  يقرتن  مل  وان 
الوزراء الـ 24، مل يثر اي 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

جملس  جلسة  داخل  جدل 
الصخب  ان  كما  الوزراء، 
جلسة  اثارته  الذي  الكبري 
التمديد  على  التصويت 
احلر«  الوطين  »التيار  بني 

وحزب »القوات اللبنانية » 
بدا اىل احنسار بعدما صار 

التمديد أمرًا واقعًا.
واذ لوحظ غياب أي اشارة 
املقررات  يف  ذلك  اىل 

حزب علي صاحل ينّسق مع احلوثيني ملواجهة عقوبات دولية

 

IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

15 YEARS EXPERIENCE     10 YEARS GUARANTEE
Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown     • OPEN 7 DAYS

Ph 9796 1022     Fax 9796 3355 
www.impressivewardrobes.com.au

We provide standard and custom designed 
wardrobes in affordable prices with 15 years 
written guarantee.

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.
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الرئيس  حزب  أن  علم 
السابق علي صاحل )املؤمتر 
احلوثيني  الشعيب( ومجاعة 
أعلى  على  تنسيقًا  باشرا 
أي  ملواجهة  املستويات 
يفرضها  قد  عقوبات 

جملس األمن، الذي يتوقع 
أن يبت اليوم طلبًا قدمته 
الرئيس  ملعاقبة  واشنطن 
من  نينْ  وقياديَّ السابق 
»تورطهم«  لثبوت  اجلماعة 
وعرقلة  األمن  »إقالق  بـ 

العملية االنتقالية«.
واستنفر حزب علي صاحل 
عقوبات  ملواجهة  أنصاره 
على  وحّضهم  حمتملة 
التظاهر اليوم ردًا على ما 

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31
التحالف  شنت مقاتالت 
العربي غارات  الدولي- 
»جبهة  لـ  مواقع  على 
من  وأخواتها  النصرة« 
املتطرفة  الفصائل 
خصوصًا »أحرار الشام« 
خراسان«  و«حركة 
لتنظيم  التابعة 
مشال  يف  »القاعدة« 
الغربي  سورية ومشاهلا 
تركيا،  حدود  قرب 
تنظيم  كان  وقت  يف 
االسالمية«  »الدولة 
يتبادل  )داعش( 
االكراد  واملقاتلني 

مجلس الوزراء منعقدًا امس االول يف سرايا الحكومة برئاسة الرئيس تمام سالم. )داالتي ونهرا(

اخلارجية  لوزير  اعلن  فيما 
أن  املعلم  وليد  السوري 
على  ستحصل  دمشق 
وأسلحة  أس300  صواريخ 
من  قريبًا  أخرى  نوعية 
روسيا، كاشفا عن حماولة 
قطرية للمصاحلة مع سوريا 
رفضتها،  دمشق  لكن 
من  السوري  اجليش  متكن 
على  السيطرة  استعادة 
حقل الشاعر للغاز والتالل 
احمليطة به يف ريف محص 

الشرقي.
اخلارجية  وزير  أعلن  فقد 
املعلم  وليد  السوري 
من  ستحصل  بالده  أن 
اس  على صواريخ  روسيا 
أخرى  نوعية  وأسلحة   300
مشريًا  معقول،  مدى  يف 
الكرملني  موافقة  أن  إىل 
السياسية يف طريقها إىل 
قاب  وأنها  السريع  احلل 

قوسني أو أدنى.
مع  مقابلة  يف  وكشف 

صحيفة »االخبار« اللبنانية 
أن دمشق هي اليت طلبت 
بهذه  تزويدها  من موسكو 
الوقت  واستغالل  األسلحة 
االستعداد  إطار  يف 
السوري ألي احتمال مقبل، 
تعرض  حال  وال سيما يف 
باراك  األمريكي  الرئيس 

جيش النظام يستعيد حقل الشاعر للغاز
املعلم: سنحصل على صواريخ أس 300 الروسية قريبًا

غارات أمريكية على 
»النصرة« وأخواتها 

مشال سورية

التفاصيل صفحة  31

ملحمة ومطعم اجلنة
مجيع أنواع اللحوم الطازجة يوميا 

)تفاصيل االعالن ص 19(

»وول  صحيفة  ذكرت 
على  جورنال«  سرتيت 
ان  االول  أمس  موقعها 
اوباما  باراك  الرئيس 
اىل  سرية  رسالة  بعث 
علي  االيراني  املرشد 
على  فيها  شدد  خامنئي 
»املصاحل املشرتكة« يف 
االسالمية  الدولة  التتمة صفحة  31حماربة 

رسالة من أوباما إىل خامنئي:
مصاحلنا مشرتكة حملاربة »داعش«

التتمة صفحة  31

الوزراء  جمللس  الرمسية 
عقب جلسة استمرت قرابة 
سبع ساعات أمس االول، 
علم ان رئيس الوزراء متام 

الفور  وعلى  )داعش(. 
االبيض  البيت  قال 
شأن  يف  السياسة  »إن 
ايران مل تتغري وال ميكننا 
بني  املراسالت  مناقشة 

الرئيس وزعماء العامل«
يف حني قال رئيس هيئة 

متزايدة  لضغوط  أوباما 
اجلمهوريني  فوز  بعد 
األمريكية  االنتخابات  يف 
النصفية، رغم تعهد إدارته 
تكون  بأن  لسوريا  مسبقًا 
موجهة  التحالف  ضربات 

حصريًا ضد »داعش«. 
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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.

 .  BetRegret 

betregret.com.au 

BetRegret
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لبنانيات

اطلع رئيس احلكومة متام سالم 
بعض  على  الوزراء  جملس 
التقدم بشأن التفاوض لتحرير 

العسكريني.
الوزراء جلسة  فقد عقد جملس 
عادية، امس االول يف السراي، 
برئاسة الرئيس سالم، وحضور 
غاب  الذين  الوزراء،  غالبية 
عنهم: الوزيران وائل ابو فاعور 

وأشرف ريفي.
اليت  اجللسة  انتهاء  أثر  على 
ساعات،  سبع  قرابة  استمرت 
جريج  رمزي  االعالم  وزير  تال 
بناء  اآلتية:  الرمسية  املقررات 
على دعوة دولة رئيس جملس 
جلسته  اجمللس  عقد  الوزراء، 
عشرة  احلادية  عند  األسبوعية 
امس  اليوم  ظهر  قبل  من 
الواقع فيه 6 تشرين  اخلميس 
السراي  يف   2014 الثاني 
احلكومي برئاسة دولة الرئيس 
غاب  الذين  الوزراء  وحضور 
عنهم الوزيران وائل أبو فاعور 

وأشرف ريفي.
واستهل دولة الرئيس اجللسة، 
اجتماع  كل  يف  كما  مذكرا 
انتخاب  بضرورة  للمجلس، 
رئيس مجهورية جديد ملا ملركز 
الرئيس من أهمية على انتظام 
الدستورية  املؤسسات  عمل 
هذا  يتم  أن  يف  آمال  كافة، 

االنتخاب يف أقرب وقت.
بعد ذلك، عرض دولة الرئيس 
موضوع ما توصل إليه التفاوض 
العسكريني  حترير  شأن  يف 
املخطوفني، مشريا إىل أن هذا 
واىل  ومعقد،  صعب  املوضوع 
أن هناك بعض التقدم نرجو أن 

يؤدي اىل نتيجة اجيابية.

جدول األعمال
البحث  إىل  اجمللس  انتقل  ثم 
على  الواردة  املواضيع  يف 
التداول  فتم  األعمال،  جدول 

فيها.
وبنتيجة املناقشة، اختذ اجمللس 
الالزمة  القرارات  صددها  يف 

وأهمها:
مخسة  مببلغ  سلفة  إعطاء   -1
دوالر  الف  وسبعماية  ماليني 
مشروع  الستكمال  امريكي 
واط  كيلو   150 كابالت  متديد 
حمطة  حتى  الرببري  جسر  من 

البسطة الرئيسية.
2- املوافقة على طلب املديرية 
املوافقة  الدولة  ألمن  العامة 
رضائية  اتفاقيات  تنظيم  على 
واملراكز  املستشفيات  مع 
الطبية  اخلدمات  لتأمني  الطبية 

لعناصرها لعام 2015.
3- املوافقة على نقل اعتمادات 
من احتياطي املوازنة العامة اىل 
للعام  الوزارات  بعض  موازنة 
القاعدة  أساس  على   2014
طلب  على  بناء  عشرية  االثنيت 
تلك الوزارات وتلبية حلاجاتها.

4- املوافقة على مرسوم يرمي 
التعيني  شروط  تعديل  اىل 
اخلاصة ببعض الوظائف الفنية 
يف مالك وزارة الصحة العامة.

مرسوم  على  املوافقة   -5
بأحكام  العمل  متديد  اىل  يرمي 

-8-29 تاريخ   8781 املرسوم 
مالك  أحداث  املتضمن   1974
موقت يف وزارة االشغال العامة 
والنقل ومتديد تعيني العاملني 

فيه لغاية 2015-12-31.

تأجيل التزام الخليوي
املناقصة  موضوع  تأجيل   -6
اخللوي  شبكيت  الدارة  العاملية 
مالحظات  على  االطالع  ألجل 
وزير  تقرير  على  الوزراء 

االتصاالت.
7- املوافقة على مشروع قانون 
يتضمن احكاما استثنائية تتعلق 
العام  ترشحوا  الذين  بالتالمذة 

جملس الوزراء اطلع من سالم على بعض التقدم 
لتحرير العسكريني

Saturday 8 November 2014  2014 الثاني  تشرين   8 السبت 

الرمسية  لالمتحانات   2014
ملختلف الشهادات اليت تصدرها 
العالي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
االجازة  شهادتي  باستثناء 
التعليمية  واالجازة  الفنية 

الفنية.
اخلارجية  وزير  تفويض   -8
تأشريات  الغاء  اتفاق  توقيع 
السفر  جوازات  حلاملي  الدخول 
وجوازات  اخلاصة  الدبلوماسية 

اخلدمة مع مجهورية صربيا.
وزير  اقرتاح  على  املوافقة   -9
وزارية  جلنة  تأليف  الزراعة 
ميكن  اليت  االجراءات  لدراسة 
الزيتون  زيت  حلماية  اعتمادها 

املنتج حمليا.
قسم  الغاء  على  املوافقة   -10
منطقة  يف  طريق  ختطيط  من 

صوفر.
قبول  على  املوافقة   -11
اىل  املقدمة  اهلبات  بعض 
واملؤسسات  الوزارات  بعض 

الرمسية.
12- املوافقة على طلب بعض 
بعض  يف  املشاركة  الوزارات 

املؤمترات.
13- املوافقة على طلب اهليئة 
سلفيت  اعطاءها  لالغاثة  العليا 
اربعة  حنو  قيمتهما  خزينة 
لبنانية  لرية  مليار  ومخسني 
الناجتة  االضرار  عن  للتعويض 

من اشتباكات وانفجارات.

املاروني  البطريرك  امس  عاد 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي اىل بريوت، بعد زيارة 
حواىل  استمرت  اسرتاليا  اىل 
اسبوعني التقى خالهلا عددا من 
اللبنانية،  واجلالية  املسؤولني 
العودة  اىل  املغرتبني  داعيا 
ابنائهم  وتسجيل  لبنان  اىل 
حماولة  قراهم يف  يف سجالت 

السرتجاع اجلنسية اللبنانية.
الراعي  البطريرك  وكان 
تيار  منسقية  من  وفدا  التقى 
أسرتاليا  كانربا  يف  املستقبل 
يف  اللبنانية  السفارة  يف 
العاصمة االسرتالية يف حضور 
ميالد  السفارة  بأعمال  القائم 
عن  ممثلني  التقى  كما  رعد، 
وأحزاب  اللبنانية  القوات  حزب 
لبنانية  ومجعيات  وفاعليات 
يف  شارك  الوفد  وكان  عدة. 
مطار  يف  الراعي  استقبال 
كانربا، وواكبه إىل حني عودته 
بالربملان  مرورًا  سيدني  إىل 
والنصب التذكاري للحرب حيث 
وضع الراعي إكلياًل من الزهر.

املطرانية  دار  يف  التقى  كما 
املارونية يف سيدني وفدا من 
برئاسة  قنوبني  وادي  اهالي 
حسيب  راي  مجعيتهم  رئيس 
يونان، الذي قدم هدية تذكارية 
جمسم  هي  الراعي  للبطريرك 

صليب دير سيدة قنوبني.
الوفد  باسم  يونان  وشكر 
عنايته  على  الراعي  البطريرك 
وادي  قرية  ألوضاع  األبوية 
زيارتها  تكراره  وعلى  قنوبني، 

ولقاء ابنائها.
البطريرك  االهالي  وسأل 
ملف قريتهم  جديد  الراعي عن 
واخبار  املزمنة  ومطالبهم 
فيها  سياحية  استثمارات 
وفرص ترميم بيوتهم بالتعاون 
ورد  البطريركية،  االدارة  مع 
الراعي قائال نلتقي بكم اليوم 
اعتدنا لقاء  يف اسرتاليا بعدما 
وادي  يف  واخوانكم  اهلكم 
قنوبني. وجندد موقفنا امامكم 
وهو ان االولوية لدينا للبشر، 
مأهولة  قنوبني  وادي  فقرية 
قبل  االجتماعي  كيانها  وهلا 
الرتاث  الئحة  يف  تصنيفها 

العاملي.
التوفيق  اطار  يف  اضاف 
وشروط  البشر  حقوق  بني 
الطبيعية  واملعامل  احلجر  محاية 

الوادي،  يف  القائمة  والروحية 
انطلقنا خبطة عملية تبدأ بتأهيل 
الطريق الرتابية القائمة وتبليطها 
باحلجر الصخري الرتاثي وترميم 
مكرسة  إلقامة مجاعات  األديرة 
القرية  بيوت  وترميم  للصالة، 
خرائب  نراها  ان  نريد  ال  اليت 
بعد اليوم، لذلك ادعو كال منكم 
الشروط  وفق  بيته  ترميم  اىل 

الرتاثية املعتمدة.
ما  الراعي  البطريرك  ونفى 
شأن  يف  عنه  األهالي  سأله 
وقال  السياحية  االستثمارات 
الروحية  احلياة  حنيي  ان  نريد 
قنوبني  وادي  يف  والبشرية 
من  يرتدد  ما  كل  عن  بعيدًا 
حول  صحيحة  غري  شائعات 
استثمارات سياحية غري مطروحة 
نأمل  وحنن  بها.  لنا  علم  وال 
قنوبني  وادي  يف  نراكم  ان 
قريتكم الغالية على كل مؤمن 

وقد عادت بيوتها عامرة بكم.
يف بريزبن

وزار الراعي أمس االول مدينة 
كوينزالند،  والية  يف  بريزبن 
املطار  يف  له  أقيم  حيث 
توجه  وشعيب  رمسي  استقبال 
مار  كنيسة  اىل  اجلميع  بعده 
مارون حيث رفعت صالة الشكر 

واقيم زياح مار مارون.
ابناء  فحيا  الراعي  وحتدث 
رباط  على  وأكد  الرعية، 
بأبنائها  املارونية  البطريركية 
على  مشددا  مكان،  كل  يف 
اجلذور  على  احملافظة  ضرورة 
تراث  من  يتبعها  وما  اللبنانية 

وتقاليد.
ابناء  الراعي  التقى  ذلك،  بعد 
الكنيسة  صالون  يف  الرعية 
اوضاعهم  على  واطلع 
والكنسية  الروحية  ونشاطاتهم 

واالجتماعية.
شرف  على  عمل  غداء  وأقيم 
البطريرك املاروني يف الربملان، 
حبضور ليزا منصور بيومن ممثلة 

زوجها رئيس وزراء الوالية.
وألقى الراعي كلمة قال فيها: 
أجدد شكري اىل اوسرتاليا على 
اللبنانيني  من  الكثري  مساعدة 
حنيي  أحالمهم.  حتقيق  على 
اللذين  بلدينا  بني  الصداقة 
يتشاركان احرتام التنوع الثقايف 
والتعددية، فال ميكن للبنان ان 
دميقراطي  بنظام  اال  يعيش 
واحلريات  التعددية  حيرتم 

الراعي اختتم زيارته ألوسرتاليا:
ال ميكن للبنان أن يعيش إالّ بنظام دميقراطي

العامة وحقوق االنسان. فوجود 
حيافظ  النموذجي  النظام  هذا 

على االعتدال يف املنطقة.
يف  البقاء  على  االصرار  وأكد 
الشرق االوسط وعلى مواصلة 
السارة  البشرى  رسالة اإلجنيل 
احملبة  اجنيل  امجع،  للعامل 

واألخوة والسالم.
ثم توجه الراعي اىل كاتدرائية 
يف  وكان  اسطفان،  مار 
استقباله رئيس أساقفة بريزبن 
وبعد  كولريدج،  مارك  املطران 
الكاتدرائية  صالون  يف  لقاء 
الكاتدرائية  اىل  اجلميع  توجه 
االهلية  الذبيحة  ترأس  حيث 
عاونه فيها لفيف من األساقفة 

والكهنة.
القى  املقدس،  االجنيل  وبعد 
على  فيها:  قال  عظة  الراعي 
إميان مسعان - بطرس بنى الرب 
شبهها  وقد  كنيسته،  يسوع 
وحجارته  أساساته  له  ببيت 
واإلميان  فاملسيح  ومداخله. 
واملؤمنون  األساسات،  هما  به 
احلية،  حجارته  هم  واملؤمنات 
باملفاتيح،  املتمثلة  والسلطة، 
األسبوع  هذا  يف  مداخله.  هي 
من السنة الطقسية، املخصص 
الكنيسة،  تقديس  لتذكار 
مصدر  باملسيح،  إمياننا  جندد 
مبقتضيات  نلتزم  قداستها، 
وممارسة  املسيحي  اإلميان 
األسرار، وال سيما سري التوبة 
والقربان، والسعي إىل تقديس 
املعطاة  اإلهلية  بالنعمة  الذات 

لنا يف هذه األسرار ....
مار  رعية  أقامت  ومساء، 
شرف  على  عشاء  حفل  مارون 
الذي شكر  املاروني  البطريرك 
واجلالية  االوسرتالية  الدولة 
املارونية  واالبرشية  اللبنانية 
التحضري  يف  ساهم  من  وكل 
حنن  وقال:  الراعوية.  للزيارة 
تتابعوا  ان  على  جدا  حريصون 
مع املعنيني تسجيل وقوعاتكم 
على  حتافظوا  وان  اللبنانية، 
الدميغرافيا.  على  قائم  لبنان 
على  للمحافظة  حنتاج  حنن 
واملسلم  املسيحي  اجلناحني 
جناحان  الطائر  يبقى هلذا  لكي 

قويان حيلق بهما.
أضاف: ال يكفي ان اقول انين 
ان  جيب  امنا  لبناني  اصل  من 
اقول انا لبناني، وانا اوسرتالي 

وانا فخور بهما.

اجلمهورية  مفيت  استقبل 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
السلك  عميد  الفتوى  دار  يف 
البابوي  السفري  الديبلوماسي 
حضور  يف  كاتشا،  غابرييل 
الوطنية  للجنة  العام  األمني 
املسيحي   - اإلسالمي  للحوار 

حممد السماك.
التهاني  البابوي  وقدم السفري 
مفتيا  بانتخابه  دريان  للمفيت 
وسلمه  اللبنانية  للجمهورية 
كتابا عن زيارة البابا اىل لبنان، 
تعزيز  حول  اآلراء  تبادل  ومت 
العالقات اإلسالمية - املسيحية 
العربية،  واملنطقة  لبنان  يف 
ومت التوافق على مواصلة احلوار 

والتالقي وتوطيد العالقات بني 
اجلمهورية  يف  الفتوى  دار 

اللبنانية وحاضرة الفاتيكان.
وتلقى مفيت اجلمهورية برقيات 
احلرمني  خادم  من  جوابية 
بن  عبداهلل  امللك  الشريفني 
عبد العزيز، وولي العهد نائب 
وزير  الوزراء  جملس  رئيس 
عبد  بن  سلمان  األمري  الدفاع 
النائب  العهد  وولي  العزيز 
الوزراء  جملس  لرئيس  الثاني 
اخلاص  واملبعوث  واملستشار 
خلادم احلرمني الشريفني األمري 
مقرن بن عبد العزيز، شاكرين 
الوطين  باليوم  تهنئته  له 

للمملكة العربية السعودية.

املفيت دريان حبث والسفري البابوي 
توطيد العالقات مع الفاتيكان

الرئيس سالم
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لبنانيات

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية 
مسري جعجع أنه يف خضم كل ما 
باالتهامات  التلهي  وبدل  جيري 
خبزا،  تطعم  ال  اليت  املتبادلة 
واحدة  خطوة  هناك  ان  يبقى 
الفراغ  من  البلد  باخراج  كفيلة 
احلياة  اىل  والتعطيل  والتمديد 
السياسية الطبيعية وهي انتخاب 

رئيس للجمهورية.
على  صفحته  عرب  جعجع،  ووجه 
facebook.com/ فايسبوك  موقع 

من  كل  اىل  نداء   ،samirgeagea
من  كل  واىل  الفراغ  ضد  هم 
واىل  التمديد  ضد  انهم  يقولون 
ملصلحة  العمل  يدعون  من  كل 
يريد  من  كل  واىل  املسيحيني 
خريا هلذا البلد، ان ننزل مجيعنا 
قبل  اليوم  النيابي  اجمللس  اىل 
فيسقط  رئيسا،  وننتخب  الغد 
وتبدأ  الفراغ  ونتجنب  التمديد 
لبنان  يف  السياسية  احلياة 

باالستقامة.
معراب،  يف  جعجع  واستقبل 
رئيس حركة التغيري ايلي حمفوض 
الذي أعرب عن أسفه ألن بعض 
القيادات املسيحية واملارونية ال 
زالت تقامر وتراهن مبصري لبنان 
املسيحي  والوجود  واجلمهورية 
يف هذا البلد، فما حصل باألمس 
أن هناك فريقا مسيحيا حاول جر 
لبنان اىل مكان كان سيودي بنا 
اىل  حتويلنا  اىل  أو  اهلالك  اىل 
مبسيحيي  شبيهني  مسيحيني 
قرارهم  حيث  وسوريا  العراق 

مقموع ورأيهم غري مسموع.
وقال: لقد مرَّ القطوع، والتمديد 
حصل ألننا كنا أمام خيارين: إما 
مع  ولكن  السيئ  التمديد  هذا 
وامليثاق  الدستور  على  احلفاظ 
اىل  الذهاب  وإما  اللبناني، 
منه  حذر  جديد  تأسيسي  مشروع 
البطريرك املاروني بشارة بطرس 
ستكون  كانت  وهناك  الراعي، 

الكارثة الكربى.
عون  ميشال  العماد  ناشد  واذ 
ونوابه التوجه اىل جملس النواب 
رئيس  النتخاب  الغد  قبل  اليوم 
جديد ومن ثم االنتقال اىل إجراء 
حمفوض  وضع  نيابية،  انتخابات 

قرار إنهاء التمديد بيد عون.
النواب  على  حمفوض  واقرتح 
املسيحيني من فريقي 8 و14 آذار 
االجتماع يف بكركي ولو يف ظل 
غياب البطريرك، حبيث ينتدب عنه 
أحد األساقفة املوارنة، وخالل هذا 
االجتماع يقررون اختيار مرشحني 
بهما  وينزلون  اجلمهورية  لرئاسة 
النتخاب  النيابي  اجمللس  اىل 

رئيس جديد.
أضاف حمفوض: يا جنرال، لبنان 
يف  املسيحي  والوجود  خطر  يف 
هذا البلد، حيث يتمتع املسيحيون 
التفاعلي  السياسي  حبضورهم 

واحلضاري، معرض للزوال.
وحذر من قيام حزب اهلل بتهديد 
يف  السياديني  الوزراء  بعض 
الذين يرفضون اخلضوع  احلكومة 
هلم  وهمية  ملفات  فتح  عرب  له 
وآخرها ما حصل مع وزير العدل 
ان  اىل  مشريا  ريفي،  أشرف 
تهديد الوضع احلكومي يكون من 
بعض املتضررين من أداء بعض 

الوزراء.
التيار  هجوم  حمفوض  واستغرب 
جعجع،  مبادرة  على  احلر  الوطين 
الفتا اىل ان حلفاء عون من تيار 
أمل  وحركة  اهلل  وحزب  املردة 

جعجع: لننزل اىل اجمللس وننتخب رئيساً فيسقط التمديد ونتجنب الفراغ

Saturday 8 November 2014  2014 الثاني  تشرين   8 السبت 

  
 بناًء على توجيهات وزارة اخلارجية واملغرتبني، تعلن قنصلية لبنان العامة يف سدني عن إجراء

 االنتخابات النيابية للمقيمني يف والية نيوساوث ويلز والذين وردت أمساؤهم على لوائح الشطب
 اللبنانية على أنهم يقرتعون يف سدني يف االنتخابات اليت ستجري يوم األحد الواقع

فيه 2014/11/9، وذلك يف مراكز االقرتاع التالية

- St Charbel's Hall, 142 Highclere Ave, PUNCHBOWL NSW 2196
 (لدائرة البرتون االنتخابية)     

- Senior>s Room
Community Youth & Pastoral Centre, Ground Floor

40 Alice St, HARRIS PARK NSW 2150
(لدائرة زغرتا االنتخابية)   

- Lebanese Moslem Association, 7175- Wangee Rd, LAKEMBA NSW 2195
(لدائرتي طرابلس واملنية الضنية االنتخابيتني)   

 يطلب من املقرتعني الواردة أمساؤهم أدناه احلضور إىل مراكز االقرتاع املشار إليها أعاله
 مصطحبني معهم بطاقة هوية لبنانية من النموذج اجلديد أو جواز سفر لبناني صاحل، علمًا بأن مراكز

االقرتاع ستفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساًء

قنصـلية لبـنان العـامة
 سـدني 

بيــان عـــاجــل

سيدني يف 5 - 11 - 2014
القنصل العام
جورج البيطار غانم

والبعثيني  القوميني  والنواب 
صوتوا أيضا على التمديد، ولكن 
جعجع  مسري  على  تشن  احلملة 
الثمانية هم  القوات  وكأن نواب 
وهذا  النواب  جمللس  مددوا  من 

غري صحيح.
على  نعول  أننا  حمفوض  وأكد 
ونؤيد  املارونية  البطريركية  دور 
آن  ولكن  البطريرك  مواقف 
يرفع  أن  الصرح  لسيد  اآلوان 
الصوت  هذا  حيول  وأن  الصوت 
عملية،  خطوات  اىل  تصاريح  من 
الستعمال  وندعوه  بيده  فالعصا 

هذه العصا ملن عصى.
والتقى جعجع وفدا من بلدية خربة 
البلدية  رئيس  برئاسة  قنافار 
حضور  يف  عزي،  أبو  طوني 
خمتار البلدة طوني شديد، منسق 
القوات اللبنانية يف البقاع الغربي 
يف  البلدة  منسق  حلود،  ايلي 
ورئيس  كسيس،  جربان  احلزب 
مجعية مركز التنمية والدميقراطية 
واحلوكمة CDDG الدكتور وسام 
يف  اجملتمعون  حبث  وقد  راجي. 
تهم  إمنائية  وشجون  شؤون 

البلدة واملنطقة.
االعالمية يف  الدائرة  عن  وصدر 

القوات البيان اآلتي:
ومن  مبناسبة  عادته،  جري  على 
دون مناسبة، ال يوفر تلفزيون او 
تي يف فرصة، إال يشن هجومات 
شعواء على القوات اللبنانية، وآخر 
اهلجمات ما اوردته هذه الشاشة 

املذكورة يف مقدمة اخبارها يوم 
األربعاء 5 تشرين الثاني 2014.

االعالمية  الدائرة  يهم  وعليه، 
هذه  تذكري  اللبنانية  القوات  يف 

الشاشة ومن وراءها مبا يلي:
أوال، يكفي اللبنانيني شر الوعود 
الزائفة منذ زمن التحرير الفاشل 
والكاذب اىل االنهيارات املتتالية 
اىل  وصوال  اخليارات،  سوء  من 
شعب  قاتل  احضان  يف  االرمتاء 

لبنان وشعبه.
االنتخابات  عطل  من  ان  ثانيا، 
القانون  عطبه  عرب  النيابية 
عطل  ومن  قصد،  عن  االنتخابي 
ومل  اجلمهورية  رئاسة  انتخابات 
ان  اال  اليوم  عليه  ما  يزل، 
من  املعطلني  وزراءه  يسحب 
احلكومة ويسحب نوابه املقاطعني 
ترشيحه  ويسحب  الربملان،  من 
يعترب  ألنه  الرئاسية،  لالنتخابات 
شرعي،  غري  احلالي  اجمللس  أن 
هذا  انتخب  اذا  باحلري  فكيف 

اجمللس رئيسا للجمهورية.
عون وشاشته  مهامجة  ان  ثالثا، 
واملردة  امل  وحركة  اهلل  حلزب 
اطالق  عرب  مواربة  حلفائه  وكل 
الكالم الفارغ من أي معنى على 
رفضها  بعد  اللبنانية  القوات 
الفراغ لن جيديه نفعا، ولن حيقق 
له اي مأرب، ألن أقنعة التضليل 
سقطت بالكامل واىل غري رجعة، 
كما يسقط اخلريف ورقه االصفر. 

فاقتضى التذكري.

محادة  مروان  النائب  اوضح 
التمديد  مع  يكن  مل  أحدًا  ان 
األحداث  لكن  النواب  جمللس 
اىل  مشريا  نفسها،  فرضت 
مل  التمديد  يف  املشاركني  ان 
حصول  يف  مشكلة  لديهم  يكن 
النيابية خصوصًا يف  االنتخابات 

ظل القانون احلالي.
اذاعة  اىل  حديث  ويف  محادة 
اتفهم  انا  قال:  لبنان  صوت 
من  القليل  العدد  وثورة  غضب 
الشباب الذي يرى يف كل أداء 
أداء  احلالية  السياسية  الطبقة 
هناك  ان  اظن  ولكن  سيئًا، 
النواب  إن  القول  يف  مبالغة 
منطقة  كل  يف  سريشقون 
ملا  كامل  اغفال  هذا  بالبيض، 
اجمللس  الكبري يف  االمجاع  مثله 
يستطيعون  ال  هؤالء  النيابي، 
فعال أن يتجاهلوا أن الكتل اليت 
على  متثل  التمديد  يف  شاركت 
أكثر  الشعبية  القاعدة  صعيد 
بكثري من كل ما حيكى اليوم عن 

غضب شامل.
طرأت  سؤال:  على  ردا  اضاف 
االيام  يف  االمور  من  الكثري 
نقطة  االمس  ومشهد  املاضية، 
طرابلس  اوال  هنالك  ذلك،  يف 
الذي وقف وادى  واداء اجليش 
الواجب،  هذا  مثن  ودفع  واجبه 
موقف  ثانيا  تضحية،  والدم 
اجلريء  احلريري  سعد  الرئيس 
ورمبا  اجليش  غطى  والذي  جدا 
عربرّ عن االعتدال اكثر من بيئته 
نفسها، وثالثا كالم السيد حسن 
نصر اهلل الذي، ومهما كان خالفنا 
اجلدار  معه، ميثل فتحة يف هذا 
عون  ميشال  النائب  واعتماده 
جهة،  من  دعما  اعطاه  مرشحا 
ومن جهة ثانية اسقطه من الئحة 
كرئيس  املمكنني  التوافقيني 
على  التوقيع  رابعا  للجمهورية، 
السعودية  الفرنسية  االتفاقية 

اذ انها املرة االوىل اليت يتلقى 
هذا  مثل  اللبناني  اجليش  فيها 
وحبثنا  كعتاد،  الضخم  الدعم 
باالمس يف اجمللس يف القوانني 
علينا  املالية قبل ذلك مبا جيب 
ان نوفره للجيش لكي يستطيع 
االف من  ان يضم اىل صفوفه 

الشعب اللبناني.
والحظ ان ما بعد التمديد ليس 
مع  باالمس  حبثنا  قبله،  كما 
متام  الوزراء  جملس  الرئيسني 
بري  نبيه  النواب  سالم وجملس 
يف ضرورة ان يكون بعد التمديد 
املواضيع  يف  كبرية  ورشة 
مع  التواصل  ويف  احلساسة 

محادة: ان مل ننتخب رئيساً ال ميكننا تنفيذ أي قانون وبعد التمديد ليس كما قبله
السلطتني  يف  وتواصل  الناس 
ولكن  والتشريعية،  التنفيذية 
رئيسا  ذلك  كل  يف  ينقصنا 
حنو  السبحة  لتكررّ  للجمهورية 
انتخابات نيابية وحكومة وانفراج 

اقتصادي.
قانون  وجود  املهم  من  وختم: 
انتخاب لكن ان مل ننتخب رئيسا 
قانون، الن  اي  تنفيذ  ال ميكننا 
عدم  مع  انتخابات  وجود  جمرد 
يشلرّ  للجمهورية  رئيس  وجود 
اجمللس وال ميكن تشكيل حكومة 
اجراء استشارات  وال ميكن الحد 
اجراء  جيب  حكومة.  لتشكيل 

ورشة النتخاب رئيس توافقي.

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري، امس االول يف عني 
لألمم  اخلاص  املنسق  التينة، 
املتحدة يف لبنان ديريك بالمبلي 
االعالمي  املستشار  حضور  يف 
عرض  وجرى  محدان،  علي 

للتطورات الراهنة.
كان  اللقاء:  بعد  بالمبلي  وقال 
رئيس  دولة  مع  جدا  جيدا  لقاء 
بري،  نبيه  النواب  جملس 
واطلعته على تقرير االمني العام 
حول القرار 1701 الذي سيصدر 
باهلدوء  ورحبنا  امس.  اليوم 
ويف  االزرق  اخلط  عند  السائد 

جنوب لبنان.
ايضا  البحث  وتناول  اضاف: 
والتصويت  لبنان،  يف  الوضع 
يف جملس النواب اللبناني امس 
على التمديد لواليته، وهذا جنب 
يف  خطريا  اضافيا  فراغا  لبنان 
من  ولكن  الدولة.  مؤسسات 
املؤسف ان يبقى لبنان، صاحب 
العريقة،  الدميوقراطية  التقاليد 
االنتخابات  اجراء  على  قادر  غري 

استعداد  عن  وعربت  النيابية. 
لدعم  املستمر  املتحدة  االمم 
النيابية  لإلنتخابات  التحضريات 

يف اي وقت.
وختم الرئيس بري بالقول: أمتنى 
قادرا  النواب  جملس  يكون  ان 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  على 
دون تأخري. ويكرر االمني العام 
لألمم املتحدة يف التقرير اجلديد 
لبنان  يف  االطراف  كل  دعوته 
إحساس  من  يلزم  ما  إبداء  اىل 
فتح  أجل  من  واملرونة  بالعجالة 
رئيس  إنتخاب  أمام  الطريق 
اىل  اخرى  مرة  وأشري  جديد. 
اهمية ذلك بالنسبة لوحدة لبنان 
مواجهة  على  الدولة  ولقدرة 
ولذلك  الراهنة.  التحديات 
أهميته لنا كلنا، اجملتمع الدولي 

والشعب اللبناني كذلك.
الوزير  بري  الرئيس  واستقبل 
السابق البري منصور وعرض معه 
االوضاع الراهنة. وكان استقبل 
املركزي  التفتيش  رئيس 

القاضي جورج عواد.

بري إطلع على تقرير بان كي مون عن ال 1٧01

اإلسالمية  اجلماعة  نائب  لفت 
السؤال  ان  اىل  احلوت  د.عماد 
هو  نفسه  يطرح  الذي  الكبري 
الذين  املسلحون  ذهب  أين 
اللبناني  اجليش  مبواجهة  قاموا 
معتربا  طرابلس؟  مدينة  يف 
ليلعبوا  انه مت تسهيل هروبهم 
يف  لعبوه  الذي  الدور  نفس 
اخرى  لبنانية  مبناطق  طرابلس 
املشهد  نفس  اىل  مرشحة 
من  طرابلس  يف  ظهر  الذي 
ووجود  املسلحني  هروب  خالل 
حماوالت ورغبة لدى البعض يف 
يف  اللبناني  اجليش  استنزاف 
على  مشددا  السنية،  املناطق 
ان العبء يقع على الدولة يف 
نصل  ان  قبل  األمنية  املعاجلة 
العسكرية،  املعاجلة  مرحلة  اىل 
داعيا اىل ضرورة ان نعي خلفية 
هذا املخطط وأن نتعاون مجيعا 
دمشق  ادوات  متهما  إلفشاله، 
تلك  وراء  بالوقوف  لبنان  يف 
مشروع  ان  ومؤكدا  احملاوالت، 
اهل السنة عموما يف لبنان هو 

الدولة ومؤسساتها.
لـ  تصريح  يف  احلوت  وقال 
»األنباء«: ان ما حصل من احداث 
ان  تؤكد  طرابلس  ومعارك يف 
حجم املسلحني كان اقل بكثري 
ان  احلمالت  بعض  حاولت  مما 
اساسه،  على  طرابلس  تظهر 
وبالتالي أكد ان ال بيئة حاضنة 
ألي جمموعة ممكن أن تفكر يف 
االشتباك مع اجليش اللبناني أو 

تهدد االستقرار اللبناني.
وتعليقا على الدعوات لالنشقاق 
انه  احلوت  اعترب  اجليش  عن 

يف موقف الفت لنائب اجلماعة اإلسالمية
احلوت: سّهلوا هروب املسلحني من طرابلس ليلعبوا 

نفس الدور يف مناطق أخرى
قيمة  الدعوات  هلذه  اعطى 
قيمتها  من  بكثري  أكرب  وحجما 
انه  مؤكدا  والطبيعية،  احلقيقية 
ليس هناك من ميثل حقيقة يف 
خصوصا  الطرابلسي  الشارع 
اىل  دعا  ان  عموما،  واالسالمي 
ان  معتربا  الدعوات،  هذه  مثل 
هو  الدعوات  هذه  من  القصد 
تشويه صورة طرابلس والعالقة 
واحلاضنة  اللبناني  اجليش  بني 
واليت  له،  والطبيعية  الشعبية 
هي احلاضنة السنية، ورأي أن 
مشبوهة  كانت  الدعوات  تلك 

ومرفوضة.
ورأى ان هناك تضخيم لظاهرة 
داعش وغريها لكي يصنع منها 
املكونات  بعض  لتخويف  وهما 

اللبنانية من خالهلا.
جمللس  التمديد  موضوع  ويف 
النواب رأى انه خيار اقل ضررا 
ميكن  الذي  الكامل  الفراغ  من 
الفوضى،  اىل  البلد  يوصل  ان 
اىل  مضطرة  اجلماعة  ان  معتربا 
جتنيبا  اخليار  هذا  يف  السري 
اىل  الفتا  الفوضى،  من  للبلد 
عني  من  خيرج  مل  لبنان  ان 
هناك  ان  خصوصا  العاصفة، 
من ربط مصريه مبصري املعارك 
واصبح  االقليمية،  واحلروب 
السورية  النار  وجر  فيها  طرفا 
التعامل  اىل  داعيا  لبنان،  اىل 
بكل حكمة حتى خيرج لبنان من 
اخلطر،  ودائرة  الدوامة  هذه 
بالوحدة  التمسك  على  مشددا 
املشرتك،  والعيش  الوطنية 
مؤكدا انها االساس لكل خمرج 

من هذه االزمات.
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لبنانيات

تيار  ل  العام  األمني  جال 
امس  احلريري  أمحد  املستقبل 
االول يف منطقة البقاع، يرافقه 
النائب  املستقبل  كتلة  عضو 
التيار  من  ووفد  عراجي  عاصم 
املساعد  العام  األمني  ضم 
التمثيلية  الفعاليات  لشؤون 
البقاع  منسقي  فروخ،  صاحل 
األوسط والغربي وراشيا أيوب 
منسق  جامن،  ومحادي  قزعون 
عام االعالم عبد السالم موسى، 
كوادر  بلديات وخماتري،  رؤساء 
من قطاعات تيار املستقبل يف 

البقاع.
لقاءات  سلسلة  احلريري  وعقد 
يف مقر منسقية البقاع األوسط 
بلديات  رؤساء  مع  تعنايل  يف 
وخماتري البقاع وفاعليات. وشدد 
احلريري، خالل لقاءاته، على أن 
الواجب،  أقل  هي  البقاع  زيارة 
خلط  الوفية  املنطقة  هذه  جتاه 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
الدولة  مبشروع  وامللتزمة 
على  واحلريصة  ومؤسساتها، 
وجه  يف  االعتدال  خط  تعزيز 
السلم  راية  وإعالء  التطرف، 
املشرتك،  والعيش  األهلي 
املستقبل  تيار  التزام  مؤكدا 

قام جبولة يف البقاع وشهد توقيع اتفاقية تشغيل مركز للتوضيب

أمحد احلريري: لتلقف التمديد من أجل العمل على انتخاب رئيس
والرئيس سعد احلريري مبتابعة 
البقاع  القضايا االمنائية ملنطقة 

اليت تستحق كل االهتمام.
أحوج  مرحلة  يف  اننا  أكد  وإذ 
التضامن  إىل  فيها  نكون  ما 
مواجهة  يف  واحلكمة  والوحدة 
تعصف  اليت  اخلطرية  التحديات 
املنطقة،  بأحداث  ربطا  بلبنان، 
يف  التبصر  إىل  اجلميع  دعا 
مبادرات الرئيس سعد احلريري 
اليت تقدم خارطة طريق وطنية 
إلنقاذ لبنان، وحتييده عن ويالت 
التورط املتعمد ل حزب اهلل يف 
أن  إىل  الفتا  السوري،  احلريق 
الرئيس احلريري يغلب املصلحة 
يشهر  حني  العليا،  الوطنية 
اعتدال تيار املستقبل، والثوابت 
اليت  السنية،  للطائفة  الوطنية 
تؤكد مرارا وتكرارا، أنها طائفة 
وطائفة  واملؤسسات،  الدولة 
االعتدال واالنفتاح، بعكس كل 
وبني  بينها  اإليقاع  حماوالت 
وحماوالت  اللبناني،  اجليش 
وصمها باالرهاب اليت هي براء 

منه.
واعترب ان خيار التمديد للمجلس 
خيار  من  أسلم  يبقى  النيابي، 
قاتل، يف  فراغ  إىل  البالد  أخذ 

ظل الشغور الرئاسي، وما يلوح 
لتعطيل  نوايا  من  األفق  يف 
الوطنية،  املصلحة  حكومة  عمل 
األمنية  الظروف  عن  ناهيك 
إجراء  دون  حالت  اليت  الصعبة 
مؤكدا  النيابية،  االنتخابات 
املزايدات  عن  الكف  ضرورة 
واالتهامات، وتلقف التمديد من 
انتخاب رئيس  العمل على  أجل 
أقرب  يف  للجمهورية  جديد 
فرصة ممكنة، كأولوية جيب أن 
تتقدم على كل األولويات اليت 
ما زالت حتى اللحظة تصر على 

إبقاء لبنان من دون رأس.
املستقبل  تيار  أن  إىل  وأشار 
يقف إىل جانب أهالي العسكريني 
مع  ويتعاطى  املخطوفني، 
قضيتهم باعتبارها قضية وطنية 
بذل  باجتاه  ويضغط  وإنسانية، 
لتحريرهم،  الالزمة  اجلهود  كل 
مل  بأنها  نثق  اليت  احلكومة  عرب 
توفر جهدا يف سبيل حتقيق هذا 

اهلدف.
احلمالت  وقف  إىل  ودعا 
إىل  تهدف  اليت  املشبوهة 
إلصاق صفة االرهاب بعرسال، 
والصامدين  الصابرين  وبأهلها 
سندا  الدوام  على  كانوا  الذين 
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قويا للدولة وملسرية لبنان أوال، 
اللبناني  للجيش  حاضنة  وبيئة 
واألخري  واألول  املسؤول 
واالستقرار  األمن  توفري  عن 
للبنانيني مجيعا، وأهالي عرسال 

خصوصا.

يف قب الياس
وكان احلريري قد قدم التعازي 
البقاع  بلديات  احتاد  برئيس 
قب  بلدية  رئيس  األوسط 
الراحل  الدمل  وادي  الياس 
الياس،  قب  يف  حيدر  فياض 
زحلة  استقباله مفيت  وكان يف 
امليس،  خليل  الشيخ  والبقاع 
شرقية،  الرمحن  عبد  القاضي 
اجمللس  وأعضاء  الراحل  عائلة 
وممثلي  وفعاليات  البلدي، 
واجلمعيات  واهليئات  األندية 
واالسالمية  املسيحية  الروحية 

يف قب الياس.
الذي  قزعون  من  ترحيب  بعد 
فياض  ودور  باجنازات  أشاد 
املستويات،  كل  على  حيدر 
عن  امليس  املفيت  حتدث 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
سعد  الرئيس  مسرية  وعن 
احلريري وعمله الدؤوب من اجل 
هذا  إن  وقال:  الدولة،  لبنان 
يف  له  لبنان  بنى  الذي  البيت 
قلوبنا معزة كبرية، ومما ال شك 
فيه اننا مجيعا نعرف كيف فارق 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
الدنيا، ولكن بقي عمله شاخما، 
احلريري  امحد  حضور  أن  معتربا 
هو حتية للراحل حيدر وألبناء قب 

الياس والبقاع ولكل حمبيه.
كما حتدث القاضي عبد الرمحن 
أن  على  شدد  الذي  شرقية 
الرئيس  لنهج  ويف  البقاع 
الذي  احلريري  رفيق  الشهيد 
ما  وأعطى كل  غرس كل خري، 
القلوب  يقدر عليه، لذلك بكته 

قبل العيون.
الكريم  لعبد  وكانت كلمة شكر 
ونائب  العائلة،  باسم  البعلبكي 
 - الياس  قب  بلدية  رئيس 
باسم  توما  درغام  الدمل  وادي 

البلدية.

يف شتورا
والوفد  احلريري  انتقل  ثم 
املرافق اىل منزل النائب الراحل 
حيث  شتورة  يف  فتوح  امحد 
وكان  بالفقيد.  التعازي  قدم 

يف استقباله اضافة اىل اشقاء 
ونضال  وفيصل  يوسف  فتوح 
املدير  بعلول،  بلدة  وخماتري 
حلبلب،  عمر  السابق  العام 
الدكتور رياض القرعاوي وعدد 

من اصدقاء الراحل.
امليس  للمفيت  كلمة  وكانت 
اشادت مبزايا فتوح ودوره على 
والقومية  الوطنية  املستويات 
ومسرية  نهج  ضمن  ونضاله 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري. 
وقال: عزاؤنا الكبري هو تشريف 
ليقف  احلريري  امحد  الشيخ 
معنا يف هذه املناسبة املؤملة، 
اىل  الراحل  بانتماء  مذكرا 
مدرسة الرئيس الشهيد ودوره 

السياسي واالمنائي.
منزل  احلريري  زار  بعدها، 
املفيت امليس يف بلدة مكسه، 
مناسبة جرى خالهلا  حيث كانت 
التداول بقضايا وشؤون بقاعية 
جرى  كما  واجتماعية.  امنائية 
الساعة  مواضيع  اىل  التطرق 
والتطورات السياسية يف لبنان 
واملنطقة، واهمية نهج االعتدال 
املستقبل  تيار  جيسده  الذي 

وضرورة تعزيزه وحتصينه.
مركز توضيب

وكان قد أقيم يف بيت الوسط، 
تشغيل  اتفاقية  توقيع  حفل 
املنتجات  وتربيد  توضيب  مركز 
قبة  بلدة  يف  الواقع  الزراعية 
على  عكار،  يف  السمقلة  مشرا 
الرئيس  من  مقدمة  أرض 
احلريري بني شركة إمكان األوىل 
ومجعية إمكان وبلدية قبة مشرا 
الرئيس سعد  برعاية  السمقلة، 
العام ل  باألمني  احلريري ممثال 
احلريري،  أمحد  املستقبل  تيار 
هادي  النواب:  وحضور 
معني  رحال،  رياض  حبيش، 
نضال  زهرمان،  خالد  املرعيب، 
املمثل  حبيب،  وخضر  طعمة 
يف  الكوييت  للصندوق  املقيم 
املديرة  الدبوس،  نواف  لبنان 
ميادة  إمكان  جلمعية  التنفيذية 
بلديات  احتاد  رئيس  بيدس، 
وسط وساحل القيطع أمحد خالد 
مشرا  قبة  بلدية  ورئيس  املري 

خالد أمحد األمسر.
ترحيبية  بكلمة  احلفل  استهل 
احلريري  الرئيس  ملستشار 
فواز،  فادي  اإلمنائية  للشؤون 
بلديات  احتاد  رئيس  ثم حتدث 
أمحد  القيطع  وساحل  وسط 

افتتاح  خبطوة  ونوه  املري  خالد 
املركز.

وقال الدبوس: ها حنن اليوم، 
مركز  مشروع  لتسليم  جنتمع 
املنتجات  وتربيد  توضيب 
عمل  الذي  عكار  يف  الزراعية 
من  للتنمية  الكوييت  الصندوق 
الصعوبات  معاجلة  على  خالله 
اليت يعاني منها املزارع يف تلك 
التعاونيات  توفر  لعدم  املنطقة 
تساعده  اليت  واملؤسسات 
منتجاته  وتربيد  توضيب  يف 
وبيعها  عليها  احلفاظ  ملساعدته 

بالسعر االفضل.
املشروع  هذا  ان  اىل  واشار 
يهدف اىل املساهمة يف التنمية 
ومتكني  واالجتماعية  الزراعية 
املزارعني العكاريني يف أرضهم 
املدينة،  اىل  هجرتهم  وعدم 
وذلك عرب إنشاء مركز لتوضيب 
ومرافق  الزراعية  املنتجات 
االستشارية،  واخلدمات  لالدارة 
وتطوير جهاز إداري تسند إليه 
مسؤولية تشغيل وصيانة املركز 
لالستفادة من التقنيات احلديثة 
للمنتجات  املتطورة  واالدارة 

الزراعية يف منطقة عكار.
اؤكد  احلريري:  امحد  وقال 
جمددًا أن اإلمناء كان وال يزال 
مشروع  يف  األساسية  الركيزة 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
حتقيقه  يف  جهدا  نوفر  ولن 
لعكار وكل الشمال، انطالقا من 
هي  التنمية  معركة  أن  إدراكنا 
اإلرهاب  مواجهة  يف  األساس 

وحتصني لبنان.
بهبة  أذكر  أن  أود  هنا  قال: 
األخرية  احلريري  سعد  الرئيس 
والضنية  وعكار  لطرابلس 
واملنية، واملقدرة ب 20 مليون 
دوالر، وأؤكد أنها تأتي لبلسمة 
جراح أهلنا بعد األحداث األخرية، 
ألنها  كبريا،  سيكون  ومفعوهلا 
البشر وليس  إمناء  سرتكز على 
وستؤمن  فقط،  احلجر  إعمار 
طرابلس  ألبناء  العمل  فرص 
البيئة  ستخلق  كما  والشمال، 
إلعادة  لالستثمار،  املناسبة 
إىل  الشمال  ومناطق  طرابلس 
صورتها اجلميلة، مناطق للسالم 
والعلم واالنفتاح، وال سيما يف 
منطقة باب التبانة، اليت حاولوا 
براء  وهي  باالرهاب  وصمها 
منه، كما عكار والضنية واملنية 

وكل مناطق الشمال. 
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األسباب  أن  عون  العماد  أّكد 
املعلنة للتمديد هي مصطنعة، وأن 
البديل عن التمديد هو االنتخابات 
حبسب  احلكومة  ألن  الفراغ،  ال 
الدستور تعترب مستقيلة عند »بدء 
والية اجمللس«، كما عليها الدعوة 
اىل »اجراء انتخابات فورًا إذا خلت 
سّدة الرئاسة وكان جملس النواب 
ميثاقية  ال  أن  وشّدد  منحاًل.«. 
عليه  نّصت  ما  أو  الدستور  خارج 
وثيقة الوفاق الوطين، وإذا جازت 

أحيانًا فال تكون انتقائية.
العماد عون الذي أعلن أن املوقف 
عنه  سيعلن  اجللسة  حضور  من 
التمديد،  رفضه  تأكيد  أعاد  غدًا، 
الثقة  نعطي  »كيف  متسائاًل 
يف  وعودها  حترتم  ال  ألكثرية 
قانون  كإجناز  الوطن  قضايا  أهم 
حبقنا  تعرتف  وال  االنتخابات 
السؤال  أما  الصحيح«؟  بالتمثيل 
يف  يضمن  من  فهو:  األساسي 
الرئيس  أن  اجلديدة  التمديد  مدة 
النهاية  يف  نصل  ولن  سينتخب 

إىل نفس املأزق؟
ومما جاء اللقاء األسبوعي،

نتقّدم  عاشوراء،  ذكرى  مبناسبة 
بواجب العزاء من الطائفة الشيعّية 
علينا  تعود  أن  ونتمّنى  الكرمية، 
هي  مّما  أفضل  بظروٍف  الّذكرى 

عليه اليوم.
اجلميع يعلم أّن موقفنا هو رفض 
التمديد، وهذا املوقف مبدئي، إاّل 
االجتهادات،  الكثري من  أّن هناك 
ما  ومنها  تضليلية  اعتربها  وأنا 
سوء،  أّي  حصل  حبال  إّنه  قيل 
يكون  الفراغ،  يف  لبنان  ووقع 
هناك مسؤول عن هذا الفراغ. هذا 
األمر حيمل الكثري من املغالطات، 
ألّنه ما من شيء امسه الفراغ يف 
عن  البديل  إذًا،  اللبنانية.  الدولة 
وسأشرح  االنتخابات،  هو  التمديد 
ذلك: إذا افرتضنا أّننا وصلنا إىل 
عشرين تشرين الثاني، ومل حتصل 
االنتخابات، ُيعترب اجمللس النيابي 
ألّنها  تبقى،  احلكومة  لكن  منحاًل، 

إجراء  بعد  إاّل  مستقيلة  ُتعترب  ال 
اجمللس  والية  وبداية  االنتخابات 
عليه  تنّص  ما  وهذا  امُلنتخب، 
اللبناني.  الدستور  من   69 املاّدة 
الدستور،  من   74 املاّدة  أّما 
شغور  حال  يف  أّنه  على  فتنّص 
سّدة الرئاسة لسبٍب ما، قد يكون 
املوت أو االستقالة أو االختفاء...، 
منحاًل،  النّواب  جملس  كان  وإذا 
تدعو احلكومة إىل انتخابات فورّية، 
أّما املهل احملّددة إلجرائها فتّتبع 
أّي  العادّية،  االنتخابات  ظروف 
ثالثة  قبل  عنها  اإلعالن  يتّم  أّنه 
كما  اإلجراءات  وُتّتخذ مجيع  أشهر 
وجتري  العادّية،  الظروف  يف 
االنتخابات بطريقة طبيعّية. إذًا، ال 
جيوز االّدعاء أّن الفراغ حمّتم إن مل 

حيصل التمديد. 
حول  كثري  كالم  هناك  ثانيًا، 
امليثاقّية، وامليثاقية ال خترج عن 
الدستور أو عّما نّصت عليه وثيقة 
تقسيم  أّن  حّتى  الوطين،  الوفاق 
أمور  احلكومة هي  وتأليف  الوزراء 
واردة يف الدستور، وكذلك األمر 
الذي  االنتخاب  لقانون  بالنسبة 
ينّص على املناصفة أي 64 نائبًا 
نائبًا للمسلمني.  للمسيحيني و64 
ُتعترب  الوطين   الوفاق  وثيقة 
الشرعة اليت منها ينبثق الدستور ، 
والدستور ما هو إاّل جتسيد للوفاق 
العيش  على  ينّص  وهو  الوطين 
املشرتك الذي ال ميكن تأمينه إاّل 
اللبنانيني،  بني  العدالة  بتأمني 
وتطبيق القوانني عليهم بالتساوي. 
فكيف تتّم املناصفة؟ هناك قانون 
أوحد يؤّمن املناصفة الفعلية، وهو 
ينّص على صّحة التمثيل وفعالّيته 
اللبناني  الشعب  فئات  لشّتى 
امليثاقّية  إذًا،  الطالعة.  ولألجيال 
مفقودة يف اجمللس النيابي، كما 
أّن ال فعالّية له، وكّل ذلك بسبب 
فقدان التوازن ما أّدى بدوره إىل 
فقدان املشاركة الفعلية، واألسوأ 
رفضًا  هناك  أّن  هو  ذلك  من 

لتصحيح هذه األخطاء.

عليها  منصوص  امليثاقّية  إذًا 
بعض  يف  ولكن  الدستور،  يف 
فكانت  امليثاقّية  ُأجيزت  األحيان 
يف  اجلميع  تشرك  ومل  انتقائّية، 
هو  ذلك  على  والربهان  احلكم، 
عام  احلكومة  يف  مشاركتنا  عدم 
منّثل  كّنا  أّننا  من  بالرغم   2005
املسيحيني.  الناخبني  من   %72
مجيع  مشاركة   ،2009 العام  ويف 
رئيس  انتخابات  يف  العامل  دول 
شارك  فقد  للجمهورّية،  جديد 
من  كّل  الّدوحة  مؤمتر  يف  يومها 
وإسبانيا  وإيطاليا  وفرنسا  أمريكا 
خارجّية  وزراء   10 إىل  باإلضافة 
عرب ميثلون دوهلم، فأين احرُتمت 

امليثاقية يف ذلك؟
نيابّي  جمللس  التمديد  ميكن  ال 
يتعّلق  ما  يف  للصدقّية  فاقٍد 
العام  منذ  جديد  انتخابي  بقانون 
من  الدوحة  يف  جرى  وما   ،2005
النواب  جملس  يف  أعلنا  تعديل، 
األساسي  وبأّن طلبنا  مرحلي  بأنه 
لعدم صالحية  النسبية  قانون  هو 
لغاية  طرحت  اليت  القوانني  مجيع 
إلنقاذ  كانت  موافقتنا  اآلن. 
املؤمتر واجلميع يذكرون أجواء تلك 
إّن  القول  أحٌد  اللحظة. ال حياولّن 
لنا،  بالنسبة  كافيًا  كان  ُحّقق  ما 
وكالمنا هذا موّثق يف حمضر جلسة 
الضربة  إذًا،  النيابي.  اجمللس 
مبخالفة  هي  للميثاقّية  األقسى 
حقيقة  هي  هذه  الدستور.  مواد 
البعض  بغياب  وليست  امليثاقّية 
متامًا  شابه..  ما  أو  اجتماع  عن 
القانون  إقرار  كما حصل مبوضوع 
أن  األرثوذكسي: هل من املمكن 
أطلب من املستفيد من االنتقاص 
من حّقي، ومّمن استباح حّقي، أن 
القاضي  يوافق على أن يعيد لي 
تنّص  ميثاقّية  أّي  حقوقي؟؟ 
العمل  جيب  األمر؟؟!!  هذا  على 
على  ينّص  الذي  للقانون  وفقًا 
الوفاق  لوثيقة  ووفقًا  املناصفة، 
رضى  انتظار  جيوز  ال  الوطين. 
ُأناٍس جتّذروا منذ العام 1992  من 

عون: ألسباب املعلنة للتمديد مصطنعة، والبديل هو االنتخابات وليس الفراغ
الشعب  قاطعها  انتخابات  خالل 

اللبناني بنسبة %83..!!
لالنتخابات  مقّدم  قانون  هناك 
اللقاء  قانون  وهو  النيابية 
هذا  نريد  وحنن  األرثوذكسي، 
مينح  الذي  الوحيد  ألّنه  القانون 
داخل  األقليات  مجيع  حقوق 
الطوائف، وبهذه الطريقة ال حُيَرم 
إّن  الصحيح.  التمثيل  من  أحد 
الوطن  هذا  يف  املشرتك  العيش 
يتجّسد من خالل العدالة وإنصاف 
وقانون  اجملتمع،  مكونات  كل 
العدالة  يؤّمن  األرثوذكسي  اللقاء 
لشتى  وفعاليته  التمثيل  وصحة 
ما حيفظ  اللبناني،  الشعب  فئات 
ويؤّمن  املشرتك  العيش  قواعد 
االستقرار . أّما قانون ال َيعُدل وال 
يوصل احلقوق ألصحابها فطبعًا لن 

يؤّمن العيش املشرتك.
ليس صحيحًا كما يتحدثون عن أّن 
انتخاب  سيعيد  اللبناني  الناخب 
االنقسامات واإلصطفافات عينها، 
ولكن عندما يقولون إّن االنتخابات 
فهذا  عينها،  االنقسامات  ستنتج 
إلقرار  نّية  هناك  ليس  أّن  يعين 
ومع  لالنتخابات.  جديد  قانون 
ذلك، حتى ولو حصلت االنتخابات 
النيابية وفق القانون نفسه، فلن 
تكون النتائج شبيهة باليت سبقت، 
ذلك ألّن اللبنانيني تعّلموا يف هذه 
الفرتة الكثري من األمور، والنتائج 

ستتغري بشكل كبري.
من  بد  ال  التمديد  اىل  الدعوة  مع 
نثق  أن  ميكننا  كيف  السؤال:  
بأكثرية ال حترتم وعودها، ال يف 
قانون االنتخابات، وال يف اجمللس 
التمثيل  حترتم  وال  النيابي، 
املسيحي الصحيح؟. كيف ميكنهم 
الُسّنة والشيعة  التوازن بني  خلق 
واملسيحيني يف توزيع السلطات، 
 100 طرف  بتحميل  يقومون  وهم 
كلغ، وطرف آخر 3 كلغ، والطرف 
كيف  شيئًا..؟!  حيمل  ال  األخري 
ستكون املشاركة صحيحة، وكيف 

سيحصل التوازن يف السلطة؟

على  املعايري  نفس  تطبيق  جيب 
واألكثر  األقوى  الثالث،  الرؤساء 
أن  عليه  طائفة  كّل  يف  متثياًل 
يدخل يف ثالثي رئاسة اجلمهورية 
أّما  واحلكومة،  النيابي  واجمللس 
كّل ما حيصل يف غري هذا السياق 
فارغ،  كالم  جمّرد  إاّل  يكون  ال 
ويؤدي إىل املزيد من االستهالك، 
والسيطرة على اآلخرين. التجارب 
أن  تعّلمنا  والتاريخ  السابقة، 
تكون  وااّل  املوضوع،  هذا  جنتنب 

النتائج غري محيدة.
إّن مدة التمديد جمللس النواب هي 
سنتني وسبعة أشهر، أّي أّن والية 
من  كاملة  تصبح  النواب  جملس 
وبذلك  سنوات،   4 التجديد  خالل 
احلائط  عرض  ضربنا  قد  نكون 
أّن  حيث  اللبناني،  الشعب  رأي 
اإلحصاءات  حبسب   %  87 نسبة 
مع  صوتت  الطوائف  خمتلف  من 
جمللس  التمديد  وضّد  االنتخابات 
اّن  القول  من  وبالرغم  النواب. 
نسبة من الشعب قد تكون غريت 
ال  نسبة  هناك  أّن  أعتقد  رأيها، 
تعارض  تزال  ال   %  65 عن  تقل 

التمديد يف لبنان.
اللبناني  الشعب  منّثل  حنن  هل 
أردنا أن نتحدث  إذا  أو ال منّثله؟ 
بامسه، علينا أواًل أن حنرتم إرادته 
الفعلية، وحنن ال نبين موقفنا من 
ال شيء بل إستنادًا إىل الدستور، 
احلقيقية  السلطة  صاحب  وإىل 

وهو الشعب اللبناني.
انتخابات  ننقذ  أن  حاولنا  لقد 
»القمقم«  من  اجلمهورية  رئاسة 
وهو  إىل صاحبها  السلطة  إلعادة 
رئيس  النتخاب  اللبناني  الشعب 
وميّثل  عادٍل،  بشكٍل  للجمهورية 
اليت  الطائفة  املسيحيني،  بالفعل 
اقرتاح  خالل  من   ، اليها،  ينتمي 
تكون  األوىل  الدورة  الدورتني. 
مرشحني  عنها  وخيرج  تأهيلية  
يف  القرار  بعدها  ليعود  للرئاسة 
الشعب  كّل  إىل  الثانية  الدورة 
اللبناني. وذلك لوجود أكثرية يف 
لنفسها،  مّددت  النيابي  اجمللس 
اللبناني،  العام  الرأي  متّثل  وال 
وتريد أن تستمر يف سيطرتها من 

إّن هذه  العام 2017.  اليوم حّتى 
السيطرة يف جملس النواب سينتج 
الرئيس  تعيني  يف  التحّكم  عنها 
ان  وتريد  اجمللس،  أكثرية  ويف 
حتكم من دون العودة إىل صاحب 
كي  اللبناني  الشعب  وهو  احلق 

ينتخب ممثلني جددًا عنه.
إذًا، مجيع هذه األمور األساسية هي 
اليت متنعنا من ان نكون إىل جانب 
التمديد، وخصوصًا أّن البديل عن 
ضمن  االنتخابات  هو  التمديد 
املهل الشرعية مع كل التحضريات 

القانونية واألمنية هلا.
فرتة  انتهاء  بعد  لنا  يضمن  من 
التمديد جمللس النواب، أن يذهبوا 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  إىل 
نيابية..؟!  بانتخابات  القيام  وإىل 
جمددًا  الوقوع  عدم  يضمن  من 
الوعد  هو  ما  عينه؟!  املأزق  يف 
الذي احرتمه هذا اجمللس النيابي 
مل  وجوده؟!  فرتة  طيلة  بأكثريته 
النيابية،  االنتخابات  قانون  حيرتم 
جديد  رئيس  انتخاب  حيرتم  ومل 
يف  احلجج  كانت  لقد  للجمهورية. 
هي  األمنية  األسباب  أّن  املاضي 
بانتخابات  القيام  من  متنع  اليت 
نيابية ومّت حينها التمديد للمجلس، 
وجود  بعدم  يتحججون  اليوم  أّما 
ويطالبون  للجمهورية،  رئيس 
قبل  الرئاسية  االنتخابات  بإجراء 
هذه  ستنتهي  هل  النيابية.. 
ما  ؟!    2017 ال  يف  األسباب 
يقوموا  لن  أّنهم  لنا  الذي يضمن 
طاملا  العام2017،  يف  بالّتمديد 
لذلك؟!  أسبابًا  دائمًا  لديهم  أّن 
أكثر  جّدًا،  خطرٌي  فاملوضوع  إذًا، 
مّما تتصّورون، فهذا هو الّتعطيل 

للتشريع، وهذا هو الفراغ.
الّتمديد،  حصل  أن  سبق  لقد 
وكانت لدينا حكومة انتقالية مكّلفة 
تنتهي  وبعدها  االنتخابات  بإجراء 
الحقًا،  أصبحت  ثّم  صالحياتها، 
تسمح  ال  وقٍت  يف  الفاعلة،  هي 
الّدستورية مبمارسة  الّنصوص  هلا 
كّل شيء يف ظّل غياب الّرئيس، 
إىل  قراراتها حباجٍة  تكون  بالّتالي 
إمجاع، فيما اإلمجاع شبه مستحيل 

تقريبًا.

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165
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لوازم البناء
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التقى   - سيدني   - وطنية 
بشارة  مار  الكردينال  البطريرك 
األربعاء،  صباح  الراعي  بطرس 
ابرشية  وراهبات  ورهبان  كهنة 
 - املطرانية  دار  يف  اوسرتاليا 

بيت مارون يف سيدني.
الصباح  بصالة  اللقاء  استهل 
والذبيحة االهلية اليت ختللها تأمل 
عند  فيه  توقف  للراعي  روحي 
»اهمية الرسالة يف عامل االنتشار 
الكنيسة  ترافق  ان  ووجوب 
يف  حلوا  أينما  أبناءها  املارونية 
بلدان العامل من اجل احلفاظ على 
وتقاليدهم  وليتورجيتهم  تراثهم 
منوها  واللبنانية«،  الروحية 
ب«اخلدمة الروحية اليت يقوم بها 
راعي االبرشية والكهنة والرهبان 
والراهبات اكان يف الرعايا ام يف 

املؤسسات الكنسية«.
يوسف

البرشية  العام  النائب  وألقى 
مرسيلينو  املونسنيور  اوسرتاليا 
قال  الكهنة  باسم  كلمة  يوسف 
فيها: »شاءت العناية االهلية ان 
يكون البطريرك الراعي على رأس 
لكي  اليوم  املارونية  الكنيسة 
يعيد تثبيت دعائم وطننا اجلريح 
الكنيسة  عن  بصالبة  ويدافع 
ولبنان بوجه كل ما يتهددهما من 

شر«.
اليت  الراعوية  اخلطة  عرض  ثم 
وقال:  طربيه،  املطران  اطلقها 
مدى  عن  صارخ  تعبري  »انها 
ملواجهة  فقط  ليس  استعدادنا 
مستقبل  لصنع  بل  التحديات 

مشرق ملوارنة اوسرتاليا«.
الربملان الفدرالي

وقبيل ظهر االربعاء، توجه الراعي 
الربملان  اىل  املرافق  والوفد 
كان  حيث  االوسرتالي  الفدرالي 
جملس  رئيس  استقباله  يف 
الشيوخ دون هاروين مع عدد من 
الشيوخ والنواب ومن بينهم من 

هم من اصل لبناني.
الصناعة  غرفة  اقامت  وهناك 
اللبنانية   - االوسرتالية  والتجارة 
غداء عمل على شرف الراعي القى 
ورئيس  اجمللس  رئيس  خالله 
الغرفة جو خطار وعدد من النواب 
على  امجعت  ترحيبية  كلمات 
املاروني  البطريرك  زيارة  اهمية 
مواقفه  واصفة  اوسرتاليا،  اىل 
ب«الشفافة والصادقة اليت تعرب 
صميم  لبناني  كل  وجدان  عن 

يهمه مصلحة لبنان وشعبه«.
وأشار النواب اىل ان »املعارضة 
جتلسان  اوسرتاليا  يف  واملواالة 
ملناقشة  الربملان  يف  متقابلتني 
بشكل  االساسية  القضايا 
النقاش  احتد  ولو  دميقراطي 
االخري  احلكم  لكن  احيانا،  بينهما 
والفصل يكون ملصلحة اوسرتاليا 

العليا وخري شعبها«.
رئيس الحكومة

رئيس  الراعي  التقى  ذلك  بعد 
جملس الوزراء االوسرتالي طوني 
له  وشكر  به  رحب  الذي  ابيت 
عن  وأعرب  اوسرتاليا،  زيارة 
اىل  واالستماع  للقائه  سروره 
قراءته ورؤيته حيال ما جيري يف 

الشرق االوسط.
رئيس  الراعي  شكر  بدوره 
احلكومة على رسالة الرتحيب اليت 
كان وجهها اليه فور وصوله اىل 
الوسرتاليا  شكر  كما  سيدني، 

الراعي زار الربملان االوسرتالي والتقى رئيس احلكومة وحاضر يف جامعة سيدني: لبنان دولة حيادية مبوجب امليثاق الوطين
اللبنانية  للجالية  استقباهلا 
هلا  مقدرا  العربية،  واجلاليات 
»كل ما قدمته وتقدمه من فرص 
ودعم هلم لكي حيققوا ذواتهم مع 
احملافظة على تعدديتهم الثقافية 

وتنوعهم«.
الشرق  يف  األوضاع  عرض  ثم 
طالبا  الدائرة،  واحلروب  االوسط 
من  »املساهمة،  اوسرتاليا  من 
ضمن االسرة الدولية، يف ايقاف 
التنظيمات  دعم  ووقف  احلرب 
االصولية واالرهابية أكان باملال 
غطاء  بوضع  ام  بالسالح  او 
سياسي عليها«، معتربا ان »هذه 
معادية  حركات  هي  التنظيمات 

لكل األديان مبا فيها االسالم«.
»الداعمة  ونوه مبواقف اوسرتاليا 
االنسان«،  وحلقوق  للدميقراطية 
اكرب  دور  هلا  »يكون  ان  طالبا 
ومساعدتهم  الالجئني  دعم  يف 
الذي  لبنان  والتخفيف عن كاهل 
مل يعد حيتمل ما يفوق طاقته«. 
بقاء  على  نصر  »حنن  وقال: 
االوسط  الشرق  يف  املسيحيني 
واصليون.  اصيلون  النهم 
للمنطقة  جدا  وحضورهم ضروري 
احلوار  يعززون  النهم  بأسرها 
الدميقراطية  والقيم  واالعتدال 
واحلريات، وقد بنوا مع املسلمني 
احلياة  يف  ترجم  مشرتكا  تارخيا 
واالدارة.  احلكم  ويف  اليومية 
كيفية  منوذجا يف  يشكل  فلبنان 
من  واملسلمني  املسيحيني  متكن 

العيش معا«.
مسعه  كالم  اىل  باالشارة  وختم 
امس من احد سفراء الدول العربية 
القائل بأن »املسيحيني هم ملح 
الشرق االوسط وهم ضرورة له، 

ولبنان هو قلب العامل العربي«.
اجلالية  بدور  ابيت  نوه  من جهته 
اوسرتاليا  ازدهار  يف  اللبنانية 
تعزيز  طربيه يف  املطران  وبدور 
بني  فيما  والوحدة  التعاون 
به  تقوم  »ما  ان  مؤكدا  ابنائها، 
اوسرتاليا من دور الحالل السالم 
من  ينطلق  االوسط  الشرق  يف 
االنسان  بكرامة  الوطيد  إميانها 
االساسية،  حقوقه  ومحاية 
اوسرتاليا مبوقفها  فان  وبالتالي 
ليست ضد اي دولة او اي دين 
او اي شعب امنا هي ضد اجلرمية 

ومن يقوم بها«.
ويف ختام اللقاء قدم الراعي اىل 
رئيس احلكومة االوسرتالية مذكرة 
تتعلق  واقرتاحات  قراءة  تتضمن 

باالوضاع يف الشرق االوسط.

محاضرة
والوفد  الراعي  توجه  ومساء 
حيث  سيدني  جامعة  اىل  املرافق 
كان يف استقباله رئيس اجلامعة 
تتقدمهم  اساتذتها  من  وعددا 
االوسرتالية-  املؤسسة  رئيسة 
اللبنانية الدكتورة فاديا بو داغر 

غصني.
بعنوان:  حماضرة  الراعي  وألقى 
»املسيحيون يف الشرق االوسط: 
مقرتحا  ومستقبلهم«،  حاضرهم 

بعض احللول ملا جيري.
العالقات  حول  سؤال  على  وردا 
قال:  لبنان،  يف  الكنائس  بني 
»إننا كرؤساء كنائس نلتقي يف 
قمم روحية مسكونية، وحنن نتكلم 
اللغة ذاتها. حنن صوت مسيحي 
وال  االوسط  الشرق  يف  موحد 
كمسيحيني.  بيننا  دينية  خالفات 

رؤية  كنائس  كرؤساء  وعندنا 
الشرق  يف  جيري  ملا  موحدة 
الفصح  لعيد  وبالنسبة  االوسط. 
هناك جلنة خاصة تعمل على توحيد 
االقرتاح  ضوء  يف  وذلك  تارخيه 
السادس  بولس  للبابا  السابق 
يوم لقائه البطريرك اتيناغوراس 
والقاضي  املقدسة  االراضي  يف 
ثابت من  احد  يوم  على  باالتفاق 

شهر نيسان«.
انه  لبنان  »اهمية  ان  اىل  وأشار 
اما  والدولة  الدين  بني  فصل 
الدين  بني  فصل  فقد  الغرب 
ضد  يشرع  وراح  اهلل  وبني 
والشريعة  الطبيعية  الشريعة 
لبنان  »اما  وقال:  االهلية«. 
والعائالت  للطوائف  ترك  فقد 
الروحية حرية التشريع يف أحواهلا 
الشخصية. ففي عدم فصل الدين 
وتعارض  ديين  متييز  الدولة  عن 
مع الدميقراطية واحلريات العامة. 
ولبنان يف هذا السياق خيتلف عن 

باقي الدول العربية«.
يف  املسيحيني  »اضطهاد  وعن 
قال:  عليهم«،  واملؤامرة  الشرق 
باالضطهاد  القول  ميكننا  »ال 
التنظيمات  امنا  واملؤامرات 
على  تعتدي  اليت  هي  اإلرهابية 
أيضا.  غريهم  وعلى  املسيحيني 
واالرهاب  بالتطرف  هي  املشكلة 

الذي يهدد اجلميع«.
القادة  عن  سؤال  على  وردا 
لبنان،  يف  املسلمني  الروحيني 
اجاب الراعي: »حنن نلتقي دائما 
هواجسنا  لنطرح  روحية  قمم  يف 
من  بروح  املشرتكة  وقضايانا 
لقد  واالنفتاح.  والتعاون  االخوة 
طالبنا ونطالب املسلمني بالتنديد 
واالصوليات،  االرهاب  مبظاهر 
وحنن من جهتنا اوضحنا ونوضح 
حقيقة  ميثل  ال  جيري  ما  ان 

االسالم«.
وقال ردا على سؤال: »حنن منتدح 
فتحت  النها  العريقة  الدولة  هذه 
هلم  وقدمت  للبنانيني  أبوابها 
مبقارباتها  واعجبنا  الالزم،  الدعم 
نأمل  وحنن  مواطنيها.  لشؤون 
وقت  اىل  لبنان  يف  نصل  ان 
حقوقه  كامل  املواطن  فيه  ينال 
وتتحقق  احد،  من  منة  دون  من 

فيه تطلعات املواطنني اللبنانيني 
وحيرتمونها،  حترتمهم  دولة  يف 
ويقومون  حقوقهم  تعطيهم 

بواجباتهم جتاهها«.
عشاء

املؤسسة  اقامت  احملاضرة،  بعد 
عشاء  حفل  اللبنانية  االوسرتالية 
املاروني  البطريرك  شرف  على 
رد  ثم  ترحيبية.  كلمات  ختللته 
»حتية  فيها:  قال  بكلمة  الراعي 
لرئيستها  وجمللسها،  للمؤسسة 
غصني  داغر  بو  فاديا  الدكتورة 
أعضائها.  والسادة  وللسيدات 
حبضور  العشاء  هذا  على  وشكرا 
أنطوان - شربل طربيه،  املطران 
يف  املارونية  أبرشيتنا  راعي 
من  املرافق  والوفد  أوسرتاليا، 
لبنان، وحبضور شخصيات أكادميية 
تنظيم  على  وشكرا  وثقافية. 
احملاضرة حول »مسيحيي الشرق 
األوسط: حاضرهم ومستقبلهم«، 
يف رحابة جامعة سيدني اليت حنيي 
وأساتذتها  وعمداءها  رئيسها 
وطالبها، ونشكرها على تأسيس 

املؤسسة.
توثق  اليت  املبادرة  هلذه  تقدير 
الصداقة األوسرتالية - اللبنانية، 
يف  جديدة  جماالت  تفتح  واليت 
املستوى  على  التعاون  حقل 
واجلامعة  سيدني  بني  اجلامعي، 
اللبنانية. فكان تأسيس املؤسسة 
بداية   2002 الثاني  تشرين  يف 
رمسية هلذا التعاون، من أجل شد 
الروابط بني الشعبني األوسرتالي 
واللبناني، ومن أجل تقدم اجلماعة 
خالل  من  اللبنانية،  األوسرتالية 
واألكادميي  الثقايف  التبادل 
تأمني  خالل  ومن  والطالبي، 
لدعم  أخرى  وصيغ  جامعية  منح 
وتراث  أصل  من  األوسرتاليني 
حياتهم،  يغنون  حبيث  لبناني، 
وحيققون إبداعهم يف جمتمعاتهم 
بواسطة الرتبية اليت تؤهلهم هلذه 
الغاية. فالثقافة ختلص العامل«.

اليت  اإلجنازات  »تثمني  أضاف: 
بدءا   ،Foundation ال  حققتها 
بني  التعاون  مذكرة  وضع  من 
اللبنانية  واجلامعة  سيدني  جامعة 
وخباصة يف كليات طب األسنان 
واهلندسة،  الصحية  والعلوم 

ثم  املؤسسة؛  دستور  فصياغة 
حتقيق شؤون أكادميية أخرى وفقا 

.Foundation ألهداف ال
دولة  أوسرتاليا،  يف  حنن 
التعددية الثقافية، نود أن حنيي 
مجيع  بني  املميز  لبنان  وطننا 
بلدان الشرق األوسط، بأنه دولة 
والدينية،  الثقافية  التعددية 
وامليثاق  الدستور،  مبوجب 
الوطين وصيغته التطبيقية. هذه 
الثالثة مرتابطة ومتكاملة وتشكل 
وخصوصية  الوطنية  الثوابت 
لبنان. مبوجبها لبنان دولة العيش 
على  ومسلمني  مسيحيني  معا، 
دولة  واملذاهب.  الطوائف  تنوع 
والدولة،  الدين  بني  تفصل 
وال  وشريعته،  اهلل  وحترتم 
للشريعة  مناف  شيء  أي  تشرع 
الطبيعية،  وللشريعة  املوحاة 
الشخصية  األحوال  فترتك ألنظمة 
واإلسالمية  املسيحية  للطوائف 
استقاللية )authonomy( التشريع 
الشؤون  مجيع  يف  والقضاء 
املتعلقة بالدين والزواج ومفاعيله 
املدنية، وشرط أال ينايف االنتظام 
الدستور(؛  من   9 )املادة  العام 
املسيحيون  فيها  يتشارك  دولة 
واإلدارة  احلكم  يف  واملسلمون 
كضمانة  واملناصفة،  باملساواة 
فيه  األنظمة  حميط  يف  لالثنني، 
دينية إسالمية؛ دولة دميوقراطية 
تقر مجيع احلريات العامة وشرعة 
حقوق اإلنسان؛ دولة حوار األديان 
على  ال  واحلضارات،  والثقافات 
بل  وحسب،  األكادميي  املستوى 
اليومية  على مستوى حوار احلياة 

يف العائلة واجملتمع، يف املدرسة 
الربملان  يف  والعمل،  واجلامعة 
العامة،  واإلدارات  واحلكومة 
العربية  الثقافة  مستوى  وعلى 
املشرتكة، وعلى مستوى املصري 

العربي والشرق أوسطي«.
الوطين  امليثاق  »مبوجب  وختم: 
لبنان دولة حيادية، فيجب اليوم 
األسرة  ومع  الداخل  يف  العمل 
الدولية، على إعالن حياد لبنان، 
يف  ينجرف  وال  يدخل  ال  حبيث 
أحالف وحماور إقليمية دولية. بل 
يكون حبكم موقعه اجلغرايف على 
املتوسط،  من  الشرقية  الضفة 
وحبكم نظامه السياسي املذكور، 
جسر بني الشرق والغرب، ملتزما 
قضايا املنطقة يف كل ما خيتص 
بني  والتفاهم  والعدالة  بالسالم 
اجلميع،  حقوق  وحفظ  الشعوب 
بني  وحوار  لقاء  واحة  ومشكلة 

اجلميع.
اجلامعي  التعاون  هذا  من  نرجو 
واألكادميي بني أوسرتاليا ولبنان، 
أن يعمل من أجل محاية خصوصية 
لبنان، ودوره يف املنطقة الشرق 
احلضارية  ورسالته  اوسطية، 
أجل  ومن  لتارخيه،  وفاء  فيها، 
املنطقة  خلري  لبنان  حياد  إعالن 

بأسرها«.
اىل ذلك، استكمل الراعي زيارته 
اوسرتاليا  ابرشية  اىل  الراعوية 
امس  بريسنب  مدينة  يف  مبحطة 
سيكون  حيث  اخلميس،  االول 
كما  وراعوية،  رمسية  لقاءات  له 
يف  االهلية  بالذبيحة  سيحتفل 

كاتدرائية املدينة.

البطريرك بني الحضور وتبدو الربوفسورة فاديا غصنيالبطريرك الراعي خالل القائه املحاضرة

البطريرك الراعي يتوسط الزميلني بادرو حجه وامال بو سمراجورج غصني وعقيلته الربوفسورة فاديا وحضور

جانب من الحضور
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زيارة الراعي

خالل حفل التكريم الذي اقامه 
شرف  على  املسيحي  التجمع 
بشارة  مار  البطريرك  غبطة 
الويستيال  يف  الراعي  بطرس 
ودردشة  هناك مصافحة  كانت 
وعضو  الراعي  البطريرك  بني 
صاحل  خضر  كانرتبري  بلدية 

عضو بلديه كانرتبري خضر صاحل 
يرحب بغبطه البطريرك الراعي

Saturday 8 November 2014  2014 الثاني  تشرين   8 السبت 

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

البطريرك  ترأس   - وطنية 
بشاره  مار  الكاردينال  املاروني 
االهلي  القداس  الراعي  بطرس 
يف  شربل  مار  كنيسة  يف 
بانشبول، بعد ازاحة الستارة عن 
يف  شربل  للقديس  ضخم  متثال 
نايف  للنحات  الدير  كنيسة  باحة 

علوان.
والوفد  استقباله  يف  وكان 
املرافق عند مدخل الدير، الرئيس 
العام للرهبانية اللبنانية املارونية 
املدبر  مع  نعمة  طنوس  االباتي 
السر  وأمني  فخري  طوني  االب 
ورئيس  ندره  كلود  االب  العام 
جوزف  األب  شربل  مار  دير 

سليمان ورهبان الدير.
وأقيم القداس يف باحة املدرسة 
نظرا للحضور الكبري، عاونه النائب 
العام املطران بولس  البطريركي 
صياح، راعي االبرشية املارونية 
طربيه،  شربل  انطوان  املطران 
العامون  الرؤساء  نعمة،  االباتي 
املارونية،  اللبنانية  للرهبانية 
رباط،  روبري  املطران  مبشاركة 
لالعالم  الكاثوليكي  املركز  مدير 
ومجهور  كسم،  ابو  عبده  االب 

الرهبان والكهنة.
القنصل  القداس  يف  وشارك 
غامن،  بيطار  جورج  اللبناني 
طوني  كولومن،  دايفيد  النواب: 
جايسون  بريي،  باربارا   ، عيسى 
الرئيسة  ميهايلوك،  تانيا  كلري، 
غربيال  االم  للراهبات  العامة 
رئيس   ، والراهبات  موسى  بو 
توفيق كريوز،  املارونية  الرابطة 
والي  املسيحي  التجمع  رئيس 
الدراسات  مركز  مدير  وهبه، 
طربيه،  جان  الدكتور  املارونية 
يف  الثقافية  اجلامعة  رئيس 
ممثلو  قزي،  وسام  الوالية 
غرفة  رئيسا  اللبنانية،  األحزاب 
جو  وملبورن  التجارة يف سيدني 
املسؤول  الزوقي،  وفادي  خطار 
االعالمي يف بكركي وليد غياض، 
رئيس ووفد املؤسسة املارونية 
فاعليات  من  وحشد  لالنتشار 

اجلالية اللبنانية واملارونية.
نعمة

نعمة  ألقى  القداس،  بداية  يف 
الصخرة  »أنت  عنوان  كلمة حتت 
وعلى هذه الصخرة أبين كنيسيت 
وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها«. 
الرب  اليت قاهلا  بالكلمات عينها 
الرسل،  رأس  لبطرس  يسوع 
اليوم  إجنيل  من  مقتطفة  وهي 
»نرحب  متى،  القديس  حبسب 
على  لبطرس  خليفة  بغبطتكم 
مسعتم  وقد  أنطاكية،  كرسي 
الكالم عينه من فم الرب بواسطة 
الكنيسة، يوم اختاركم سينودس 
الكنيسة املارونية املوقر والروح 
اليت  الرسالة  لتواصلوا  القدس، 
بقوله:  لبطرس  الرب  اسندها 
»وأنت متى رجعت ثبت اخوتك«.

أضاف: »وأنتم يا صاحب الغبطة 
كرسي  اعتليتم  منذ  والنيافة، 
بطرس  عصا  محلتم  أنطاكية، 
املارونية  الشهادة  ممهورة خبتم 
احلقة، املكتوبة باألمانة املزدوجة 
وانطلقتم  وللكنيسة،  لالجنيل 
اإلخوة  تثبتون  العامل  جتوبون 
وحيثما  املارونية،  الكنيسة  أبناء 
حللتم هدر صوتكم »ال ختف أيها 

القطيع الصغري«.
اللبنانية  الرهبانية  »إن  وتابع: 
شرف  محلت  اليت  املارونية 
من  وروحانيتها  رسالتها  اسم 
معكم  هي  بالذات،  لبنان  اسم 
دفاعكم  يف  يوم  وكل  اليوم 
الكيان  لبنان  الوطن،  لبنان  عن 

الراعي ازاح الستارة عن متثال للقديس شربل يف بانشبول سيدني
نعمة: أبواب اجلحيم لن تقوى على لبنان فعني اهلل حترسه بالقديسني

وقيم  الرسالة  لبنان  والدولة، 
املسلمني  بني  واألخوة  التالقي 
كما  فالرهبانية  واملسيحيني. 
ميكن  ال  املارونية  البطريركية 
الشكل  أعطاها  عما  تنفصل  أن 
والكيان، وعما ارتسم يف رحاب 
يوحنا  من  البطاركة  الرهبان  أفق 
صاحب  يا  إليكم  وصوال  مارون 
األبعد  احلقيقة  لبنان  الغبطة: 
الكتاب  لبنان  اجلغرافية.  من 
املقدس، لبنان جمد الرب وأرزه، 
القداسة والقديسني. هذا  لبنان 
قبلنا  اهلل  أراده  الذي  اللبنان 
كلنا فأعطاه اسم الطهر ونصاعة 
بياض الثلج وعبق البخور، لبنان 
نشيد  صاحب  صرخ  منه  الذي 
لبنان  من  معي  األناشيد:«هلمي 
معكم  معي...«.  العروس  أيتها 
يا صاحب الغبطة ندعوها ونصرخ 
إليها: يا عروسة الروح، يا أرزة 
لبنان وسيدته، يا سيدة البطاركة 
وإيليج،  والدميان،  قنوبني،  يف 
شفيعتنا  يا  ندعوك  وبكركي، 
العذراء،  مريم  يا  وحاميتنا، 
سيدة  يا  أنت  لبنان.  أنقذي 
نشيدهم  يا  وعلمهم،  املوارنة 
حنونة،  يا  اهلل  أم  يا  وملجأهم، 
فهو  وكنيستنا،  بطريركنا  إمحي 
له  نقول  الذي  وهو  الصخرة، 
بكل أمانة وباألصالة:«جمد لبنان 

أعطي له«.
السيادة  صاحب  »فمع  وقال: 
طربيه  شربل  أنطوان  املطران 
راعي األبرشية السامي االحرتام، 
وصاحب السيادة املطران بولس 
السامي  العام  نائبكم  الصياح 
السيادة  أصحاب  ومع  االحرتام، 
احرتامهم  السامي  األساقفة 
واألم  العامني  اآلباء  وقدس 
ومع  احرتامهم،  اجلزيل  العامة 
واألخوات  األجالء  والكهنة  اآلباء 
ومجيع  الفاضالت  الراهبات 
واملشاركني  احلاضرين  املؤمنني 
مار شربل، ومن  رعية ودير  يف 
شيبا  والوطن  الكنيسة  أبناء 
معكم  حنن  لكم  نقول  وشبانا، 
يف  املثلثة  خدمتكم  نشارككم 
والتدبري،  والتقديس  التعليم 
تقديس  بأحد  حنتفل  وحنن 
البيعة، خياركم يا صاحب الغبطة 
خيارنا، ونهجكم نهجنا، ورؤيتكم 
بناء  اهلل يف  وهدفنا جمد  رؤيتنا 
خالص  ويف  وتقديسها  الكنيسة 
اإلنسان، كل إنسان. معكم كلنا 
رجاء وإميان بكلمة الرب :«أبواب 
اجلحيم لن تقوى عليها«، وأبواب 
لبنان،  على  تقوى  لن  اجلحيم 
بالقديسني  حترسه  اهلل  فعني 
والقديسة  شربل  مار  شفعائنا 
والطوباويني  نعمةاهلل  ومار  رفقا 
واملكرمني  واسطفان  يعقوب 
الدويهي  اسطفان  البطريرك 
وأبونا بشاره أبو مراد، فباالحتاد 
شركة  الشركة،  رباط  يف  معهم 
احملبة  ذبيحة  نقدم  القديسني، 
الغبطة  صاحب  يا  ألجلكم  هذه 
لتبقوا راعي الشركة واحملبة يف 
راحة  وألجل  والوطن،  الكنيسة 
وألجل  اللبناني  اجليش  شهداء 
كل مؤمنة ومؤمن وكل من تعب 
العرس  هذا  إعداد  يف  وشارك 

الروحي«.
اللبنانية  الرهبانية  باسم  وختم 
املارونية، »أتوجه بالشكر من هذا 
البلد الرائع أوسرتاليا، الذي نعتز 
واحة  شكل  ألنه  ال  ونفتخر،  به 
من  للعديد  حرية  ومساحة  رجاء 
أبناء وطننا وحسب، بل ملا جسده 
وجيسده من رؤية إنسانية عميقة، 
من  وممارسة  قانونا  حيققه  وما 

قيم السالم واالنفتاح والعدالة، 
األصدقاء  نشكر  إذ  وإننا 
ونواب  وزراء  من  األوسرتاليني 
املستويني  على  رمسية  وهيئات 
املشاركني  والفدرالي  احمللي 
اليت  اإلهلية  الذبيحة  هذه  يف 
والغبطة  النيافة  صاحب  يرأسها 
بشاره  مار  الكاردينال  البطريرك 
الطوبى،  الكلي  الراعي  بطرس 
بطريرك أنطاكية وسائر املشرق، 
األبرشية  راعي  سيادة  ومع 
طربيه،  شربل  أنطوان  املطران 
نضم صوتنا إىل صوته سائلني 
لبنان  دعم  األوسرتالية  الدولة 
عن  دفاعهم  يف  واللبنانيني 
حموه  حماوالت  وجه  يف  وطنهم 
وتغيري مالحمه ككيان دميوقراطي 
إنساني حمايد ومسامل. محى اهلل 
آبائنا  بشفاعة  ولبنان  اوسرتاليا 

القديسني«.
غداء تكريمي

وبعد القداس، أقام نعمة ومجهور 
الرهبان غداء على شرف الراعي، 
الرمسية  الشخصيات  فيه  شارك 
وأبناء  فاعليات  من  وحشد 

اجلالية.
بالبطريرك  سليمان  األب  ورحب 
ثم  واحلضور،  املرافق  والوفد 
ألقى الزميل سايد خمايل قصيدة 
يف املناسبة، وكانت وقفة فنية 

مع الفنان جان خضري.
عددا  شربل  مار  دير  كرم  ثم 
متثال  إقامة  يف  املساهمني  من 
الراعي  فسلم  شربل.  القديس 
به طربيه ونعمة وسليمان  حييط 
بني  جيمع  مساهم  لكل  جمسما 
القديس ما شربل ورسالة السالم 
وشربل هو الرسالة. واملساهمون 
سليم  جرجس،  باخوس  هم: 
 ، عنداري  جورج   ، الشدياق 
جورج خطار ، جيمي مارون ، روز 
جورج   ، درييب  طوني   ، فرجنية 
جان   ، درييب  سليم   ، لولش 
جريي   ، مرعي  طوني   ، ناصيف 

خوري ، ميشال درييب . 
وقدم الراعي شهادة البطريركية 
هم:األب  للدير  داعمني  لثالثة 
الشدياق  وسليم  طعمه  انطوان 
درعا  قدم  كما  بدر،  وجورج 
الفنان  اىل  الدير  باسم  تقديرية 

علوان .
وقدم نعمة وسليمان هدية رمزية 

من الثقافة االبوجينية.
الراعي

قال  كلمة  الراعي  وألقى 
االبرشية  راعي  فيها:«أحيي 
الرئيس  وقدس  طربيه  املطران 
لبنان  وقنصل  واإلباء  العام 
متثال  على  أوال شكرا  واحلضور. 
مار شربل ، وأشكر النحات نايف 
الذين ساهموا يف  علوان ومجيع 
القداس  . فرحنا يف  العمل  هذا 

أننا التقينا كل هذه اجلماهري«.
مبنظر  اليوم  :تأثرت  أضاف 
شاهدت  حني  القرابني  تقديم 
مجيع األحزاب املسيحية املوجودة 
اجلامعة  تبقى  لو  ومتنيت  هنا، 
واحدة  يدا  لبنان  يف  السياسية 
أنها  لو  ومتنيت  واحدا،  وصوتا 
أحد  ال  أنه  جديدة  بفلسفة  تدخل 
يعلو على لبنان ، ال أشخاص وال 
أحزاب وال مجاعات وال طوائف وال 
مجاعات . تعلمون هنا أن الدولة 
وحنن  اجلميع  فوق  األوسرتالية 
نتمنى كشعب ودولة دميوقراطية 
 . األوسط  الشرق  يف  وحيدة 
من  تربية  اىل  يصار  أن  نطلب 
مفهوم  غري  على  األحزاب  قبل 
أقوى من  ، احلزب ليس  للدولة 
الدولة،  جانب  اىل  وال   ، الدولة 

حول زيارة غبطته البناء اجلالية 
اللبنانية عامة واجلالية املسيحية 
واملارونية  خاصة، اضافة اىل 
االوضاع على الساحتني اللبنانية 
والعربية، وقد أعرب الراعي عن 
ابناء  لدى  ملسه  مبا  سعادته 

اجلالية من حمبة ووحدة.

من  أقوى  واملؤسسات  الدولة 
اجلميع«.

على  املعروف  من  أنه   « واعترب 
املستوى الدولي وبفلسفة العمل 
السياسي، أن السلطة السياسية 
بناء شعب  واالحزاب تساهم يف 
وليس يف بناء جمموعات متعادية 
تقديم  رائعني يف  كنتم  فكما   ،
تكونوا  أن  منكم  أطلب  القرابني 
رائعني يف تربية االجبال اجلديدة 
. فنحن ال نرضى باالحنطاط الذي 
ورأس  اليوم،  لبنان  اليه  وصل 
انتخاب  عدم  اليوم  االحنطاط 
تكلمنا  حنن  للجمهورية،  رئيس 
وصرخنا اكثر من مرة، ولكن على 
اجملتمع املدني وعلى االحزاب ان 
ملؤسسات  احرتام  وقفة  تقف 
الدولة، فال يكون والؤنا للزعيم 
بل للدولة ، وحنن والزعيم نبين 

هذه الدولة«.
ويف ختام اليوم الطويل يف مار 
واحلضور  الراعي  استمع  شربل، 
كتبها  وعتابا  زجلية  أبيات  اىل 
خواند،  يوحنا  االب  احلبيس 
طانيوس  االب  من  كل  وأداها 
طعمة  انطوان  االب  الغصني، 

ولور شاهني.
مكتب االنتشار 

اىل  الراعي  انتقل  الظهر،  وبعد 
مكتب هيئة االنتشار املاروني يف 
سيدني، حيث كان يف استقباله 
وهم:  لبنان،  من  اهليئة  وفد 
رومانوس  وفادي  شويري  روز 
وريتا  بستاني  وهيام  وعقيلته 
مكتب  عن  واملسؤولة  غصن 
فاديا غصني.  الدكتورة  سيدني 
طريقة  اهليئة  مسؤولو  وشرح 
اليت  واإلجنازات  املكتب  عمل 
حققها يف اوسرتاليا حتى اآلن. 
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وطنية - افتتح البطريرك املاروني الكاردينال مار بشاره بطرس 
املاروني  املركز  نظمه  الذي  للرتاث  املاروني  املعرض  الراعي 
للدراسات ممثال باالب انطوان موسى والدكتور جان طربيه والتجمع 
القاعة  يف  وهبه،  والي  برئاسة  -االوسرتالي  اللبناني  املسيحي 
الكربى لدير مار شربل، ومثل اهلريالد مدير العالقات العامة الزميل 

اكرم املغوش.
واملعرض هو جمموعة من املنحوتات للفنان التشكيلي توفيق مراد، 
منها منحوتات لوجوه قديسني وسواهم باالضافة اىل لوحات ذات 

رموز ودالالت وأبعاد خمتلفة .
حضر احلفل النائب البطريركي العام املطران بولس صياح، راعي 
االبرشية املارونية املطران انطوان شربل طربيه ، الرؤساء العامون 
للرهبانية اللبنانية املارونية ، مدير املركز الكاثوليكي لالعالم االب 
غياض،  وليد  بكركي  يف  االعالم  عن  املسؤول  كسم،  ابو  عبده 
فاعليات  من  وحشد  لالنتشار  املارونية  املؤسسة  ووفد  رئيس 

اجلالية اللبنانية واملارونية .
وكان يف استقبال الراعي والوفد املرافق الرئيس العام للرهبانية 
اللبنانية املارونية مع املدبر االب طوني فخري وامني السر العام 

االب كلود ندره ورئيس دير مار شربل االب جوزف سليمان .
االب سليمان  رحب  ثم   . واالوسرتالي  اللبناني  بالنشيدين  بدأ   
بالبطريرك الراعي والوفد املرافق، وحتدث عن رسالة مار شربل 
وتاريخ تأسيسها واملراحل اليت قطعتها يف اوسرتاليا . كما حتدث 
عن ما يقدمه دير ومعهد مار شربل من خدمات على الصعد الدينية 
والرتبوية واإلنسانية . وأثنى على ما »أجنزه الرؤساء الذين تعاقبوا 
على رئاسة دير مار شربل«، منوها ب »إجناز املعرض«، شاكرا 

»املركز املاروني للدراسات والتجمع املسيحي«.
مثمنا  الراعي،  البطريرك  فيها  حيا  كلمة  طرييه  املطران  وألقى 
زيارته التارخيية اىل اوسرتاليا، كما حياالوفد البطريركي، وأثنى 
على خطوة اجناز املعرض، شاكرا التجمع املسيحي واملركز املاروني 
للدراسات، وقال:«كلما جئت اىل دير مار شربل، أشعر وكأنين يف 
بييت«. ختلل احلفل عروضا غنية ولوحات من الرتاث اللبناني قدمها 

طالب مدرسة مار شربل.
الراعي

كبري  فيها:«بفرح  جاء  باملناسبة  كلمة  الراعي  ألقى  اخلتام،  ويف 
الذي  مار شربل  معهد  األمسية يف  هذه  اليوم يف  معكم  نلتقي 
الكنيسة  باسم  شكر  بكلمة  اتوجه  أن  أريد  وهنا  سنة،   30 عمره 
الذين  األشخاص  كل  تربية  على  األوسرتالي  اجملتمع  وباسم 
يصقلون شخصياتهم بكل ابعادها الروحية واملدنية، من هنا من 
املدرسة يتهيء الوطن واجملتمع األوسرتالي واللبناني. أنتم بناة 
املستقبل حتملونه باندفاع وباستمرار، وإذ حنيي الرهبانية اللبنانية 
املارونية اليت مضى على وجودها يف هذه الرسالة 44 سنة وقد 

برعاية غبطة البطريرك الراعي وحضور ديين واجتماعي الفت 
معرض حنت ناجح للنحات اللبناني العاملي توفيق مراد

خرجت هذه املدرسة وأعطت رجال علم ودين، ومن مفاخرها أنها 
خرجت أسقفا راٍع ألبرشية أوسرتاليا. فاملدرسة تفاخر بك يا صاحب 
السيادة كونها خرجتك أسقفا هلذه األبرشية امتدادا ملسرية عمرها 
44 سنة. لقد شاء اهلل أن كل اآلباء الذين ضحوا وعملوا يف هذه 
الذين  كل  بقلبك  حامال  باسقفيتك،  يكللها  أن  اهلل  أراد  املدرسة 
إذ  واملدرسة،  الرعية  أبناء  ومن  رهبان  من  الدرب  مسرية  مشوا 
عملوا على تهيئتك هلذه الدعوة السامية. وأنت حتمل بقلبك الوفاء 

واالخالص للجميع«.
وشكر »طالب املعهد الذين أدوا أغنتني ترددتا صباحا يف مدرسة 
 I am, « :مار مارون ومساء يف مدرسة مار شربل، األوىل بعنوان
you are, we are Australian ». وتوقف عندها بغصة، شارحا أبعاد 
هذا التعبري أنا أنا، وأنت أنت، وكلنا أوسرتاليون. وما حيذ بقليب 
أن هذا ال ينطبق على واقعنا اللبناني اليوم. لقد عاش لبنان هذه 
أما  الوطين.  امليثاق  ويف  احلويك،  الياس  البطريرك  مع  احلقيقة 
اليوم يف لبنان أصبحنا نعيش عكس هذه احلقيقة فاستبدلنا ال أنا 
أنا وأنت أنت وكلنا نشكل الوطن بأنا أو أنت، وهذه جيب حموها 
الطالبية يف  االنتخابات  خالل  باألمس  فما شهدناه  قاموسنا،  من 

جامعة سيدة اللويزة شاهد على أنا أو أنت«.
أضاف: »املدرسة هي ال »حنن«، من هنا من دير ومدرسة مار 
شربل نرسل نداءنا إىل السياسيني واألحزاب ونقول هلم كفى أن 
تربوا أنا أو أنت. نطلب منهم أن يعيشوا هوية لبنان احلقيقية على 

مثال نشيدنا الوطين : »كلنا للوطن«.
 I Still Call Australia Home«  : فهي  الثانية  األغنية  »أما  وتابع: 
جلميع  بيت  هو  ولبنان  بييت«،  أوسرتاليا  أدعو  زلت  »ما  أي   «
اللبنانيني إال أن العديد من اللبنانيني ال يعتربون لبنان بيتهم فكل 
واحد له بيت خارجي وانتماء خارجي، مل يقبلوا بأن يكون هلم لبنان 

وطنا وبيتا«.
الرئيس  أن  اللبناني  الدستور  من   49 املادة  »لقد نصت  وقال: 
وطن  عن  نتكلم  أن  ميكننا  ال  هنا  من  اللبنانيني،  وحدة  رمز  هو 
وحدة  ال  إذ  وحدة،  يريدون  ال  األمة  نواب  وأيضا  رئيس.  دون 
دون رئيس. فال ميكننا الصمت، حيث كما قال البطريرك احلويك، 
البطريرك رمز وحدة الكنيسة ورمز وحدة لبنان فال أحد ينكر هذا 

الواقع علينا، من هنا الصمت علينا حرام«.
أضاف: »تكمل املادة 49 من الدستور أن الرئيس حامي الدستور 
ويقسم على الدستور، إذ ال رئيس دون دستور، وحنن ال نقبل 
بدولة دون دستور«. وأمام إعالء تصفيق اجلمهور ووقوفهم يف 
القاعة تابع غبطته بنربة صارخة ومدوية قائال: »ال ميكننا وال مرة 
وال ساعة أن نقبل على الوطن إال أن يكون واحدا برئيس ضامن 

وحدته وبعمود فقري هو الدستور«.
وأردف:«بعدم إنتخابنا رئيس للجمهورية، يعين حنن ننتهك القسم 

الرئاسي، وهذه جرمية حبق الوطن. إذ ال ميكن لدولة وال ليوم واحد 
أن تكون دون رئيس، وخطورة هذا هذا األمر ما دفعتنا إىل هذا 
الكالم«. وقال: »فامليثاق الوطين، املسلم واملسيحي أقاماه معا، 
ولبنان واحد أيضا لكل اللبنانيني، ال شرق وال غرب. والؤه ال ألي 
دولة عربية كانت أم أجنبية، لكن ما نعيشه اليوم مغاير متاما عن 

احلقيقة، إذ لكل والؤه لغري الدول ما عدا لبنان«.
وتابع: »ما يعيق إنتخاب رئيس اليوم هي دول اإلنتماء والوالء ، 
إذ بدورها مل تعط بعد كلمة السر. وهذا كله مناقض متاما ملفهوم 
ألي  ميكن  ال  والدستور  املبدأ  وحسب  والصداقة، حبيث  التعاون 
دولة أن تكون هلا األولوية واعتبارها األوىل، إذ كل الدول هي هلا 
أولوية واحدة وهي الصداقة، ولبنان هو صديق للكل ومنفتح على 
الكل مل يقدر أن يدخل مبحاور إقليمية ودولية. رسالة لبنان هي 
اإلنفتاح على الكل، يلتزم بكل القضايا دون أن يغلق الباب على 

احد، هو بتعاون وبشركة مع الكل«.
أضاف: »املواطن األوسرتالي يعيش يف بلد تعددي ثقايف حيرتم 
الكل، من هنا وأمام العلن يعلن والءه أوسرتاليا بييت وذلك عالمة 
له، على عكس  القريبة واحلاضنة  الدولة  وبوجود  بالبيت  الشعور 
لبنان  من  أكرب  أحد  ال  أن  مؤكدا  نصل«،  اآلخر  بإلغاء  إذ  لبنان، 
والدستور، إذ جيب علينا مجيعا أن نكون يف خدمة الوطن وال ميكننا 
العيش دون اآلخر، وبصرخة قال تطلبون منا أن »نبق البحصة، رح 

نبقها« ألنها »خربت«.
اجملتمع  »أن  الراعي  صرح  اللبناني،  اجملتمع  حتديد  إىل  وبعودة 
املطلوب  بطبيعته جمتمع حيرتم غريه وتعدديته، من هنا  اللبناني 

اليوم من الساسة إحرتام هوية جمتمعهم«،
الفتا اىل »أهمية احملافظة على هوية لبنان وصيغته«، معلنا »أن 
على  احملافظة  عنوانها  رسالة  محلوه  قد  أربيل  يف  زارهم  الذين 
لبنان وإنتخاب رئيس«، مؤكدا »أهمية دور البطريرك«، مستشهدا 
أن  يبطل  وظيفته  الذي خيون  »أن  قال  إذ  الدويهي،  بالبطريرك 
يكون بطريركا. من هنا مثمنا هذا املوقف، معربا »أن على البطريرك 
أن يقول احلق وال يقبل أن يغري التاريخ وخباصة امليثاقية، ويرفض 
أي مؤمتر تأسيسي بدوره أن يضرب الكيان اللبناني. لبنان يعيش 
جبناحيه املسيحي واملسلم، فال نقبل مبا يطرح اليوم حتت عنوان 
املثالثة واليت تعين ضرب الصيغة واليت نرفضها بكليتها«، معلنا 
»أنه مع املسلم واملسلم معه، والكل مع لبنان وليس مع املثالثة 

واملرابعة«.
وبكلمة رجاء ختم كلمته متكال على األعمدة األربعة والركائز األربعة 
أنا  وليس  للكل،  لبنان  »أن  معلنا  لبنان«،  »قديسو  هم  والذين 
أو أنت«. ويف نهاية االحتفال، قدم الفنان مراد عصا للبطريرك 

حمفورة من خشبة أرز يف اوسرتاليا.

البطريرك الراعي والزميل اكرم املغوش وحضوروقوفا للنشيدين

جانب من اعمال النحات الكبري توفيق مراد النحات مراد يشرح للريالد عن احدى منحوتاتهجانب من الحضور

تصوير اراكس
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يواصل   - اوسرتاليا   - وطنية 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 
مار بشارة بطرس الراعي زيارته 
اوسرتاليا.  ابرشية  اىل  الراعوية 
وقد توجه صباح اليوم اىل مدينة 
بيلنب Bilpin يف منطقة ريتشمون 
لبناء  األساس  حجر  وضع  حيث 
ملعاجلة   White stone مركز 
املدمنني على املخدرات والكحول 

التابع لالبرشية. 
ألقى  االحتفال،  مستهل  يف 
أنطوان  املطران  االبرشية  راعي 
فيها  حتدث  كلمة  طربيه  شربل 
وتطلعاته،  املركز  اهداف  عن 
ودعمه  »تشجيعه  لغبطته  شاكرا 
كما  الشبيبة،  قضايا  من  وقربه 
شكر ملؤسسة املركز االخت روز 
تريز طنوس من راهبات العائلة 
من  واهتمامها  عنايتها  املقدسة 
على  املدمنني  مساعدة  اجل 
والعودة  معاناتهم  من  التخلص 
بشكل  واجملتمع  احلياة  اىل 
اىل  يتحولوا  ان  بل  ال  طبيعي، 

مدمنني على كلمة اهلل. 
اليوم  الفرحة  »ان  واعترب طربيه 
بلقاء غبطته مزدوجة: االوىل اننا 
مستقبل  اىل  ومعكم  معه  ننظر 
ابرشيتنا، ولذلك يطلق لنا غبطته 
ستون«،  »وايت  مشروع  اليوم 
والفرحة الثانية هي اننا سنطلق 
على هذا املكان اسم مركز قاديشا 
املارونية«. اوسرتاليا  البرشية 

صالة  الراعي  ترأس  ذلك،  بعد 
ملؤسسة  األساس  حجر  تربيك 
»احلصاة البيضاء« إلعادة تأهيل 

املدمنني. 
الراعي

الذي عاونه  ويف ختام االحتفال 
فيه املطران أنطوان شربل طربيه 
واملطران بولس صياح والرؤساء 
العامة  الرئيسة  حبضور  العامني 
االم  املقدسة  العائلة  لراهبات 
من  وحشد  موسى  بو  غابريال 
شبيبة  من  وخباصة  املؤمنني 
كلمة  الراعي  ألقى  االبرشية، 
ال  هو  انا  »تشجعوا  عنوان  حتت 
ختافوا«، قال فيها: »كم يذكرنا 
هذا املكان اجلميل بإجنيل اليوم، 
يكلمنا  يزال  ال  اهلل  ان  حبيث 
هذا  معنى  كل  ليعطينا  اليوم 
بناء  نستطيع  فيه  الذي  املكان 
اجملمع االبرشي الذي حيتوي على 
تأهيل  العادة   White stoneمركز
املدمنني بشتى انواع اإلدمان«. 
الشباب وفريق  وتابع حمييا كل 
البيضاء«  »احلصاة  مجعية  عمل 
على هذا املشروع الضخم، الذي 
وصحية  سليمة  واحة  »سيشكل 
تساعد شبيبتنا الذين تعثروا يف 

الطريق«. 
مع  هنا  اىل  اضاف:«نأتي 
املطران  البعيدة  الرؤيا  صاحب 
طربيه الذي رأى ان هذا املكان 
سيكون مكانا يتجلى فيه الرب، 
االبرشية  ابناء  حلم  يتحقق  وفيه 
مبشروع ابرشي ميتد على مساحة 

الف مرت مربع«. 
»ال  الرب  لنا  »يقول  وتابع: 
ان  جيب  التطمني  هذا  ختف«، 
التشكيك  بعدم  حنن  نقابله 
منا  حيتاجه  ما  فكل  اهلل،  بقدرة 
احلصاة  فقط.  االميان  هو  الرب 
البيضاء هي الصخرة اليت عليها 
منا  واحد  كل  املركز.  هذا  نبين 
كل  ولكن  شيء  على  مدمن  هو 

والتوبة  باإلميان  ينتهي  إدمان 
طبعا  هذا  الذات.  على  والثورة 
اخلروج  ولكن  بطولة  اىل  حيتاج 
من هذه احلالة تدخلنا بفرح كبري 
يكشف لنا معنى وجودنا وحياتنا. 
تكون  ال  احلالة  هذه  مواجهة 
شخصي  فردي  مبجهود  فقط 
الذي يعطينا  الرب  امنا مبساعدة 
جديدا  وكيانا  جديدة  شخصية 

وطريقا جديدا«. 
بك  إميانا  زدنا  رب  وختم:«يا 
وتوبة وعودة إليك لنسمع صوتك 
انا،  لست  لكن  حي  انا  املوجه. 

بل املسيح حي يف«. 
طراد

ومن بيلنب انتقل الراعي والوفد 
اىل  اليوم  ظهر  بعد  املرافق 
تورنلي،  يف  جرجس  مار  رعية 
حيث كان يف استقباله الرؤساء 
ومن  الكهنة  من  وحشد  العامني 
من  عدد  يتقدمهم  الرعية  ابناء 
دخل  الكنيسة  واىل  النواب. 
ونثر  الرتانيم  وسط  الراعي 
حيث  والزغاريد،  والورود  األرز 
القديس  وزياح  الصالة  اقام 
لكاهن  كلمة  كانت  ثم  جرجس، 
الرعية االب بشارة طراد املرسل 
»جمد  بعبارة  استهلها  اللبناني 
»ان  فاعترب  له«،  اعطي  لبنان 
الذي  اجملد  هو  الساطع  االميان 
اليوم  جئنا  وقد  للبنان،  بقي 
راعيها  حول  واحدة  رعية  جنتمع 
سوى  تعد  مل  فأنطاكيا  الواحد. 
القطعة اجلغرافية وبكركي ليست 
بكركي اجلغرافية امنا بكركي هي 
وجد  االرض  من  بقعة  كل  يف 

عليها موارنة«.
 رد الراعي

فيها  بكلمة شكر  الراعي  رد  ثم 
الدعوة،  على  االبرشية  راعي 
االميان  حرارة  على  إياه  مهنئا 
اليت ملسها لدى ابناء االبرشية، 
شاكرا مجعية املرسلني اللبنانيني 
العام  رئيسها  بشخص  املوارنة 
االب مالك بو طانوس على خدمة 

الرعية.
كربى  بسعادة  »نزوركم  وقال: 
األساس  حجر  وضعنا  ان  بعد 

للمجمع االبرشي الضخم. 
يكرم  شفيع  للرعية  عادة  يكون 
ويقتدى به، ففي لوحة القديس 
جرجس نرى التنني الذي يرتقب 
فمار  الكنيسة.  على  االنقضاض 
عن  مدافعا  جنديا  كان  جرجس 
الشر  بوجه  املسيحي  االميان 
االضطهاد ال يعين  انواعه.  على 
فقط االضطهاد بالقتل واحلرب، 
امنا قد تكون الكنيسة مضطهدة 
بايديولوجيات وبافكار من اخلارج 
الذين  ابنائها  قبل  من  حتى  او 
وال  اهلل  بيت  اىل  يدخلون  ال 
الكنيسة،  تعاليم  اىل  يستمعون 

واىل توجيهات رجاهلا«. 
وختم الراعي: »اشكر هذه البالد 
حترتم  اليت  اوسرتاليا  العريقة 
كل انسان وتساعده على حتقيق 
االوسرتالية  السلطات  ان  ذاته. 
باجلالية  افتخارها  عن  لي  عربت 
اجملتمع  أغنت  اليت  اللبنانية 
ومواهبها  بطاقاتها  االوسرتالي 
حتافظوا  ان  ارجو  وتقاليدها. 
على شرف وكرامة احلصول على 
اجلنسية اللبنانية، وان تساعدوا 
يف  قيودكم  بتسجيل  لبنان 
نفخر  فنحن  النفوس.  سجالت 

الراعي ترأس صالة تربيك حجر األساس ملؤسسة تأهيل املدمنني يف اوسرتاليا
بكم ونقوى بكم«. 

لقاء الشبيبة
ومساء، ترأس الراعي لقاء شبيبة 
االبرشية الذي ضم اكثر من الف 
على  اطلع  حيث  وشابة،  شاب 

نشاطاتهم وتطلعاتهم.
ويف كلمته هلم، وجه حتية اىل 
اللقاء  على  االبرشية  شبيبة 
جدا  سعيد  »انا  وقال:  املميز، 
املرافق  الوفد  مع  بكم  بلقائي 
لنحمل اوال حتية من قلب لبنان 
لكم يا ابناء لبنان يف اوسرتاليا، 

وانتم يف قلب لبنان«. 
يسوع  هو  دعانا  »من  أضاف: 
للرعية  الوحيد  الراعي  املسيح، 
النفس  خياطب  اهلل  الواحدة، 
ويقودها اىل خريها. معا نسجد 
للرب وهو يف القربان. لقاء يف 
ليخاطب  يسوع  الرب  مع  العمق 
قلب كل واحد منا وعندها نتحد 
الواحد  الراعي  هو  ونقول  به 

لرعية واحدة«.
وتابع: »يف اللقاء معه تفتح لنا 
بعضنا  من  تقربنا  كبرية  آفاقا 
النابض،  االبرشية  قلب  وانتم 
االبرشية،  راعي  يسميكم  كما 

مستقبلها،  فيكم  ترى  الكنيسة 
يوحنا  البابا  الشبيبة  وصديق 
حراس  يسميكم  الثاني  بولس 
امتنى  عصركم.  وانبياء  الفجر 
لكم مسرية مجيلة وإصغاء جيدا 

اىل الرب الذي يفتح قلوبنا«.
ويف التأمل الروحي تابع الراعي: 
هذه  طمأنينة  يعطينا  »الرب 
جمهول  منا  احد  ال  ان  الليلة، 
القربان  الرب يف  عنده، ومرور 
انه  ليقول  كان  بينكم  ما  يف 
تعربوا  كي  بامسه  كل  يعرفكم 
هو  يسوع  بالنور.  احلياة  هذه 
وهو  انسانا  صار  الذي  االله 
يعين بقوله: انا الراعي الصاحل، 
يوحنا  من  شرحها  مسعنا  وقد 
الذي قال: اهلل نور، ويسوع قال 
انا نور العامل، هو الراعي املعلم 
وينتشلنا  احلقيقة  يعلمنا  الذي 
واالحنراف.  الضياع  ظلمة  من 
هو يعلمنا وهو يف الوقت نفسه 
كلمة اهلل اليت انتشلتنا من ظلمة 

اجلهل والضياع«.
املعلم  النور هو  »يسوع  وقال: 
احلقيقي الذي قال: »ال تسموا 
هو  معلما«،  العامل  يف  أحدا 

بذل  الذي  والذبيحة  الكاهن 
بدمه  الذي  هو  عنا،  نفسه 
يغسل خطايانا ويفتح قلوبنا كي 
ينقيها، هو الراعي الصاحل الذي 

افتدانا على الصليب«. 
الصاحل  الراعي  »يسوع  أضاف: 
السيد  جيمعنا،  الذي  املدبر  هو 
»اذا سرنا  يوحنا  الوحيد. يقول 
النور«.  حنن  صرنا  النور  يف 
يظهر لنا الرب يسوع هو الكاهن 
واملخلص.  املعلم  الفادي 
بهذه  القربان  يف  له  ونسجد 

الصفات«.
»أعطيكم  النيب:  حزقيال  وقال 
الكهنة  هم  قليب«.  مثل  رعاة 
الصالة  هذه  »يف  واألساقفة، 
فرنسيس  البابا  قداسة  نذكر 
والكهنة  واألساقفة  والبطاركة 
بسلطان  معلمني  جعلهم  الذين 
بسلطان  وكهنة  التعليم 
بسلطان  ومدبرين  التقديس، 
رعاة  نكون  لكي  التدبري، 
هو  كما  بعملنا  نقوم  حقيقيني 
يريد وعلى مثاله، فنحقق قوله 
ورغبته يف ان نكون رعية واحدة 
لراع واحد هو يسوع املسيح«. 

البطريرك  امضى   - وطنية 
مار بشاره  الكاردينال  املاروني 
يوما طويال يف  الراعي،  بطرس 
لراهبات  التابع  مارون  مار  دير 
املارونيات  املقدسة  العائلة 
زيارته  ومشلت  اسرتاليا،  يف 
الراحة  ودار  املدرسة  الراعوية 
مجيع  يف  وأبدى  للمسنني، 
»بهذه  اعجابه  الزيارة  حمطلت 
املؤسسة اليت ختدم االنسان يف 

مجيع مراحل حياته«.
ورافق البطريرك الراعي املعاون 
البطريركي العام املطران بولس 
صياح، راعي االبرشية املارونية 
طربيه،  شربل  انطوان  املطران 
للرهبانية  العامون  الرؤساء 
اللبنانية املارونية، مدير املركز 
عبده  االب  لالعالم  الكاثوليكي 
ابو كسم، املسؤول عن االعالم 
يف بكركي وليد غياض، رئيس 
إدارة بنك بريوت سليم  جملس 
العامة  العالقات  مدير  صفري، 
انطوان  بريوت«  »بنك  يف 
حبيب ووفد املؤسسة املارونية 

لالنتشار.
البطريرك  استقبال  يف  وكان 
الراعي والوفد املرافق الرئيسة 
العامة لراهبات اللعائلة املقدسة 
املارونيات األم غربيال بو موسى 
ورهبان  وكهنة  والراهبات 
فاعليات  من  وحشد  وراهبات 

اجلالية والطالب واألهل.
البطريرك  ترأس  وصوله  وفور 
الراعي الذبيحة اإلهلية يف كنيسة 
املطرانان  يعاونه  مارون  مار 
طربيه  وانطوان  صياح  بولس 
ومبشاركة املطران روبري رباط، 
ألقى عظة حول  القداس  وخالل 
دخول  »سر  و   « اخلردل  »حبة 

ما  وهذا  البشر،  حياة  يف  اهلل 
العائلة املقدسة  راهبات  جتسده 
املارونيات اليت زرعها البطريرك 
احلويك الذي مل يكن يعلم أنها 

ستكرب وتنتشر يف العامل«.
أضاف » اليوم نزيح الستارة عن 
متثال البطريرك احلويك ولكن من 
املؤسف أننا نقرتب من االحتفال 
املئوي للبنان الكبري الذي أسسه 
البطريرك احلويك ولبنان ما زال 
يشهد التقهقر والفراغ يف سدة 
رئاسة اجلمهورية ويف املؤسسات 
اليت تنهار فيما الشعب ال يرى 

أمامه سوى اهلجرة«.
البطريرك  أزاح  القداس  وبعد 
متثال  عن  الستارة  الراعي 

البطريرك احلويك.
الراحة  دار  البطريرك  زار  ثم 

وصافحهم  املسنني  والتقى 
وحتدث معهم ثم انتقل واحلضور 
حيث  للمعهد  تابعة  قاعة  اىل 
كان يف استقباله الطالب الذين 
قدوموا عروضا فنية من الرتاث 

اللبناني.
وشكر الراعي للراهبات والطالب 
واحلضور االستقبال احلار بأعالم 
بلغات  وبرتحيب  الدولة  متثل 

عدة.
كانت  الزيارة  حمطات  وخالل 
األم  العامة  للرئيسة  كلمات 
واألخت  موسى  بو  غربيال 
الراحة  دار  مديرة  جعجع  اهلام 
مديرة  وهبه  جوزفني  واألخت 
دوريد  هنريات  واألخت  املعهد 
وصلن  ثالث  من  راهبة  وهي 
مراحل  اول  يف  اسرتاليا  اىل 

أنور  الزميل  وقدم  الرسالة. 
حرب البطريرك الراعي يف إحدى 

حمطات الربنامج 
وأمجعت كلمات الراهبات االربع 
على الرتحيب بالبطريرك الراعي 
التارخيية،  بزيارته  ونوهن 
وما  الرسالة  تاريخ  وشرحن 
تقدمه من خدمات روحية وتربوية 
وإنسانية .كما قدمن له جمموعة 

من اهلدايا الرمزية.
وبعد ذلك أقامت راهبات العائلة 
على  غداء  املارونيات  املقدسة 
املرافق،  والوفد  الراعي  شرف 
البطريرك  نهايته  يف  سلم 
لألخت  تقدير  شهادة  املاروني 
تكرميا  كروا  ال  دو  مادلني 
سنوات  مدى  على  خلدماتها 

طويلة.

الراعي زار دير مار مارون لراهبات العائلة املقدسة اسرتاليا:

 لبنان يشهد التقهقر والفراغ يف الرئاسة واملؤسسات 
تنهار والشعب ال يرى أمامه سوى اهلجرة
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي 
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:

0404 772 772
Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات
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Fee on Gate سنسمع هذه العبارة كثريًا يف االشهر املقبلة، حيث 
يستعد جملس الوزراء لتسليم ادارة النفايات من عهد سوكلني 
وسكومي اىل متعهدين جدد اوكل اليهم املهمة اليت فشلت مجيع 
احلكومات يف امتامها، اقرتاح املواقع للمعاجلة والطمر. والن 
الوزراء  جملس  ترك  الطوائف،  اساس  على  قسمت  املناطق 
لكل طائفة ان تتدبر نفاياتها، أما كلفة هذا اخليار فمرتوكه 
للقطاع اخلاص، الذي سيتكفل بادارة تفليسة البلديات، وسط 
العالية  الكلفة  النفايات عن  ادارة  ترتفع كلفة  بان  توقعات 

اليت تتقاضاها سوكلني حاليًا.
ليس معلومًا بعد اللون الذي ستعتمده شركات مجع النفايات، 
املنشأة على عجل، واليت تستعد للدخول يف املناقصة احمللية 
اليت سيطلقها جملس االمناء واالعمار منتصف الشهر اجلاري، 
غري قصد، سّهل  عن  رمبا  املشنوق،  البيئة حممد  وزير  لكن 
املهمة. تظهر اخلريطة اليت عرضها املشنوق لتقسيم املناطق 
اخلدماتية- الطائفية اليت اعتمدها جملس الوزراء لتلزيم اعمال 
الغالبية  ذات  املنطقة  ان  ونقلها،  ومجعها  النفايات  كنس 
الدرزية )الشوف وعاليه وقسم من بعبدا( قد لونت باالمحر، 
واملنطقة ذات الغالبية الشيعية )ضاحية بريوت اجلنوبية( قد 
لونت باالصفر، واملنطقة ذات الغالبية السنية )بريوت وقسم 

من بعبدا( قد لونت باالخضر.
هكذا ميكن التكهن باأللوان اليت ستعتمدها شاحنات الشركات 
اليت ستنتزع من »سوكلني« حصتها يف عقد اجلمع والكنس 
ستحتفظ  سوكلني  ان  اىل  تشري  ترجيحات  وسط  والنقل، 

خطة إدارة النفايات: Fee on Gate آخر إبداعات احلكومة
بسام القنطار

حبصتها يف بريوت )٩٨٥ طنا( 
شركة  اي  تتقدم  لن  حيث 

للتنافس معها.
شاركوا  الذين  الوزراء  يتوهم 
)نائب  الطبخة  هذه  اعداد  يف 
مسري  الوزراء  جملس  رئيس 
أكرم  الزراعة  ووزراء  مقبل 
احلاج  الصناعة حسني  شهيب، 
حسن، الداخلية نهاد املشنوق، 
شؤون  املشنوق،  حممد  البيئة 

التنمية اإلدارية نبيل دوفريج، الطاقة واملياه ارتور نظريان(، 
انتزاع عقد الكنس واجلمع والنقل من ايدي شركة سكر  ان 
للهندسة )سوكلني( قبل موعد انتهاء العقد املوقع معها )١٧ 
كانون الثاني ٢٠١٥( وتفكيكه اىل مخسة عقود، سيفتح الباب 
امام انهاء عصر احتكار جمموعة افريدا )سوكلني وسوكومي( 
لبنان  وجبل  بريوت  يف  الصلبة  املنزلية  النفايات  الدارة 
نفايات  الطبخة  اىل  اضيفت  ولقد  جبيل(،  قضاء  )باستثناء 
والنقل  واجلمع  الكنس  اعمال  تزال  ال  اليت  الشمال  حمافظة 

فيها تلتزمها شركة الفاجيت.
سابقًا  قدمت  اليت  واالعمار  االمناء  جملس  تقارير  من  يتضح 
اىل جملس الوزراء ان عقود الكنس واجلمع والنقل اليت جرى 
جتميد بت متديدها ال متثل سوى ٤٠ باملئة من امجالي الكلفة 
اليت تدفع حاليًا، فيما ُمدد لعقود املعاجلة والطمر واالشراف، 
اليت متثل ٦٠ باملئة من الكلفة، حتى ١ نيسان ٢٠١٥ ، على 
ان جيري جتديدها وفق احلاجة، ولغاية االنتهاء من املناقصات 
بها  اخلاص  الشروط  دفرت  ُيعرض  ان  يفرتض  اليت  الدولية 
على جملس الوزراء خالل مهلة ستني يومًا. هل فعاًل سينجز 
احملددة؟  املهلة  وفق  الشروط  دفرت  واالعمار  االمناء  جملس 
الدخول  يف  رغبتها  ستبدي  اليت  »الدولية«  الشركات  وما 
يف مناقصات ال تستند اىل قرار واضح من جملس الوزراء، 
املعاجلة،  مراكز  النشاء  استخدامها  ميكن  اليت  املواقع  حيدد 
املعدل  التقرير  من  يتضح  ؟  الصحي  الطمر  مواقع  ولتجهيز 
الذي اعده وزير البيئة، وحصلت »االخبار« على نسخة منه، ان 
االخري اقرتح اجراء مناقصة او مناقصات دولية ملعاجلة وطمر 
النفايات، تعتمد على »تفعيل دور القطاع اخلاص« من خالل 
خيارين. االول يعتمد مناقصات العمال انشائية )٣ مطامر و٣ 
البرتون  الشوف ، شكا –  معامل( يف مواقع حمددة )سبلني – 
زغرتا( واعمال توسعة وتأهيل يف املواقع القائمة  ، وجمدليا – 
حاليًا )معمال الفرز يف الكرنتينا والعمروسية، معمل التسبيخ 
محود  برج  يف  الكبرية  املخلفات  مستودعا  محود،  برج  يف 
مليون  االعمال ١٧٥  املقدرة هلذه  الكلفة  وتبلغ  والكرنتينا(. 
اخليار  العامة، كما يتضمن  الدولة  موازنة  ُتقتطع من  دوالر، 
االول اجراء مناقصة دولية لتشغيل املنشآت القائمة، وتلك 
اليت سُتستحدث او تطور وذلك ملدة مخس سنوات، على ان 
تؤمن االعتمادات الالزمة هلذه االعمال، واملقدرة حبواىل ٩٠ 

سقط خيار 
اعتماد

مناقصات 
العمال انشائية 

بكلفة 1٧٥ 
مليون دوالر

االقرتاح  ينص  كما  العامة،  الدولة  موازنة  من  دوالر  مليون 
وشكا  سبلني  يف  الرتابة  شركات  مع  اتفاقيات  اعداد  على 
)سبلني، السبع، هولسيم( لكي تستفيد من الوقود البديل، 
عقاراتها  استخدام  مقابل  املعاجلة  معامل  من  سينتج  الذي 

للطمر الصحي.
وحبسب املعلومات اليت تأكد من صحتها أكثر من وزير، فان 
هذا اخليار سقط بالضربة القاضية، بعد تهديد الوزير بطرس 
حرب بعدم توقيع أي قرار يشمل انشاء مطامر او معامل يف 
منطقة شكا. حينها اخرج الوزير حممد املشنوق اخليار الثاني.

مبواقع  مرتبطة  غري  مناقصات  اطالق  على  اخليار  هذا  ينص 
حمددة على اساس الـ Gate Fee اي »بدالت الوزن عند الباب«. 
ووفقًا هلذا اخليار على املتعهد تامني التمويل جلميع اشغال 
االنشاء والتجهيز على ان يتقاضى مبلغًا على الطن الواحد، بعد 
تقبني الشاحنة احململة بالنفايات عند مدخل )املعمل/املطمر(. 
هذا  مثل  تطبيق  قابلية  عدم  يف  نقاش  ودون  الفور  على 
اخليار، وافق جملس الوزراء على القرار، وصاغ األمني العام 
عن  الصادر   ،٤٦ الرقم  القرار  بوجي  سهيل  الوزراء  جمللس 
جملس الوزراء بتاريخ ٣٠ تشرين االول ٢٠١٤، الذي تضّمن 
املناقصة  يف  املشاركون  املتعهدون  »حيدد  التالية  الفقرة 
املواقع والتقنيات املقرتحة للمعاجلة والطمر الصحي، على ان 
هذه  تأمني  املناقصة  عليهم  ترسو  الذين  املتعهدون  يلتزم 
املواقع طيلة فرتة العقود«! يتبني من حماضر جملس الوزراء 
ان اجملالس املتعاقبة منذ عام ٢٠٠٦ قد فشلت يف اقرار خطة 
جديدة الدارة النفايات لسبب وحيد هو »تعذر التوافق على 
مواقع بديلة للمعاجلة والطمر« ! فكان احلل عام ٢٠١٤ برمي 
هذه الكرة امللتهبة اىل متعهد اوكلت اليه املهمة اليت عجزت 
عن امتامها مجيع احلكومات! والسؤال الذي يطرح نفسه، اذا 
كان الوزراء املعنيون بهذا امللف يعرفون سلفًا ان قرار جملس 
الوزراء اجلديد غري قابل للتطبيق، فلماذا اختاروا سلفًا اهلروب 

اىل االمام؟
تفيد املعلومات ان النائب وليد جنبالط، الذي رفع منذ فرتة 
شعار »كل منطقة تتوىل نفاياتها«، هو من دفع اىل تبين هذا 
للنفايات يف عقارات شركة  اقامة معمل ومطمر  اخليار، الن 
الدولي  املتعهد  وألن  املسبقة،  موافقته  حيوز  سبلني  ترابة 
املعمل  وتشغيل  انشاء  اجل  من  للمناقصة  سيتقدم  الذي 
واملطمر، سوف ُتصر مهّماته يف منطقتني خدماتيتني تضمان 
اقضية الشوف وعالية وبريوت وجزءا من بعبدا، اللتني تبلغ 
كمية النفايات الناجتة عنهما يوميًا حواىل ١٥٠٠ طن، كما ان 
قضاء زغرتا  انشاء معمل ومطمر للنفايات يف منطقة جمدليا – 
سوف يكون حصرًا خلدمة حمافظة الشمال، وحتى اآلن مل يظهر 
ما  واذا  املنشآت.  هذه  اقامة  على  اعرتاض  اي  العلن  اىل 
فان  وللمتعهدين،  للمناقصات  املرسوم  السيناريو  هذا  اتبع 
املشكلة سوف تنحصر يف النفايات املتأتية عن ضاحية بريوت 
نفايات  ستذهب  اين  وكسروان.  املنت  وقضاءي  اجلنوبية 
هذه املناطق؟ ومن هو املتعهد الذي يستطيع اقرتاح مواقع 
تكون  اال  املواقع جيب  هذه  ان  وخصوصًا  والطمر،  للمعاجلة 
عالية  النقل  واال فستكون كلفة  افران االمسنت،  بعيدة عن 
جدًا؟ وماذا اذا لزمت منطقة وتركت اخرى؟ وماذا اذا لزمت 
منطقة بكلفة اعلى من غريها؟ وماذا اذا لزم اجلمع والكنس 
عن  تركت  االسئلة  هذه  والطمر؟  املعاجلة  مناقصة  وفشلت 
سابق اصرار وتصميم دون اجوبة. وهنا تديدًا تتضح معامل 
فهل سيبادر   ! نفاياتها«  تدبر  منطقة  »كل  اخلطة.  الطبخة- 
متعهد نفايات الضاحية اجلنوبية اىل طمر نفاياتها يف البقاع؟ 

وماذا عن كسروان واملنت؟

بـ »براعة« قّل 
أدخل  نظريها، 
ن  نيو للبنا ا
مغريًا  عرضًا 

لتسليح 
يف  جيشهم 
زواريب اللعبة 
 . سية لسيا ا
االيرانية  اهلبة 
طهران  يف 
 ، ة هز جا
يف  واجليش 
احلاجة  أمّس 

وفيق قانصوه

اهلبة االيرانية تنتظر الـ »آلو«!

اىل التسّلح يف حربه على االرهاب التكفريي، فهل من جيرؤ 
على االتصال؟

مثة يف السفارة االيرانية يف بريوت من ينتظر اتصااًل هاتفيًا 
من املراجع الرمسية اللبنانية إلعطاء جواب على عرض طهران 
تقديم هبة عسكرّية للجيش اللبناني ملساعدته يف املواجهة 
اليت خيوضها ضد االرهابيني على احلدود ويف الداخل. منذ 
زيارة وزير الدفاع مسري مقبل لطهران يف ١٧ اجلاري، أنهى 
االيرانيون الـ »ديفوار« املطلوب منهم: ُأجنزت كل االجراءات، 
حتى البريوقراطية منها، وباتت »اهلبة جاهزة. الذخائر ُوّضبت 
مستعدة  طائرة  طهران  مطار  يف  وتربض  الصناديق.  يف 
دبلوماسي  يقول مصدر  بريوت«،  اىل  أي حلظة  لإلقالع يف 
آلو... ويف غضون ثالث ساعات  إيراني. ويضيف: »ننتظر 
يفرتض أن يكون يف مطار بريوت الدولي من يفرغ محولتها 

يف شاحنات للجيش لتنطلق اىل خمازنه«.
ميزات ثالث، حبسب املصدر، متّيز العرض االيراني: أوهلا أنه 
»عملي« يقوم على مبدأ »مّحل وامِش« من دون مقابل ومن 
أي شروط  دون  »من  أنه  وثانيها  دون وسطاء ومساسرة، 
ومالحق سرية وأمثان سياسية... وليجّربونا«، وثالثها »أننا 
ال نعرض تزويد لبنان أسلحة فيما نسّلح أعداءه، من اسرائيل 

اىل اجلماعات االرهابية، يف الوقت نفسه«.
صحيح أن قيمة اهلبة ال تصل اىل أرقام تمل تسعة أصفار. 
القومي  األمن  جمللس  العام  األمني  عنها  أعلن  منذ  لكنها، 
أيلول  نهاية  لبريوت  زيارته  خالل  مشخاني  علي  اإليراني 
ُيدخلها  أن  قبل  الفعلي،  التحقق  مسالك  سلكت  املاضي، 
ميشال  انتظار  يف  التسويف...  دهاليز  يف  السياسيون 
سليمان آخر يؤّكد أن اإليرانيني مل يعرضوا يومًا تقديم هبات 

حقيقية!
وعلى عكس الوعود باملليارات اليت ُترمى يف اهلواء، وُترفع 
هلا آيات الشكر من دون أي إجراءات ملموسة، فتح االيرانيون 
والوفد  مقبل  أمام  ومروحياتهم  ودباباتهم  أسلحتهم  مصانع 
الزائر  الوفد  خيف  مل  طهران.  اىل  رافقه  الذي  العسكري 
دهشته مما اطلع عليه، حتى أن وزير الدفاع وعد بزيارة ثانية 
لرؤية املزيد. أّكد االيرانيون لزوارهم اللبنانيني أن اهلبة اليت 
العيارات  من خمتلف  هاون  ومدافع  »تاو«  تتضّمن صواريخ 
وذخائر دبابات ومناظري ليلية »تعتمد يف شكل أساسي على 
متطلبات اجليش يف حربه على االرهاب«. وشّددوا على أن 
هذه »مرحلة أوىل« من التعاون تليها مراحل أخرى، و«حنن 

مستعدون ملناقشة كل ما يطلبه لبنان«.
بعيدًا عن الكالم الدبلوماسي عن »الوقوف اىل جانب لبنان« 
للجميع  بأن  املصدر  يعرتف  وغريه،  االخوية«  و«العالقات 
مصلحة يف دعم اجليش اللبناني. »حنن مجيعًا اآلن يف مركب 
واحد. األحداث األخرية يف عرسال وطرابلس واملنية كشفت 
أن اجلماعات التكفريية تطمح اىل أن تكّرر يف لبنان ما فعلته 
من  ليس  بالتأكيد  وهذا  وسوريا،  العراق  مناطق  بعض  يف 
مصلحتنا وال من مصلحة اللبنانيني«. يكاد الرجل أن يقسم 
على نسخة القرآن املوضوعة قربه: »ماذا تريدوننا أن نفعل 

حتى تصدقوا... جّربونا على األقل ثم احكموا«.
اىل  طريقها  ستجد  اإليرانية  اهلبة  أن  يبدو  ال  اليوم،  حتى 
أمريكية  ضغوط  بعد  االعالمي  التداول  من  ُسحبت  التنفيذ. 
وفرنسية وأممية لتجميدها، وجتّنب طرحها على طاولة جملس 
الوزراء يف املدى املنظور. عباقرة السياسة اللبنانيون وجدوا 
»التخرجية«. بدل عرضها على احلكومة، صّرح مقبل بعد عودته 
من طهران بأن األمر ُحّول اىل قيادة اجليش أواًل لتقييم مدى 
حاجة املؤسسة العسكرية اليها واختاذ القرار املناسب »آخذة 
الرسالة  إيران«.  الدولية على  االعتبار احلظر والعقوبات  يف 
أكثر  كان  واالممي  والفرنسي  األمريكي  والتحذير  واضحة. 
فعلي  قرار  هناك  هل  هو:  واضحًا  ليس  ما  لكن  وضوحًا. 
بتسليح اجليش؟ سؤال ال يرتبط باهلبة االيرانية حصرًا، وإمنا 
أيضًا باهلبة السعودية وملياراتها األربعة اليت مل يَر اجليش 

منها رصاصة واحدة حتى اآلن.

هل سينجح املتعهدون الجدد يف اختيار املواقع )هيثم املوسوي(
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خالل  ظهرت  بامتياز  »جهادية«  ميدانية  معادلة 
اليومني املاضيني. »جبهة النصرة« سيطرت على 
معظم ريف إدلب يف زمٍن قياسّي، فيما تهاوت 
أمامها »جبهة ثّوار سوريا« وانكفأت »حركة حزم« 
بطَلتا »االعتدال« يف عيون الغرب. ويف األثناء، 
اجليش  بني  مفصلّيًة  معركًة  محص  ريف  ينتظر 
»تي  مطار  ميدانها  »داعش«  وتنظيم  السوري 

فور«.
هدفان  معروف.  مجال  ورأس  كامالًً  إدلب  ريف 
اليت  النصرة«  »جبهة  أولويات  سّلم  على  ترّبعا 
عادت إىل واجهة املشهد بقّوة توحي املؤشرات 
من  شهور  وبعد  صاعد.  خّط  يف  ذاهبٌة  بأنها 
االنكفاء، إثر اهلزائم املتتالية اليت ُمنيت بها على 
يد تنظيم »الدولة اإلسالمية«، ثّم استهداف عدد 
»التحالف«،  غارات  مستهّل  قادتها يف  أبرز  من 
متتالية  سهلة  بانتصارات  »النصرة«  احتفلت 
يف ريف إدلب على حساب »جبهة ثوار سوريا« 

و«حركة حزم«.
»متّدد  على  تقتصر  ال  التطورات  هذه  مفاعيل 
تعزيز  إىل  تتعّداها  بل  األرض،  على  اجلبهة« 
أسلحة  على  استحواذها  عرب  العسكرية  قدراتها 
مقار  من  »غنمته«  ما  اآلن  حتى  أبرزها  وذخائر، 
وفق  وقوامها  أمريكّيًا،  املدعومة  حزم«  »حركة 
ما تداولته مصادر »النصرة« حواىل 30 جمنزرة، 
إىل  إضافة  وذخائر،  متوسطة  أسلحة  على  عالوة 
مستودعات  من  غراد  صاروخ   1500 من  »أكثر 
فيما  ذاتها.  املصادر  وفق  سوريا«،  ثوار  جبهة 
أّكد مصدر من داخل »اجلبهة« أن »غنائم نوعّية 
جّدًا باتت يف أيدي جماهدي اجلبهة، وسيكوُن هلا 
اجلهاد  ساحات  يف  األمور  إعادة  يف  كبري  دوٌر 
عن  اإلفصاح  رفض  املصدر  نصابها«.  إىل 
»حزم«  أن  معروفًا  بات  فيما  إضافية،  تفاصيل 
متتلك أسلحة نوعية، على رأسها صواريخ »تاو« 
»قيام  عن  تداوله  مّت  ملا  وخالفًا  األمريكية. 
جمموعات تابعة حلزم يف بلدة خان السبل مببايعة 
النصرة« كشفت مصادر »جهادية« أن ما حدث 
كان عبارة عن »استسالم مسلحي حزم للنصرة، 
وتسليمها كّل مقارهم ومستودعاتهم يف املنطقة، 
سيطرت  ذلك،  وإثر  عنهم«.  احلصار  فك  مقابل 
على  األقصى«  »جند  بتنظيم  مدعومًة  »النصرة« 
من  عدد  على  بالسيطرة  وأتبعتها  السبل،  خان 
قرى  معظم  إىل  إياها  ضاّمة  والبلدات،  القرى 
عليها  اليت سبق وسيطرت  الزاوية  جبل  وبلدات 
على  بالسيطرة  ذلك  أتبعت  كذلك  السبت.  يوم 
بعد  الغربي(  اجلنوبي  إدلب  )ريف  جرجناز  قرية 
ثوار  و«جبهة  لـ«حزم«  تابعني  انسحاب مسلحني 
احلق«  فرسان  »لواء  مسلحي  وتسليم  سوريا«، 
أنفسهم ومقارهم. »النصرة« كانت قد سيطرت 
مدينة  ريف  على  أيضًا  األخرية  املواجهات  خالل 
السوري  »املرصد  وقال  بالكامل،  الشغور  جسر 
مقاتلة  »كتائب  إّن  املعارض  اإلنسان«  حلقوق 
املؤدية  الطرق  وعلى  موجودة يف سلقني  كانت 
ليصبح  أيام«،  قبل  حواجزها  أزالت  قد  إليها، 
إدلب.  ريف  مناطق  معظم  على  ممتدًا  نفوذها 
وراجت أمس أنباء عن قيام »ألوية صقور الشام« 
باعتقال مجال معروف، قائد »ثوار سوريا« األمر 
الذي نفاه »الناطق الرمسي باسم صقور الشام«، 
فيما أّكد مصدر من داخل »النصرة« أّن »اعتقال 
الكافر معروف وتسليمه حملكمة شرعية يأتي على 
جماهدو  يشّنها  اليت  الكربى  احلملة  أهداف  رأس 

النصرة يف هذه األثناء«.

»داعش« يتوعد بتكرار سيناريو الطبقة
مسرحًا  الشرقي  محص  ريف  يبدو  ذلك،  إىل 
اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  بني  مفصلّية  ملعركة 
ما بني حقل  الدائرة  املعارك  السوري.  واجليش 
شاعر الغازّي ومطار »الشهيد عمر اياس« حتظى 
بأهمية اسرتاتيجية، وسط إصرار التنظيم املتطرف 
 T باسم  املعروف  العسكري  املطار  اقتحام  على 
امليدانية  املصادر  وتأكيدات  تياس(،  )امسه   4
السورية استحالة ذلك. التنظيم كان قد استهدف 
املطار أمس بعدد من الصواريخ والقذائف، بعد 
كما  االسرتاتيجية،  املهر  زملة  تلة  على  سيطرته 

ريف إدلب: »النصرة« تبتلع معتدلي الغرب
صهيب عنجريني

أكدت مصادره أنه »استهدف رتالًً قادمًا من مدينة 
تدمر إىل املطار وأجربه على الرتاجع«، يف مسعى 

من التنظيم لقطع طرق اإلمداد عن املطار.
إّن  ماشي  مرح  قال  سوري  ميداني  مصدر 
على  تعمل  املنطقة  يف  العسكرية  »القيادات 
تنظيم خطوط دفاعية ملنع تسلل مسلحي الدولة 
اإلسالمية إىل مناطق ُأخرى تتبع لسيطرة اجليش«. 
تثبيت  على  عملت  قد  السورية  القوات  وكانت 
املؤدي  والطريق  املطار  حلماية  عسكرية  نقاط 
إليه من احلقل الغازي، وفقًا للمصدر ذاته، فيما 
يتابع اجليش تعزيز دفاعاته، بهدف إطالق املعركة 

الكربى اهلادفة إىل استعادة شاعر.
بدوره، مصدر من داخل تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
أكد أّن »املطار بات يف نطاق طوٍق ُمكم، وإن 
اخلالفة«.  دولة  جماهدو  يفرضه  واسعًا  كان 
الطبقة  مشابٍه ملطار  املطار مبصري  توّعد  املصدر 
»اجملاهدين  أن  وأّكد  الرقة(،  )ريف  العسكري 
تدرجيًا،  الطوق  بتضييق  اهلل  بعون  سيقومون 
معاقل  دّك  ثم  ومن  احلصار،  إلحكام  متهيدًا 
ذاته،  السياق  ويف  واقتحامه«.  فيه  النصرييني 
عنيفة  معارك  النفطي،  جحار،  حقل  ميط  شهد 
بني وحدات من اجليش السوري ومسلحي »الدولة 
اإلسالمية« وسط معلومات عن انسحاب األخري إىل 

حقل شاعر.
على صعيد آخر، تواصلت أمس املعارك العنيفة 
بني مسلحي تنظيم »الدولة اإلسالمية« ومقاتلي 
»وحدات محاية الشعب« الكردية يف مدينة عني 
العرب )كوباني( يف ريف حلب. ودارت اشتباكات 
البلدية،  ومنطقة  اهلال  على موري سوق  عنيفة 
إقليم  من  القادمة  البيشمركة  قوات  شنت  فيما 
كردستان العراق هجومًا على قرية كيكان، أدى 
»انسحاب  إىل  كردية  ميدانية  مصادر  حبسب 
عناصر داعش منها«. وكالة »رويرتز« نقلت عن 
اخلارجية  الشؤون  وزير  »نائب  نعسان،  إدريس 
يف كوباني«، قوله إن »األكراد العراقيني الذين 
إىل  انضموا  املدى  البعيدة  املدفعية  يستخدمون 
السبت«.  مساء  اإلسالمية  الدولة  ضد  املعركة 
وأضاف: »حنن مل يكن لدينا مدفعية. كان لدينا 
أعلنت  بدورها،  الصنع«.  ملية  وأسلحة  مورتر 
اجليش  قوات  أن  األمريكية  املركزية  القيادة 
أهداف  على  جوية  غارات  سبع  شنت  األمريكي 
يومي  سوريا  يف  اإلسالمية«  »الدولة  لتنظيم 
»املقاتالت  إن  القيادة  وقالت  واألحد.  السبت 
والقاذفات األمريكية عاودت الرتكيز على منطقة 
كوباني بشن مخس ضربات أصابت مخس وحدات 
إىل  »ضربتني  وإن  االسالمية«،  للدولة  صغرية 
اجلنوب الشرقي من دير الزور دمرتا دبابة للدولة 

اإلسالمية ومالجئ للمركبات«.

انتحاري دمشق
كلية  مدخل  على  نفسه  انتحاري  فّجر  ذلك،  إىل 
استشهاد  إىل  أدى  ما  جامعة دمشق،  الطب يف 
تقارير  وأفادت  آخرين.  وجرح  اثنني،  مدنيني 
كان  شخص  نّفذه  »التفجري  بأن  سورية  إعالمية 
يرتدي حزامًا ناسفًا على مدخل كلية الطب، اليت 
مقتله  اىل  أدى  ما  اآلداب،  كلية  حرم  يف  تقع 
ناسفًا  حزامًا  يرتدي  كان  آخر،  انتحاري  ومقتل 

أيضًا«.

يف حيّ كرم الطراب الحلبي )زين الرفاعي ــ أ ف ب(

للبنان  السويداء  من  الدروز  مشايخ  زيارة  محلت 
يف طّياتها أكثر من معنى. وسط أخطار التكفري 
التيم،  ووادي  اجلوالن  اإلسرائيلية يف  واألطماع 
يبدو »ترتيب البيت الداخلي« أولوية. وفيما حسم 
الدروز السوريون أمرهم، يضيق اهلامش بالدروز 
موقف  مع  التماهي  إىل  احلياد  من  اللبنانيني، 

إخوانهم
لطائفة  السويداء  عقل  شيخي  زيارة  خترج  ال 
احلناوي  ومّحود  جربوع  يوسف  الدروز  املوّحدين 
الذي  الوجودي  باخلطر  الشعور  سياق  عن  للبنان 
خضّم  يف  ولبنان،  سوريا  دروز  مصري  يظّلل 
الرؤوس املقطوعة ومشاريع التقسيم على أرض 
مع  دينيًا  طابعًا  محلت  الزيارة  أن  ومع  الشام. 
غياب النقاشات السياسية الواسعة بني املشايخ 
ال  الدالالت،  أنها يف  إاّل  واللبنانيني،  السوريني 
شّك ترسم بداية مسار جديد ملوقع املوّحدين الدروز 
يف مواجهة األخطار املقبلة على شرق املتوّسط، 
والشوف  عاليه  إىل  الشيخ،  وجبل  السويداء  من 
وقرى  مشس  جمدل  إىل  وصواًل  التيم،  ووادي 

اجلليل والكرمل يف مشالي فلسطني احملتلة.
على مدى السنوات املاضية، صّم صوت النائب 
وليد جنبالط وفتاويه بتحليل دم الدروز السوريني 
غري املعادين للدولة يف بلدهم آذان عدٍد ال بأس 
املآسي  »اجلنبالطيني« عن مساع  به من املشايخ 
اليت تطال إخوانهم يف سوريا. على املقلب اآلخر، 
بدا املشايخ »اليزبكيون« أكثر انسجامًا مع رؤية 

إخوانهم يف جبل العرب.
اجلماعات  حيال  األخرية  جنبالط  مواقف  أن  ومع 
تزداد  النصرة«  »جبهة  بتنظيم  التكفريية وتغّزله 
)على  اجلماعات  هذه  رؤية  واقع  عن  انفصامًا 
اخلطر  وصول  أن  إاّل  الدروز،  تسمياتها(  اختالف 
لبنانيني  جنود  واختطاف  لبنان  إىل  التكفريي 
بينهم سّتة من الدروز، وضع املشايخ على خمتلف 
الذي  املوقف  مع  لوجه  وجهًا  احلزبية  انتماءاتهم 
السورية«،  »الثورة  من  مبكرًا  السويداء  اختذته 
وألن »احلكي غري الشوفة« كما يقول أحد املشايخ 

اجلنبالطيني البارزين.
منذ مّدة، ال خيجل مسؤولون يف احلزب التقدمي 
االشرتاكي من الرتويج لفكرة »حتييد الدروز« عن 
املواجهة مع التكفرييني. بنى هؤالء نظرّية مستقاة 
لن  »التكفرييني  أن  مفادها  جنبالط،  مواقف  من 
يعتدوا على قرانا. هم يريدون ضرب حزب اهلل، 
حساب  أن  غري  ممّر«.  من  أكثر  ليست  ومناطقنا 
احلقل لن يساوي حساب البيدر حتمًا، ألن جتربة 
»حتييد« الدروز السوريني مل تكن ذات فائدة يف 
أكثر من بقعة. وملن يعرف كيف كان سلوك دروز 
جبل الّسماق يف إدلب وحتييدهم أنفسهم منذ 15 
آذار 2011، بل ميلهم إىل جانب »الثوار«، يدرك 
َي جبهة النصرة«  أن هؤالء ال يستأهلون من »شرِعيَّ
)سعودي وتونسي(، املعاملة اليت يلقونها. فآخر 
األخبار اليت محلها وفد من قرى الدروز الـ18 يف 
إدلب إىل لبنان قبل عشرة أيام، على الرغم من 
التعتيم الذي ُيارس على هذا امللّف، تشري إىل أن 
»النصرة« أجربت الدروز على التخلي عن السهرات 
الدينية ليل اخلميس ــ اجلمعة ملصلحة الصالة أيام 
اجلمعة، ومنع النساء من ارتداء املناديل البيضاء 
املشايخ  منع  إىل  إضافة  بالربقع،  واستبداهلا 
احلديث  بدأ  ومّؤخرًا،  البيضاء.  اللّفات  ارتداء  من 
بالفتيات  الزواج  »النصرة«  من  مقاتلني  نّية  عن 
الدرزيات، حبجة أن الدروز مسلمني، وال مانع من 
زواجهم مبسلمني آخرين. ومبعزٍل عن املصري الذي 
الرافضون  والسّنة  واأليزيدون  املسيحيون  القاه 
اليت  اجلائزة  فإن  والعراق،  سوريا  يف  للتكفري 
ُوعدت بها بلدة َحَضْر يف القنيطرة عرب مسؤولني 
»النصرة«  ملقاتلي  أهلها  مسح  لو  اشرتاكيني، 
السوري عرب  اللواء 90 يف اجليش  بضرب مواقع 
أراضيها، وصلت باكرًا عرب أعمال اخلطف والقتل 
ماوالت  عرب  والحقًا  حقوهلم،  من  األهالي  ومنع 

اجتياح البلدة.
القرى  أهالي  بني  احمللّية  االتفاقات  كانت  وإن 
فإن  نفعًا،  التكفرييني مل جتِد  قادة  مع  وغريهم 
الرهان على ضمانات تقّدمها السعودية أو تركيا 
وقطر للدروز عرب جنبالط ال يبدو مضمونًا هو اآلخر. 
فاعور عن جدوى  أبو  وائل  الوزير  ويكفي سؤال 
العسكريني  اختطاف  ملّف  بداية  منذ  الضمانات 
اللبنانيني بعدم التعّرض للجنود الدروز لو مل ينّفذ 
أهالي العسكريني الدروز مطالب اخلاطفني بقطع 
طريق ضهر البيدر وراشيا ــ حاصبيا، ولو مل ُتغدق 

مشايخ السويداء يف لبنان: »ترتيب البيت الداخلي« ملواجهة القادم
فراس الشويف

األموال على القابعني يف اجلرود.
الجوالن وحاصبيا

يرافقه  أرسالن  النائب طالل  زار  أسبوعني،  قبل 
بّشار  السوري  الرئيس  كّبول  نبيه  أبو  الشيخ 
اللقاء  مصادر  حبسب  البحث  وتناول  األسد. 
من  وتسليحها  الشيخ  جبل  قرى  محاية  »كيفية 
وبالتوازي  القنيطرة«،  »النصرة« يف  توّسع  خطر 
»كيفية مواجهة الدعاية اإلسرائيلية بإقناع الدروز 
بالتحالف مع إسرائيل حبجة محاية قراهم من خطر 
يف  إسرائيل  من  أصاًل  املدعومني  التكفرييني، 
اجلوالن«. وليس خافيًا أن احملاوالت اإلسرائيلية 
لفتح خطوط تواصل مع قرى جبل الشيخ حبّجة عجز 
اجليش السوري عن محايتها، تتماهى مع الدعاية 
خارج  من  السوري  للنظام  معارضون  يبّثها  اليت 
السويداء وداخلها عن أن مستقبل الدروز لن يكون 
البحث  املركزية، وضرورة  السورية  الدولة  ضمن 
وفضاًل  »داعش«.  خطر  من  حلمايتهم  حتالف  عن 
الكنيست  أعضاء  من  لعدٍد  العلنية  املواقف  عن 
اإلسرائيلي وقادة يف جيش االحتالل أطلقت مؤّخرًا 
من اجلوالن، علمت »األخبار« من مصادر »أهلية« 
داخل اجلوالن احملتل أن »ضابطًا درزيًا برتبة مقدم 
من قرية حرفيش، زار اجلوالن احملتل مؤخرًا، وأخرب 
قيادة  قبل  من  تكليفه  جمدل مشس  مشايخ يف 
اجلبهة الشمالية يف جيش العدو بتسليح بلدة َحَضر 
)يف جبل الشيخ، غري متلة( بأسلحة ستحتاج إليها 
لقيام  فإن  كذلك  النصرة«.  قتال  يف  مستقباًل 
مبسري  غوالني  لواء  يف   )233( الدرزية  الكتيبة 
وجولتها  اجلوالن،  إىل  اجلليل  من  كلم   42 بطول 
يف القرى الدرزية احملتلة قبل حنو شهر ونصف، 

دالالت عّدة.
انتشار  وتوّسع  اإلسرائيلي  الزخم  مقابل  ويف 
املعلومات  اجلوالن، تشري  اإلرهابية يف  اجلماعات 
اللبناني  مقلبيه  على  الشيخ،  جبل  من  اآلتية 
اجليش  بني  قريبة  املواجهة  أن  إىل  والسوري، 
الستعادة  الشعبية  اللجان  من  وحلفائه  السوري 
قبل  من  احملتلة  املري  مغر  قرية  على  السيطرة 
»النصرة« ، فضاًل عن أن القرار بتنظيم » قوات 
دفاع شعيب« قد اختذ يف حاصبيا من قبل »التيار 
اهلل  حزب  مع  والتنسيق  بالتعاون  اليزبكي«، 
وسرايا املقاومة، بهدف »محاية وادي التيم، ومنع 
إسرائيل واجلماعات التكفريية من االنقضاض على 

املقاومة عرب جبل الشيخ يف أي مواجهة مقبلة«.
ثالثة أخطار

بعد حنو قرٍن على اتفاقية سايكس ــ بيكو، يواجه 
الدروز خطرًا مشرتكًا يف لبنان وسوريا، ويضيق 
والرمادية  احلياد  من  اللبنانيني  بالدروز  اهلامش 
غرار  على  الواضح  املوقف  إىل  التكفرييني  حيال 
الشيخ  قال  ما  وعلى  السوريني.  الدروز  موقف 
يوسف جربوع لـ«األخبار«، فإن الزيارة هي مشروع 
لـ« ترتيب البيت الداخلي يف مواجهة ثالثة أخطار: 
التقسيم، التكفري والعدّو اإلسرائيلي وأطماعه يف 

اجلنوبني السوري واللبناني«.
حسن: »مشايخ لبنان معكم«

زيارة  تنظيم  اللبناني  الديوقراطي  احلزب  توىّل 
أحدًا  الزيارة  تستثن  ومل  السويداء،  عقل  شيخي 
من املشايخ الفاعلني من اجلنبالطيني واليزبكيني. 
معامل  رسم  الذي  العام  الديين  الطابع  أن  غري 
السياسية  النقاشات  بعض  ينع  مل  الزيارة، 
الضّيقة يف أكثر من مّطة، كمنزلي شيخي العقل 
حسن  ونعيم  كفرمتى  يف  الغريب  الدين  ناصر 
بيصور.  العريضي يف  أمني  والشيخ  البنيه،  يف 
وعلى الرغم من طلب مشايخ السويداء عدم حضور 
الكامريات  بوصول  فوجئوا  جولتهم،  اإلعالم خالل 
إىل منزلي حسن والغريب قبلهم، فاضطروا إىل 
حسن  قاله  الذي  الكالم  الفتًا  وبدا  التصريح. 
طلب  بعدما  العريضي،  منزل  يف  اهلواء«  »حتت 
عدم التسجيل، إذ أكد خماطبًا املشايخ السوريني 
أن »مشايخ لبنان معكم منذ اليوم األول، لكننا مل 
نكن نصّرح بسبب الظروف«، مشريًا إىل »ضرورة 
رّد  الغريب،  منزل  ويف  التكفرييني«.  مواجهة 
الشيخ يوسف جربوع على أحد املشايخ الذي انتقد 
فأكد  داما«،  قرية  »التقصري يف محاية  مّساه  ما 
جربوع أن »اجليش السوري بات لديه وجود كبري 
يف داما، وكذلك قوات الدفاع الوطين، ومشايخ 
العقل يولون األمر عناية كاملة«. وعلمت »األخبار« 
أن املشايخ يف صدد زيارة لبنان جمددًا بعد فرتة، 
وليد  النائب  باستثناء  سياسية،  قيادات  للقاء 

جنبالط .
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التالميذ  اولياء  بني  االشكاالت  تتكرر 
والرمسية  اخلاصة  املدارس  وادارات 
على خلفية منع ممارسة الشعائر الدينية 
او فرضها. املفارقة أن املدارس، اليت 
املنصوص  التعليم«  بـ«حرية  تتمسك 
ان  تقّر  ال  الدستور،  يف  عليها 
حبرية  متس  »الطائفية«  سلوكياتها 
اآلخر وثقافة قبوله. األخطر أن تتحول 
املدارس الرمسية إىل مؤسسات خاضعة 
ملراكز النفوذ الطائفي تستخدمها لنشر 

معتقداتها بال حسيب أو رقيب.
العشر  ابنة  الطفلة  فاطمة،  تفقه  مل 
َ اقتيدت، يف اليوم الدراسي  سنوات، ملمِ
هناك  لتبقى  اإلدارة  غرفة  إىل  األول، 
حتى نهاية الدوام. يف ذاك اليوم، مل 
التلميذة يف املدرسة املعمدانية  تدخل 
اإلجنيلية الصف ومل خترج إىل امللعب. 
أن  قررا  والديها  أّن  الصغرية  ذنب 
ترتدي ابنتهما احلجاب، مبا عّدته إدارة 
ونظامها  لقوانينها  خمالفًا  املدرسة 

الداخلي.
يوم تسجلت فاطمة يف صف احلضانة 
يف هذه املدرسة بالذات كان السبب، 
كما قالت األم، أننا »ال نريد أن نتقوقع 
ومناطقي«.  طائفي  كانتون  داخل 
الوالدان اللذان استحضرا يف شكواهما 
الدستور  من   9 املادة  الرتبية  لوزارة 
تزعجهما  املعتقد،  حرية  تكفل  اليت 
بعد  حتى  للطفلة،  اإلدارة  مضايقات 
وفق  حصل  الذي  »الباندانا«،  وضع 
اتفاق وسطي بني الطرفني. اذ تنص 
»حرية  ان  على  )التاسعة(  املادة  هذه 
بتأديتها  والدولة  مطلقة  االعتقاد 
مجيع  حترتم  تعاىل  هلل  اإلجالل  فروض 
إقامة  حرية  وتكفل  واملذاهب  األديان 
الشعائر الدينية حتت محايتها على أن ال 
يكون يف ذلك إخالل يف النظام العام 
وهي تضمن أيضًا لألهلني على اختالف 
الشخصية  األحوال  نظام  احرتام  مللهم 

واملصاحل الدينية«.
أيضًا  مربراتها  اخلاصة  للمدرسة  لكن 
رحال.  بيار  مديرها  عنها  يتحدث  اليت 
وغري  بسيطة  املسألة  إليه،  بالنسبة 
الدين. كل ما يف  أو  باحلجاب  مرتبطة 
الداخلي  النظام  أّن  يقول،  كما  األمر، 
الذي وّقع عليه األهل منذ البداية مينع 
ارتداء عصابة الرأس أو القبعة أو غطاء 
الرأس متامًا كما يرفض احتذاء األخفاف 
أنواعها. يرفض رحال  )مشايات( على 
الطفلة  »احتجزنا  إننا  الوالدان  قاله  ما 
مباشر،  بشكل  معها  تعاطينا  أننا  أو 
خرقوا  كونهم  األهل  مع  تواصلنا  بل 
االتفاق، أواًل بإحضار فاطمة بغطاء كامل 
الباندانا«.  شروط  تطبيق  بعدم  وثانيًا 
من   10 املادة  إىل  بدوره  يرتكز  رحال 
مدارسنا  أنظمة  »فهي حتمي  الدستور، 
نطبقها  أن  ميكن  ال  اليت  وقوانينها 
أخرى،  دون  التالمذة  من  شرحية  على 
فعلى سبيل املثال حنن ندّرس التعليم 

املسيحي منذ 60 عامًا للجميع«.
رؤساء الطوائف رفضوا

اللبناني  الدستور  أّن  هنا  الواضح  من 
أعطى، يف املادة 10، الطوائف حقوقًا 
ثابتة، ومنع املس بها، اذ نصت هذه 
املادة )العاشرة( على ما يتناقض مع 
املادة التاسعة، اذ جاء فيها حرفيا ان 
العام  بالنظام  ما مل خيل  حر  »التعليم 
أو ينايف اآلداب أو يتعرض لكرامة أحد 
األديان أو املذاهب وال ميكن أن متس 
حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها 
اخلاصة، على أن تسري يف ذلك وفاقًا 
لألنظمة العامة اليت تصدرها الدولة يف 

شأن املعارف العمومية«.
يف الواقع، هذه احلادثة هي واحدة من 
املدارس  يف  اليومية  احلوادث  مئات 
وال  السواء،  على  والرمسية  اخلاصة 

خيرج منها إىل العلن إاّل القليل القليل، 
الدولة  سلطة  غياب  ببساطة  والسبب 

مقابل تنامي نفوذ الطوائف.
»سابيس«  مدرسة  حادثة  هنا  حتضر 
نهاية  يف  منعت،  اليت  »العلمانية« 
من  التالمذة  بعض  املاضي،  العام 
وضع إشارة الصليب يف اثنني الرماد، 
وأبقتهم خارج الصف بسبب ذلك. وقد 
أبلغت املدرسة قرارها لألهالي مؤكدة 
ضرورة عدم إظهار أية عالمة دينية أو 
سياسية، فيما رأت يومها أّن الفريضة 
الدينية مقبولة، وهذا يعين أن احلجاب 
ما  حبسب  مرفوض،  والصليب  مقبول 

فسر مدير املدرسة لألهالي.
مثة التباس حيصل يف املدارس اخلاصة 
هو  فهل  نفسه،  احلجاب  إىل  بالنسبة 
زي مدرسي أم معتقد، وغالبًا ما تتلطى 
ارتداءه  لتفرض  ذلك  وراء  اإلدارات 
اخلريية  املربات  تدرج مجعية  أو متنعه. 
واملعلمات  التلميذات  كل  من  الطلب 
ارتداء احلجاب ضمن إطار الزي املدرسي 
يوقعها  اليت  السلوك  ومدونة  املّوحد 
اجلميع مبجرد أن يقرروا االلتحاق بأسرة 
بها  نفاجئ  ال  املدونة  »هذه  املدرسة. 
رنا  الكوثر  ثانوية  مديرة  تؤكد  أحدًا«، 
امساعيل، و«من يرتضي التوقيع عليها 
عدا  ما  يف  الشخصي«.  خياره  ميارس 
اآلخر  تقبل  على  منفتحون  »حنن  ذلك، 
الطوائف«.  احرتام كل  أوالدنا  ويتعلم 
اإلسالمية  الرتبية  حصة  أن  تستدرك 
ومن  املسلمني  لغري  الزامية  ليست 
وإن كنا  منها،  أن ينسحبوا  حق هؤالء 
»ننصح األهل بأن يتابع أبناؤهم احلصة 

ليتعرفوا إىل الدين اآلخر«.
مثل هذا اخليار يثري إشكاليات إجرائية 
التعليم نفسها اليت تتطلب  يف عملية 
فصل الطالب إىل شعب خالل حصص 
جمتمع  يف  شائك  أمر  وهو  الدين، 
شديد التنوع الطائفي كلبنان. وبسبب 
إلغاء  على  الطوائف  رؤساء  اعرتاض 
كتاب  اعتماد  ورفضهم  الدين  ساعة 
الثقافة الدينية املوحد عند وضع املناهج 
واملذاهب  الطوائف  فإن   ،1997 عام 
تفرض معتقداتها يف مدارسها اخلاصة، 
الديين  التعليم  مهمة  أوكلت  حني  يف 
املؤسسات  إىل  الرمسية  املدارس  يف 
أساتذة  ترسل  لكي  الدينية  الوقفية 
ملدراء  األمر  وترك  الديين،  للتعليم 
مدرسة  ففي  األمر.  لتنظيم  املدارس 
إليها شيخ  يرسل  غالبية مسلمة  تضم 
ويف مدرسة ذات غالبية مسيحية يرسل 
املدرسة  تستقطب  فيما  خوري،  إليها 

املختلطة الشيخ واخلوري معًا.
سيما  وال  املدرسة،  يفقد  الواقع  هذا 
ويضرب  ووظيفتها  عنوانها  الرمسية، 
صفتها كمؤسسة وطنية جامعة، ويطلق 
ووفق  يريد  ما  ليقرر  للمدير  العنان 
مزاجه ماذا حيصل يف حصة الدين، هذا 
فضاًل عن الضغوط اليت يتعرض هلا من 
تقع  اليت  احلزبية  أو  الدينية  اجملموعة 
مدرسته يف فلكها، حبسب ما صّرح به 

التعليم يف عهدة الطوائف: تدريب على الفتنة
فاتن الحاج

احد املعنيني رافضًا الكشف عن امسه 
اىل  السياق  هذا  يشري يف  ووظيفته. 
اختيار شيخ  أصر على  املدراء  أحد  ان 
إليه  ينتمي  الذي  نفسه  املذهب  من 
غالبيتهم  لتالمذة  الدين  مادة  ليعّلم 
آخر، فقامت قيامة األهالي  من مذهب 
املادة،  مضمون  على  اعرتضوا  الذين 

فتغرّي األستاذ ثالث مرات.
الصالة بداًل من النشيد

يروي مدير ثانوية غوسطا الرمسية يف 
كسروان ميشال الدويهي أّنه أعاد منذ 
النشيد  إحياء  املدرسة،  إدارة  تسلمه 
استبدل بصالة  قد  كان  بعدما  الوطين 
ال  أّنه  إىل  مشريًا  صباحية،  مسيحية 
جيوز ملدرسة تابعة للدولة اللبنانية أن 
التمييز  أشكال  من  شكل  أي  متارس 
خروج  طائفية.  وجهة  أية  تأخذ  وأن 
التالمذة من الصف يف ساعة الدين هو 
الدويهي،  يقول  ذاته،  حبد  خطري  أمر 
وال جيوز للدولة أن تتقاعس حتت حجة 
للمجموعات  تاركة  التعليم،  دميقراطية 
على  مدارسها  أنظمة  تضع  أن  الدينية 
ذوقها، فتعشش الطائفية يف الصروح 
ملوازين  أيضًا  خيضع  األمر  الرتبوية. 
املنطقة  على  تسيطر  اليت  القوى 
الثانويات  فبعض  املدرسة،  تقع  حيث 
لبريوت  اجلنوبية  الضاحية  الرمسية يف 
يومية،  صباحية  أدعية  تالوة  تفرض 

بإشراف املدير والناظر العام.
على  أيضًا  توافق  الدينية  املرجعية 
استفادت  وقد  األسبوعية،  العطلة 
إحدى مدارس وطى املصيطبة من هذا 
إىل  الفرصة  لتحويل  الرمسي  التعميم 
السبت واألحد بداًل من اجلمعة واألحد، 
بعد أخذ مباركة املرجعية الدينية الدرزية 

كون املدرسة تقع يف دائرة نفوذها.
املدرسة  يف  حيصل  هذا  كان  إذا 
اخلاصة  املدارس  عن  فماذا  الرمسية 
من  جيعل  ذلك  كل  للطوائف؟  التابعة 
 17 يف  الصادر  الرتبية  وزير  تعميم 
متوز املاضي على خلفية حادثة مدرسة 
لكونه  للتطبيق  قابل  غري  »سابيس« 

خضع لضغوط رجال الدين ليس إاّل.
الرمسية  الثانويات  من  طلب  التعميم 
أو  أنظمة  أية  إصدار  عدم  واخلاصة 
قرارات أو تعليمات من شأنها املساس 
أو  التعليم  وحبرية  الدينية  باحلرية 
التنوع  وبثقافة  عنهما  التعبري  بوسائل 
وقبول اآلخر وتعزيز مفهوم الدميقراطية 
ما دامت متارس مبا ال يعارض النظام 

العام أو خيل به.
حفلة طائفية وفوضى

األمني  عدنان  الرتبوي  الباحث  يشرح 
أن التعميم ليس واضحًا إذ »ال نعرف 
الفردية  احلريات  بني  خيلط  كان  إذا 
واحلريات اجلماعية، فأن يرتك لألفراد 
مثل  الدينية  معتقداتهم  ممارسة  حرية 
ارتداء لباس أو وضع شعار ديين معنّي 
الدينية  اجملموعات  تعطى  وأن  شيء 
مكان  إىل  املدرسة  لتحويل  احلرية 
غري  آخر،  شيء  معتقداتها  ملمارسة 

يتعرض مديرو الثانويات الرسمية لضغوط من املجموعات الدينية )مروان طحطح(

مبالغ  بوست«  »ليبان  شركة  تستويف 
اليت  املدفوعة  اخلدمات  عن  إضافية 
تقدّمها إىل الطالب، ضمن العقد املوّقع 
جيب  كان  ففيما  اللبنانية،  اجلامعة  مع 
أن تستويف 6500 لرية عن كل معاملة، 
تبنّي أنها تستويف 30 ألف لرية، ُتفرض 
»خّوة« على الطالب إلجبارهم على شراء 

كتب وبطاقات بريدية ال يريدونها
أفسده. هكذا  إال  بابًا  االحتكار  مل يطرق 
اجلامعة  بني  املوّقع  احلصرية  عقد  هو 
حصلت  اذ  بوست«،  و«ليبان  اللبنانية 
سلطة  على  العقد  مبوجب  االخرية 
ميكن  وال  استبداهلا  ميكن  ال  استنسابية 
تستعملها  هي  فيما  مفاسدها،  تصحيح 
بهدف فرض »خوات« على طالب اجلامعة 
اللبنانية تصل قيمتها إىل 30 ألف لرية 
عن كل خدمة بداًل من 6500 لرية، وبداًل 
من أن يعمل مسؤولو اجلامعة على تصحيح 
التخفيف  يف  يستغرقون  هم  الشوائب، 
الطالب  كأن  اإلضافية،  املبالغ  وزر  من 
ليسوا من أبناء األسر امُلعدمة والفقراء، 
الذين استقوت عليهم الطبقة السياسية 
اليت تقطع هلا حصصا من ريوع الفساد 

واالحتكارات.
قبل سنوات وّقعت اجلامعة اللبنانية عقدًا 
مع شركة »ليبان بوست« مينحها حصرية 
الطالب وتسديد  استيفاء رسوم تسجيل 
اجلامعة،  مساكن  يف  اإلجيار  بدالت 
وكذلك تسديد رسوم االمتحانات. ينطبق 
طالب  ألف   69 من  أكثر  على  األمر  هذا 
مسؤولة  وحبسب  اجلامعة،  يف  مسّجلني 
اجلامعة  رئاسة  يف  العامة  السر  أمانة 
العقد ينّص على  الدين، فإن  سحر علم 
أن الطالب يدفع لشركة »ليبان بوست« 
معاملة جيريها  عن كل  لرية فقط   6500
األدنى  احلّد  أن  يعين  ما  اجلامعة،  مع 
يبلغ  للشركة  اإليرادات  من  املضمون 
1.4 مليار لرية عن خدمات رسوم تسجيل 
عن  رسوم  وتسديد  وامتحاناتهم  الطالب 
حنو ألفي سرير يف مساكن اجلامعة، إال 
يكن  مل  يبدو،  ما  على  املبلغ،  هذا  أن 
كافيًا لشركة »ليبان بوست«. فعلى مدى 

طلالب اجلامعة ضحايا احتكار »ليبان بوست«

مسموح أن يشرف املدير على مؤسسة 
معني  ملذهب  سلوكًا  ترعى  رمسية 
فيوافق على إنشاء مصلى أو مسجد أو 
كنيسة أو تنظيم حفل ديين يف مكان 
فإذا كان  الرمسية،  املدرسة  عام مثل 
معًا،  االثنني  عن  حيكي  الوزير  تعميم 
اآلخر  على  اعتداء  فهذه مشكلة، وهذا 

يف املكان والزمان«.
ما حيصل كما تقول الباحثة يف االجتماع 
نتيجة  هو  يونان  أوغاريت  الرتبوي 
رمسيًا يف  الدولة  ثبتته  الذي  للفصل 
يف  الصادر  الديين  التعليم  مرسوم 

2000/10/10، حيث أقرت بكتاب دين 
موحد للطوائف املسيحية وكتاب موحد 
هي  وظيفتها  وكأن  املسلمة  للطوائف 
اللبنانيني،  وليس  الطوائف  توحيد 
حتى  املهمة  بهذه  تنجح  مل  ذلك  ومع 
على  دين  حصة  استحدثت  بل  اليوم، 
حساب حصة الفنون والنشاطات حيث 
اخترب التالمذة أسوأ درس تربوي عندما 
احلصة.  خالل  الصف  ملغادرة  اضطروا 
سائلة  وفوضى«،  طائفية  حفلة  »هي 
اتفاقية  من   14 املادة  كانت  إذا  ما 
هل  أي  فعاًل،  تطبق  الطفل  حقوق 
يعطى الطفل فعاًل احلق يف حرية الفكر 
أو  األهل  من  سواء  والدين  والوجدان 
املدارس  متارس  وهل  املدرسة،  من 
واألفراد احلرية الدينية أم االستقطاب 

الطائفي واألدجلة املذهبية؟«.

كما  موظفوها،  امتهن  املاضية  السنوات 
إضافية  مبالغ  فرض  اإلدارة،  دربتهم 
على الطالب، مربرين األمر بأن »الرسوم 

ارتفعت«.
الطالب  استياء  تثري  كانت  اإلجابة  هذه 
رئاسة  موافقة  عن سبب  تساءلوا  الذين 
اجلامعة على رفع األسعار، لكن قّلة منهم 
كانت تنتبه إىل »احليلة« اليت كان يقّدمها 
موظفو »ليبان بوست« لفرض »اخلوات« 
على الطالب. فقد تبنّي لبعض الطالب، 
يفرضون  بوست«  »ليبان  موظفي  أن 
كلفة SMS وديليفري من دون سؤاهلم، 
مع  تذكارية  بطاقة  أو  كتابًا  يقّدمون  ثم 
اخلدمة  لطالب  لرية   6500 بقيمة  وصل 
رغم أنهم دفعوا ما بني 20 ألف لرية و30 
استغرابهم،  األمر  هذا  أثار  لرية...  ألف 
فلماذا ال يسّجل املبلغ املأخوذ كاماًل على 

الوصل؟
طبعًا، ما خفي على الطالب، كان واضحًا 
لدى بعض موظفي »ليبان بوست« الذين 
أوضحوا أن األمر ينطوي على خدعة واحتيال 
ألن »نظام عمل واختصاص الشركة كما 
هو مبنّي على موقعها االلكرتوني يتضمن 

خدمات املبيعات بالتجزئة والرتويج.
كتب،  هناك  املبيعات  هذه  ضمن  ومن 
بعض  معايدة،  بطاقات  بريدية،  بطاقات 
فرضت  وقد  املكتبية...  األكسسوارات 
إدارة ليبان بوست على موظفيها بيع هذه 
اخلدمات،  باقي  تقديم  السلع يف سياق 
باملستهلك  تتعلق  قيود  أي  تفرض  ومل 
السلع  هذه  بني  الفصل  والشفافية يف 
واخلدمات املتعلقة بالعقود املعروفة حتت 
اسم اخلدمات احلكومية، ال بل كان هناك 
تشجيع على أال جيري هذا الفصل من أجل 

زيادة املبيعات«.
اإلضافية  اإليرادات  قيمة  أصبحت  هكذا 
اليت حتققها ليبان بوست من عالقتها مع 
طالب اجلامعة اللبنانية تتجاوز 3.5 مليارات 
السيد  عدنان  اجلامعة  رئيس  أما  لرية. 
»الطالب  لـ«األخبار«:  علق  فقد  حسني، 
اجلامعة  فتالحق  الصحافة،  أما  يبالغون، 

على 2000 أو 3000 لرية إضافية«.

محمد وهبة
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ترأس   - سيدني   - وطنية 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 
مار بشارة بطرس الراعي قداس 
شربل  مار  كنيسة  يف  االحد 
حضور  يف  سيدني،   - بنشبول 

حشد من املؤمنني.

العظة
بعد االجنيل املقدس، ألقى الراعي 
عظة بعنوان: »انت الصخرة وعلى 
هذه الصخرة ابين كنيسيت« )متى 
16: 18(، ومما جاء فيها: »على 
الكنيسة،  قامت  باملسيح  االميان 
كل  بوجه  وتصمد  وتنمو  وثبتت 
العامل  يف  ناشرة  الشر،  قوى 
احملبة  اجنيل  اخلالص،  اجنيل 
كرامة  اجنيل  والسالم،  واالخوة 
االنسان، وقدسية احلياة البشرية 
جرى  ما  هذا  االبدي.  ومصريها 
يف قيصرية فيليبس، حيث أعلن 
»باملسيح  اميانه  يونا  بن  مسعان 
يسوع  فسماه  احلي«.  اهلل  ابن 
صخرة - بطرس، وجعله يف كيانه 
»انت  له:  قائاًل  االميان،  صخرة 
الصخرة وعلى هذه الصخرة ابين 
كنيسيت، وابواب اجلحيم لن تقوى 
املارونية  كنيستنا  وها  عليها«. 
من  االول  االحد  هذا  تفتتح، يف 
الطقسية  السنة  الثاني،  تشرين 
اجلديدة بذكرى تقديس الكنيسة. 
فتعلن اميانها باملسيح وبكنيسته 

الراعي من سيدني: املؤمتر التأسيسي او نظام املثالثة 
خمالفة للدستور وانتهاك للميثاق الوطين

فيها،  االهلي  باحلضور  املقدسة 
وبقداسة ابنائها وبناتها«.

حنتفل  ان  »يسعدنا  أضاف: 
يف  االهلية  الليتورجية  بهذه  معا 
سدني،  يف  شربل  مار  كنيسة 
هلذه  الراعوية  زيارتنا  مبناسبة 
الرعية، يف اطار الزيارة البرشيتنا 
فاني  اوسرتاليا.  يف  املارونية 
احيي راعيها سيادة اخينا املطران 
انطوان - شربل طربيه، واشكره 
الزيارة، وعلى  الدعوة هلذه  على 
والرهبان  الكهنة  مع  تنطيمها 
ومع  واملؤمنني،  والراهبات 
والدولة  املدنيني  املسؤولني 
االمنية.  وقواها  االوسرتالية 
وصالتي،  شكري  مجيعا  فلهم 
املطران  العام  نائبنا  سيادة  مع 
املرافق  والوفد  صياح  بولس 
املارونية  لبنان:املؤسسة  من 
البطريركية  لالنتشار،املؤسسة 
العاملية لالمناء الشامل، االكادميية 
املارونية والوفد االعالمي مع مدير 
املركز الكاثوليكي لالعالم اخلوري 

عبدو بو كسم«. 
وتابع: »يسعدني أن احيي قدس 
الرئيس  نعمه،  طنوس  االباتي 
العام للرهبنة اللبنانية املارونية، 
الذي حضر خصيصا من لبنان مع 
قطاع  عن  املسؤول  العام  املدبر 
االنتشار  عامل  يف  الرساالت 

وامني  فخري،  طوني  االب 
مع  ندرا  كلود  االب  العام  السر 
منسق مكتب راعوية االنتشار يف 
لويس  االب  البطريركية  الدائرة 
الرهبانية  ابناء  احيي  كما  الفرخ. 
هذه  خيدمون  الذين  اجلليلة 
على  واملعهد،  والرعية  الكنيسة 
وخباصة  شربل،  القديس  اسم 
واملعهد،  الدير  ورئيس  كاهنها 
واآلباء  سليمان،  يوسف  االب 

معاونيه«.

الذبيحة  هذه  نقدم  »إننا  وقال: 
الرهبانية  نية  على  املقدسة 
الرعية  ابناء  نية  وعلى  العزيزة، 
خاص  بنوع  ذاكرين  وبناتها، 
ينمو  لكي  وشبيبتها  اطفاهلا 
ونذكر  املسيحي.  باإلميان 
عليهم  اهلل  ينعم  لكي  مرضاها 
مرضهم.  ويقدسهم يف  بالشفاء 
هذا  يف  موتاها  مجيع  ونذكر 
الذي  الثاني،  تشرين   2 االحد 
تصلي فيه الكنيسة لراحة نفوس 
من  ونصلي  املؤمنني.  املوتى 
اجل االستقرار يف لبنان بانتخاب 
رئيس للجمهورية وانتظام نشاط 
والقيام  الدستورية  مؤسساته 
اخلري  خدمة  يف  مبسؤولياتها 
السالم  اجل  من  ونصلي  العام. 
وال  االوسط،  الشرق  بلدان  يف 

سيما يف سوريا والعراق«.

هذه  صالتنا  »نرفع  أضاف: 
العذراء سيدة  مريم  أمنا  بشفاعة 
الطاهر  لقلبها  كرسنا  اليت  لبنان 
وبشفاعة  املشرق،  وبلدان  لبنان 
هذه  شفيع  شربل،  القديس 
وقد  واملعهد،  والدير  الكنيسة 
كرسنا يف ساحتها متثاله املبارك 

الذي أحضر من لبنان«.
وتابع: »أنت الصخرة وعلى هذه 
)متى  كنيسيت«  أبين  الصخرة 
الذي  باملسيح  اإلميان   .)16:18
عليه  بطرس،   - مسعان  أعلنه 
وتصمد  وتثبت  الكنيسة  تبنى 
واإلميان  الشر.  قوى  على  منيعة 
باملسيح هو إميان بكنيسته. وقد 
سلمها املسيح الرب مهمة الكرازة 
وتقديم  كلها،  للخليقة  باإلجنيل 
وسلطان  ودمه  جسده  ذبيحة 
العامل،  حلياة  اخلطايا  مغفرة 
بسلطان  املؤمنة  اجلماعة  وقيادة 

احلل والربط«.
بشرية  مجاعة  »الكنيسة  أضاف: 
ومجاعة  املسيح،  رأسها  مؤمنة 
»يراركي«،  تراتيب  بشكل  منظمة 
إنسان،  كل  اإلنسان،  لتخدم 
والثقافية  الروحية  أبعاده  بكل 
الذي  فاإلنسان  واالجتماعية. 
إياه  هو  طريقه،  املسيح  جعله 
طريق الكنيسة، كما علم القديس 
البابا يوحنا بولس الثاني. وبهذه 
الصفة والطبيعة، أرادها املسيح 
مخرية يف عجني اجملتمع البشري 
حق  هو  ما  كل  خلدمة  والدولة، 
كجماعة  والكنيسة  ومجال.  وخري 
كجماعة  الدولة  مثال  هي  منظمة 
العام،  منظمة بشرية خلدمة اخلري 
مع فارق أساسي هو أن الكنيسة 
فوق  من  وتأتي  إهلي  تأسيس 
الدولة فتأسيس  أما  إىل أسفل، 
طبيعي  نظام  ضمن  من  بشري، 
وبالتالي  اخلالق،  اهلل  وضعه 

تنطلق من األسفل إىل فوق«.
السياسية  »فاجلماعة  وتابع: 
دولة،  كل  يف  العامة  والسلطة 
الطبيعة  يف  أصوهلما  جتدان 
إىل  ينتميان  وبالتالي  البشرية، 
النظام الطبيعي الذي وضعه اهلل 
الشعب  فيما  البشري،  للمجتمع 
ينتدب هذه اجلماعة وهذه السلطة 
لتأمني  أي  العام،  اخلري  خلدمة 
اإلقتصادية  األوضاع  مجيع 

خالل  من  والثقافية،  واإلجتماعية 
واإلجرائي  التشريعي  النشاط 
واإلداري والقضائي والعسكري، 
املواطنني  مجيع  يتمكن  حبيث 
أفرادا  الكريم،  العيش  من 
وعائالت ومجاعات. ولذا، اجلماعة 
السياسية والسلطة العامة جتدان 
معناهما ومربر وجودهما فقط يف 
خدمة اخلري العام وتأمينه، إذ منه 
يتوفر خري كل إنسان، وخري كل 
يشكل  العام  اخلري  هذا  إنسان. 
اجلماعة  حلق  األصلي  األساس 
يف  العامة  والسلطة  السياسية 
الوجود )الكنيسة يف عامل اليوم، 

.»)74
الدولة  حنيي  »إننا  وقال: 
واجلماعة  النبيلة  األوسرتالية 
السياسية فيها وسلطاتها العامة، 
بشخص املسؤولني االوسرتاليني 
ترتكز  أنها  على  معنا،  احلاضرين 
والثوابت  املفاهيم  هذه  على 
صميم  من  هي  اليت  واملبادىء، 
الدولة.  ومفهوم  الدولي  احلق 
الستقبال  شكرنا  عن  هلا  ونعرب 
والشرق  اللبنانية  جالياتنا 
أبواب  ولفتح  وسواها،  أوسطية 
على  وملساعدتها  بوجهها،  اخلري 
حتقيق ذواتها، وتأمني جناحاتها، 
فنرجو  اإلبداع.  قمم  إىل  والبلوغ 
دوام  احلبيب  الثاني  الوطن  هلذا 

الرتقي واالزدهار والسالم«.
أضاف: »وإذ حنن نصلي من أجل 
اإلستقرار يف لبنان، والسالم يف 
بلدان الشرق األوسط، ال يسعنا 
ككنيسة مؤمتنة على خري اإلنسان 
تعليم  وعلى  األبدي،  ومصريه 
الشريعة اإلهلية املوحاة واملكتوبة 
ومحايتها،  البشرية  الطبيعة  يف 
اجلماعة  إىل  النداء  نوجه  أننا  إال 
يف  العامة  والسلطة  السياسية 
مفهوم  الحرتام  وندعوها  لبنان، 
باحرتام  وذلك  وغايتها،  الدولة 
الدستور وامليثاق الوطين وصيغته 
التطبيقية. وندعو بالتالي اجمللس 
النيابي النتخاب رئيس للجمهورية 
كما  الغد،  قبل  اليوم  اللبنانية 
يأمره الدستور. واحرتاما للدستور 
وامليثاق الوطين الذي هو روحه، 
كان  بل  النيابي،  اجمللس  على 
عليه منذ 25 آذار املاضي، إنتخاب 
الرئيس املسيحي، الوحيد يف كل 

الشرق االوسط، على رأس الدولة 
املشرتك  العيش  يضمن  الذي 
لبنان،  اإلسالمي يف   - املسيحي 
امليثاقية  الصيغة  على  وحيافظ 
منوذجا  وجتعله  لبنان  متيز  اليت 
فالرئيس  العربي.  حميطه  يف 
هو ضامن وحدة الشعب، وحامي 
الدستور وامليثاق، ومعزز صيغة 
واإلدارة  احلكم  يف  املشاركة 
بني  واملناصفة  باملساواة 
ضمن  واملسلمني،  املسيحيني 
سلطته  يستمد  دميوقراطي  نظام 
من الشعب، ويقر جبميع احلريات 
اإلنسان.  حقوق  وبشرعة  العامة 
وعلى هذا األساس ال حيق للسلطة 
وجمللس  لبنان  يف  السياسية 
النواب حتديدا اإلمعان يف خمالفة 
الدستور وانتهاك امليثاق الوطين 
من  وحنذر  اللبنانية،  والصيغة 
مؤمتر  طريق  عن  بها  املساس 
تأسيسي أو لبدعة نظام مثالثة«.

من  للكنيسة  ما  »وحبكم  أضاف: 
حق يف محاية اإلنسان والشعوب 
من أجل كرامتهم وعيشهم الكريم، 
وقدسية حياة كل إنسان ومصريه 
األبدي، فإننا ندعو األسرة الدولية 
وجامعة الدول العربية واحلكومات 
يف  للحرب  حد  لوضع  احمللية، 
وفلسطني،  والعراق  سوريا 
واليقاف الدعم للمتقاتلني باملال 
السياسي،  والغطاء  والسالح 
التنظيمات  تنامي  وإلنهاء 
تشوه  اليت  واألصولية  اإلرهابية 
وندعوها  واإلنسانية.  الدين  وجه 
واملطرودين  النازحني  ملساعدة 
وممتلكاتهم  بيوتهم  من  قسرا 
اليومية،  حاجاتهم  تأمني  على 
بلداتهم  إىل  إلعادتهم  وخباصة 
وقراهم بالكرامة وحبماية حقوقهم 
الوطنية. ويف هذا السياق ال بد 
من كلمة شكر وتقدير اىل الدولة 
االوسرتالية اليت عملت وتعمل مع 
الكثريين منكم على تقديم الدعم 

واملساعدة الخوتنا هؤالء«.
وختم الراعي: »هذه كلها تشكل 
صالتنا اليوم يف هذه الليتورجيا 
مؤمنة  نقية  وبقلوب  اإلهلية. 
املقدسة،  وبالكنيسة  باملسيح 
نرفع نشيد اجملد والتسبيح لآلب 
واالبن والروح القدس، اآلن وإىل 

األبد، آمني«. 

•  Guest speaker, One of Australia’s most 
successful athletes, Louise Sauvage OAM  

•  Performances by The Arcade Circus and  
the Special Olympics dance troupe

•  Interactive wheelchair sports 
demonstrations from Wheelchair  
Sports NSW — give it a go! 

•  Breakfast BBQ

•  Children’s craft

•  Free Bike Health Check from Park Bikes

 
Saturday 29 November 2014

For more information  
visit www.auburn.nsw.gov.au/festivalofallabilities or phone 9735 1378

Walk, Run, Ride or Roll starts at 8am from meeting points in Newington, 
Wentworth Point and Sydney Olympic Park (refer to map).

The Festival of All Abilities starts at 9am at Newington Armory Wharf.  

A community celebration for National Inclusion Week.

Major Sponsor Gold Sponsor Event Partners

Silver Sponsor
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 بعد توزيع األدوار بينهم والتنكر بألبسة نسائية وأمنية

»تريو« خيطط خلطف ابن كاتبة عدل
وابتزاز  أحد األطفال  لبناني وسوري ومصري على خطف  اتفق    
ذويه واجبارهم على دفع فدية مالية. وبعد مراقبة عدد من األطفال 

الذين تبدو عليهم مظاهر الثراء وقع االختيار على »م.ي«.
وأورد قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران يف القرار الظين، 
واملصري  غ«  الرمحن  »عبد  والسوري  س«  »نبيل  اللبناني  ان 
»السعيد أ« اتفقوا يف ما بينهم على خطف أحد األوالد وطلب فدية 
مالية من اهله، وبالفعل وقع اختيارهم على ابن كاتبة عدل يف 
منطقة جبيل، وهو قاصر مل يتم السادسة عشرة من عمره، ال سيما 

وانهم الحظوا مظاهر الثراء على والدته.
»التخطيط  الثالثة األدوار يف ما بينهم، حبيث توىل نبيل  وتوزع 
سيارة  لوحيت  سرقة  الرمحن«  »عبد  فكلف  األدوار«،  وتوزيع 
»السعيد«  توىل  حني  أنقاض، يف  وهي  سيارته  على  ووضعهما 
حتديد املدرسة اليت يقصدها القاصر وأوقات خروجه ودخوله اىل 
منزله، ثم قام »نبيل« باستخراج صورة القاصر من موقع التواصل 
االجتماعي )فايس بوك( وسلمها اىل »عبد الرمحن« الذي كان اتفق 
مع »نبيل« ان يرتدي )األخري« زي رجل أمن، يف حني يرتدي »عبد 

الرمحن« زيًا نسائيًا )شادور( خالل تنفيذ عملية اخلطف.
باملوضوع  علمت  اللبناني،  اجليش  يف  املخابرات  مديرية  ان  غري 
فتحركت بسرعة ومت توقيف املدعى عليهم الثالثة قبل ان ينفذوا 
خطتهم، فاعرتفوا على الفور باقدامهم على التخطيط خلطف القاصر 

بهدف الزام اهله على دفع فدية.
وأمام قاضي التحقيق انكروا مجيعًا ما أسند اليهم يف التحقيقات 

االولية، زاعمني بأنها اخذت منهم حتت الضرب والتعذيب.
للمدعى  عامًا   15 السجن  عقوبة  قراره  بدران يف  القاضي  وطلب 

عليهم الثالثة.

قتيالن حبادثي سري يف عمشيت والقلمون
  

تدهور  حادث  يف  عاما(   22( خنال  سليم  انهالت  الشابة  قضت 
الشرقي ألوتوسرتاد  »سامسونغ« على املسلك  نوع  سيارتها من 
يف  العني  ضهر  بلدة  مواليد  من  وهي  أالثنني،  صباح  عمشيت 

الكورة.
وقد مت نقل اجلثة بسيارة تابعة للدفاع املدني اىل مستشفى سيدة 

املعونات يف جبيل.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل وثالثة جرحى نتيجة 
حادث اصطدام سيارة باحلائط على اوتوسرتاد القلمون جسر الباملا، 

وجريح بانقالب سيارة على اوتوسرتاد املنصف باجتاه جونية.
كذلك افيد عن سقوط جريح نتيجة حادث تصادم بني 4 سيارات 

على طريق اجلمهور باجتاه الصياد امام »شركة تويوتا«.

توقيف 46 مطلوباً جبرائم خمتلفة
  

اعلنت املديرية العامة لألمن العام ان االجهزة املعنية يف املديرية 
قامت خالل الفرتة املمتدة من 25 تشرين االول املاضي ولغاية 
من  عدد  بتوقيف  العامة،  النيابات  وبإشراف  اجلاري،  من  الثالث 

األشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

- واحد وأربعون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 
انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

- شخصان جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام اإلقامة.
- ثالثة أشخاص جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلم.

القضاء  اىل  مجيعا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 
املختص«.

تفكيك عبوة قرب مهنية اهليكلية يف الكورة

علم موقع »ليبانون فايلز« ان قوة من اجليش اللبناني فككت عبوة 
بعد ان اشتبه بها عدد من املواطنني قرب مهنية lit  يف اهليكلية 
بالكورة ، وتبني ان العبوة حملية الصنع وموضوعة قرب املهنية، 

وقد ضرب اجليش طوقا امنيا يف املكان وفتح حتقيقا باحلادث.

زعيم النصرة: املعركة يف لبنان »مل تبدأ بعد«

أعلن زعيم جبهة النصرة ابو حممد اجلوالني ان املعركة يف لبنان مع 
حزب اهلل مل تبدأ بعد، مؤكدا ان مسلحي التنظيم حيضرون ملفاجآت 

عند احلدود بني سوريا ولبنان.
البيضاء  املنارة  مؤسسة  معه  أجرتها  مقابلة  يف  اجلوالني  واعترب 
التابعة جلبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ان التحالف 

الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة يشكل اكرب »التحديات« على 
الساحة السورية.

وقال اجلوالني يف ما قدم على انه اول لقاء صوتي له: اخواننا يف 
منطقة القلمون خيبئون يف جعبتهم الكثري من املفاجآت، واملعركة 
احلقيقية مل تبدا بعد يف لبنان.واضاف: »القادم باذن اهلل تعاىل 
ادهى وامر على حزب اهلل، ولعل أمينه العام السيد حسن نصر اهلل 
سيعض اصابعه ندما على ما فعله يف اهل السنة يف الشام يف 

االيام القادمة«، حبسب تعبريه.

الداخل  اىل  املعركة  ننقل  ان  من  بد  ال  »كان  اجلوالني:  وتابع 
الضاحية  ويف  اجلنوب  اهلل يف  حزب  تواجد  مناطق  واىل  اللبناني 
تدخله  خطورة  يعلم  عله  له  احلساسة  املواقع  ونستهدف  اجلنوبية 

ووقوفه حليفا لنظام بشار بشار ضد اهل السنة يف الشام«.

من جهة أخرى، حذر اجلوالني من ان دول التحالف الدولي العربي 
الذي تقوده الواليات املتحدة ويوجه ضربات جوية اىل املقاتلني 
اجلهاد«  »حالة  انهاء  على  والعراق مصممة  اجلهاديني يف سوريا 
يف  كبرية  وغايات  »اهداف  حتقيق  اجل  من  وذلك  سوريا،  يف 

املنطقة«.

الطفل رالف احلداد ذهب ضحية صيد الطيور

فجعت عائلة احلداد اليوم الثالثاء خبرب وفاة الطفل رالف احلداد ابن 
العشر سنوات الذي كان يقضي يوم عطلته مع والده جاد برحلة 
تعّرضه لطلق  إثر  اودى حبياته  صيد، حيث وقع حادث مأساوي 

ناري من بندقية صيد عن طريق اخلطأ.
احتفل يالصالة لراحة نفسه الرابعة بعد ظهر االربعاء 5 اجلاري يف 

غزير. كنيسة السيدة احلبشية – 

سقوط 4 صواريخ يف اهلرمل وحميطها

صدر عن قيادة اجليش - مديرية التوجيه، البيان اآلتي: بتارخيه 
ابتداء من الساعة 17,30، تعرضت مدينة اهلرمل وحميطها لسقوط 
األضرار  واقتصرت  الشرقية،  السلسلة  مصدرها  أربعة صواريخ، 

على املاديات من دون وقوع إصابات يف األرواح.
وعلى األثر سريت قوى اجليش دوريات يف املناطق املستهدفة، 

كما باشر اخلبري العسكري الكشف على مواقع سقوط الصواريخ.

اجليش اوقف مطلوبا تسبب باصابة عسكريني يف طرابلس

اصدرت قيادة اجليش - مديرية التوجيه البيان اآلتي: أوقفت قوى 
اجليش يف حملة براد البيسار - طرابلس، املدعو أمحد أمحد خلف 
املطلوب إلقدامه يف أوقات سابقة على إطالق النار ورمي قنابل 
يدوية باجتاه مراكز اجليش ما أدى اىل إصابة عدد من العسكريني 
جبروح، كما أوقفت يف احمللة نفسها وعند تقاطع عزقي - عدوي 
وحملة البداوي يف طرابلس، مواطنا لبنانيا مطلوبا جبرم إطالق نار، 
اللبنانية  ومخسة أشخاص من التابعية السورية لدخوهلم األراضي 
من دون أوراق قانونية. مت تسليم املوقوفني اىل املرجع املختص 

وبوشر التحقيق معهم.

قتيل لبناني يف عني العرب

لبنانيًا يقاتل مع داعش يف مدينة  ان  الثالثاء،  أوردت معلومات 
القتيل  وحيمل  هناك.  املواجهات  قتل يف  السورية،  العرب  عني 

لقب أبو جماهد وهو من طرابلس.

٣ قتلى و10 جرحى يف حوادث سري

أفادت غرفة التحكم املروري انه سجل خالل ال 24 ساعة املاضية 
10 حوادث سري ادت اىل سقوط 3 قتلى و10 جرحى.

ومن هذه احلوادث، تدهور سيارة من نوع سامسونغ على املسلك 
السيارة  سائقة  وفاة  اىل  ادى  ما  عمشيت  الوتوسرتاد  الشرقي 
انهالت سليم خنال مواليد 1992 ضهر العني اميون. وقد نقلت 

بسيارة للدفاع املدني اىل مستشفى سيدة املعونات يف جبيل.

العثور على طفل رضيع بوادي الزينة

عثرت يف حملة  االمنية  القوى  ان  لالعالم  الوطنية  الوكالة  قالت 
احد  امام مدخل  الزينة - سبلني على طفل رضيع موضوع  وادي 
املنازل يف منطقة وادي الزينة، وله من العمر يومان، وقد توىل 

خمفر السعديات إجراء التحقيقات.

توقيف احد مرافقي االسري يف صيدا

احد  اوقفت  اجليش  خمابرات  ان  لالعالم،  الوطنية  الوكالة  قالت 
للتحقيق  ن. يف صيدا،  االسري حممد  امحد  الفار  الشيخ  مرافقي 

معه.

توقفت 4 أشخاص يف سيارة »شريوكي« يف تعنايل بعد 
االشتباه برصدهم الحد األشخاص بهدف خطفه

افادت »الوكالة الوطنية لالعالم« البقاع، ان دورية يف خمابرات 
رباعية  »شريوكي«  أشخاص يف سيارة   4 بتوقيف  اجليش قامت 
الدفع سوداء اللون يف بلدة تعنايل، بعد االشتباه بها برصد أحد 
األشخاص بهدف خطفه، وأحدهم يدعى غ.ر، واقتادتهم للتحقيق 

معهم.

دهم منزلني يف بريتال وضبط كمية من حبوب الكابتاغون 
وآالت لتصنيعها

االمنية  القوى  ان  بعلبك،  لالعالم« يف  الوطنية  »الوكالة  افادت 
دهمت منزل ع.ع.م يف بريتال، ومنزل و.و.م يف البلدة ايضا، 
وحبوب خمدرة مصنعة.  الكابتاغون  لتصنيع  آالت  فيهما  وضبطت 

ومتت مصادرة اآلالت واحلبوب املخدرة.

اجليش: دهم منازل مطلوبني يف سري الضنية وضبط كميات 
من االسلحة وتوقيف 4 اشخاص يف تعنايل حليازتهم اسلحة

اآلتي:  البيان  التوجيه  وطنية - صدر عن قيادة اجليش- مديرية 
»بتارخيه، قامت وحدات من اجليش يف منطقة سري الضينة بدهم 
منازل مطلوبني، حيث مت ضبط كميات من األسلحة والعتاد العسكري 

يف منزل املدعو عدنان حسني عبد اهلل خضر، دون العثور عليه.
ويف منطقة تعنايل - البقاع، أوقفت قوة من اجليش أربعة أشخاص 

من آل رشعيين، حليازتهم أسلحة حربية ورمانات يدوية.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املرجع املختص إلجراء 

الالزم«.

اجليش : توقيف 6 لبنانيني وسوري يف جرود الضنية

صدر عن قيادة اجليش - مديرية التوجيه البيان اآلتي:«بتارخيه، 
وأثناء قيام اجليش بتنفيذ مهمات أمنية يف جرود الضنية، مت 
توقيف 6 لبنانيني وسوري لالشتباه بهم باإلنتماء إىل منظمات 
إرهابيني  العثور يف هواتفهم اخلليوية على صور  إرهابية، بعد 
حترك  ومراقبة  اجليش  على  بالتحريض  تتعلق  وحمادثات 

دورياته.
وسلم املوقوفون واملضبوطات إىل املراجع املختصة«.

اجليش: توقيف فلسطيين ولبناني يف صيدا إلنتمائهما 
اىل جمموعات مسلحة والتحضري العمال إرهابية

صدر عن قيادة اجليش - مديرية التوجيه البيان اآلتي: »أوقفت 
الفلسطيين حممود حممد دهشان،  قوى اجليش يف منطقة صيدا 
مسلحة  جملموعات  إلنتمائهما  النقيب،  إمساعيل  حممد  واللبناني 

والتحضري للقام بأعمال إرهابية«.

توقيف مطلوب يف القرية شرق صيدا مبذكرات عدلية 
جبرائم تزوير وخمدرات

افادت مندوبة »الوكالة الوطنية لالعالم« يف صيدا حنان نداف، ان 
شعبة املعلومات اوقفت حسني.غ يف منطقة القرية شرق صيدا، 

وهو مطلوب مبذكرات عدلية جبرائم تزوير وخمدرات.

استهداف دورية للجيش يف طرابلس

مت استهداف دورية للجيش بعبوة ناسفة عند طلعة املنكوبني يف 
طرابلس ومعلومات عن سقوط جرحى.

قضاء وقدر
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National 

Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
العقارات السكنية 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم:  بـ جو على 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

املاروني  البطريرك  قام 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
بزيارة  املرافق،  والوفد  الراعي 
يف  اللبناني  القنصل  اىل 
غامن،  بيطار  جورج  اوسرتاليا 
السكن، حيث كان يف  يف دار 
استقباله اىل القنصل غامن، عدد 

من رجال الدين.
غامن  القنصل  الراعي  وقلد 
قدم  الذي  بكركي،  ميدالية 
اىل  القنصلية  درع  بدوره 
اللقاء  خالل  وجرى  البطريرك. 
الساحة  على  للتطورات  عرض 

اللبنانية وأوضاع اجلالية .

الراعي زار قنصل لبنان يف سيدني وقلده ميدالية بكركي

وزار وفد من بنك سيدني، ترتأسه 
جولي  السيدة  التنفيذية  املديرة 
الراعي  البطريرك  غبطة  أليوت، 
كلمة  أليوت  السيدة  ألقت  حيث 
سيدني  بنك  فخر  عن  فيها  عرّبت 
للزيارة  الرمسي  الراعي  يكون  أن 
أسرتاليا.  اىل  لغبطته  التارخيية 
أسرتاليا  أن  أليوت  وأضافت 
التعددية  حيث  من  لبنان  تشبه 
بتنوعها  تتميز  أسرتاليا  أن  فكما 
االثين والثقايف كذلك لبنان يتمتع 
بالتنوع الديين. وأعربت أليوت عن 

وفد من بنك سيدني يزور البطريرك الراعي 

حرص املصرف على دعم خمتلف اجلاليات ومنها 
اجلالية املارونية يف أسرتاليا لتعزيز روابط هذه 
ومع  جهة  من  األسرتالي  اجملتمع  يف  اجلاليات 
ما  وهو  أخرى،  جهة  من  وتارخيهم  األم  أرضهم 
يتماشى مع تّوجه بنك بريوت غروب ممثاَل باملدير 
العام للمجموعة الدكتور سليم صفري الذي رافق 
غبطة البطريرك والوفد الرمسي يف هذه الزيارة. 

سيدني  بنك  وفد  الراعي  البطريرك  شكر  بدوره 
الزيارة  هذه  املصرف يف  ومساهمة  اللقاء  على 
صفري  سليم  الدكتور  بالشكر  وخّص  الرعوية 
كل  يف  مشاركتهم  على  أليوت  جولي  والسيدة 
حمطات الزيارة كما وجه شكره لسيادة املطران 
أنطوان شربل طربيه لفتحه أبواب املطرانية ألبناء 

اجلالية .

مجعية  جلنة  واعضاء  رئيس  زار 
بلدة  وابناء  اخلريية  عشاش 
عشاش يف سدني غبطة البطريرك 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
نهاية  الطوبى  الكلي  الراعي 
مارون  بيت  يف  املاضي  الشهر 
لقاء  كان  حيث  سرتاتفيلد  يف 
رئيس  فيه  قدم  للغاية  وديا 
منذ  واملؤسس  احلالي  اجلمعية 
عام 1977لوحة للقديسة رفقا على 
احلرير ومبواد احلرير للفنان رئيس 

اجلمعية السيد بسام دكان.
كما وقدم السيد جان دكان ساعة 
وتقدير.  حمبة  عربون  لغبطته  يد 
وقد ضم احلضور اعضاء اللجنة جان 
دكان، جوزاف دكان، مايز سعد،  
وابناء  دكان  ومرينا  دكان  داني 
شلهوب،  جان  السادة  عشاش 
السيد عساف ابي عساف والسيد 
نقل  كما  وصديقه  جملي  مايز 
رئيس اجلمعية متنيات وحمبة عضو 
اللجنة السيد امني مقبل واعتذاره 
صحية.وقد  السباب  احلضور  عن 
سات  نور  تلفزيون  حمطة  اجرت 
السيد  اجلمعية  رئيس  مع  حديثا 
بسام دكان والسيد طوني بعلبكي 

والسيد عساف ابي عساف.
يف  دكان  بسام  السيد  والقى 
الكلي  البطريرك  غبطة  حضرة  

الطوبى كلمة جاءت كالتالي:
مار  الكاردينال  البطريرك  غبطة 
الكلي  الراعي  بطرس  بشارة 
انطوان  املطران  سيادة  الطوبى، 
البطريركي  النائب  طربيه  شربل 
صياح  بولس  املطران  سياداة 
السامي االحرتام.اخوتي اخواتي .. 

اسعد اهلل اوقاتكم
عشاش  مجعية  وباسم  بامسي 
 1977 عام  تأسست  اليت  اخلريية 
ولي فخر كبري ان اكون مؤسسها 
عشاش  بلدة  ابناء  مبساعدة 
مهللني  فرحني  جئناك  الكرمية.. 
ملوارنة  ليس  بطريركًا  لغبطتكم 
لبنان فقط بل بطريركا للمسيحية 
وبطريركًا للبنان والشرق باكمله.

ربنا يسوع املسيح  نعم  هذه هي 
ملك امللوك ان تكون غبطتكم قائد 
الطائفة املسيحية ملزاياكم الدينية 
السياسية  وحنكتكم  نظركم  وبعد 
اليت  االيام  ان  وخاصة  الفذة  
حكمة  تتطلب  االن  لبنان  بها  مير 
مسيحية  وصالة  بارزة  سياسية 
والشرق  للبنان  دائمة..هنيئًا 

بكم.
حياة مسيحيي لبنان خبطر وغبطتكم 
راعيهم الوحيد، خطر االخوة ادمى 

واعظم من خطر الغريب.
الذكية  اللبناني  اجليش  دماء  ان 
اخربنا  باهلل  الوطن..  تراب  تروي 
القرابة اشد من احلسام  الن ظلم 

املهند.
وحنن نتشاور ونتآمر من سيكون 

رئيسًا لبلد ممزق!
مش عيب هيك لبنان الكبري 

                   يلبس تياب 
خمزقه ومرقعة

الننا  االكرب  راعينا  يا  اخربنا  باهلل 

دكان قدم لغبطته لوحة على احلرير للقديسة ريتا

 وفد من بلدة عشاش يزور البطريرك الراعي

السيد بسام دكان يلقي كلمة ابناء عشاش

البطريرك الراعي واملطرانان طربيه وصياح يتوسطون وفد بلدة عشاش

جلمع الصف املسيحي لدرء االخطار احملدقة بوطين 
لبنان املعذب.

امياننا وحمبتنا واملنا كبري جبهودكم اجلبارة لقيامة 
لبنان اليت ال بد آتية.. محاكم اهلل سندا للبنان.. 

سدد اهلل خطاكم وشكرًا

نرتقب كما نرتقب  قيامة املصلوب يف كل عام 
هل من قيامة هلذا الوطن املسلوب واملصلوب.

بشارة لقد بشرت الكثري الكثري
تقوى  لن  اجلحيم  وابواب  الصخرة  انت  بطرس 

عليها بصالبتكم وصلواتكم
غبطتكم  جهود  ننتظر  اننا  احلكيم  االمني  الراعي 

تصوير اراكس

السيد بسام دكان يقدم لوحة القديسة ريتا لغبطة البطريرك

بسام وجان وداني ومرينا دكان مع الراعي وطربيه وصياح
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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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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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املؤسسة  يف  املسؤولة  اسرتاليا  يف  اللبنانية«  »القوات  كرمت   
املارونية لالنتشار روز انطوان الشويري، بعشاء شارك فيه الرئيس 
العام للرهبانية املارونية االباتي طنوس نعمة، أعضاء وفد املؤسسة 
األب  مار شربل  دير  الراعي،رئيس  بشارة  البطريرك  يرافق  الذي 
يوسف سليمان ، املدبر طوني فخري ، مستشار الدكتور مسري جعجع 
الكتائب  قسم  رئيس  ستاننت،  ستيف  احملامي  الدولية  للشؤون 
تيار  منسق  البطي،  كلوفيس  األحرار  حزب  مفوض  مارون،  بيرت 
»املستقبل« عبد اهلل املري، منسق حركة »االستقالل« اسعد بركات، 
اليسار  ممثل  مطر،  ممدوح  االشرتاكي  التقدمي  احلزب  مسؤول 
الرابطة املارونية توفيق كريوز،  الدميقراطي ساي يونس، رئيس 
رئيس التجمع املسيحي والي وهبه، نائب رئيس اجلامعة الثقافية 
يف العامل جو عريضة ورئيس فرع نيو ساوث ويليز وسام قزي،  
االعمال  رجل  رزق،  جو  العربي«  »البنك  مدير  جعجع،  اهلام  األخت 
طوني  حرب،  أنور  خمائيل،  سايد  احمللي  االعالم  الزوقي،  فادي 
قزي، سوزان حوراني، جوزيف خوري، أنطونيوس ابو رزق، والوفد 
، عبدو  ، هدى شديد  لبنان ويضم دنيز رمحة فخري  القادم من 
متى، بشري ابي راشد ، جورج ليشع  وحشد من مناصري »القوات« 

ورجال األعمال .
بارك اللقاء االباتي نعمة الذي صلى لراحة أنفس شهداء املقاومة 
اللبنانية واجليش اللبناني. ثم حتدث سايد خمايل فنوه بـ »التضحيات 
االنسانية اليت بدأت مع الراحل انطوان شويري وهي مستمرة مع 

روز شويري وجنلها بيار وأفراد العائلة«.
فخري

ثم ألقى رئيس مكتب سيدني يف »القوات« شربل فخري كلمة قال 
فيها: »يف زمن الضيق حنتاج نسمة هواء، يف زمن الظلمة حنتاج 

القوات اللبنانية يف اسرتاليا كرمت روز انطوان شويري وأشادت بإكماهلا مسرية زوجها بكل صدق وأمانة 

قبس نور، يف زمن اجلهل حنتاج شعاع معرفة، يف زمن قلة الوفاء 
الرؤية، يف  الغموض حنتاج وضوح  حنتاج سعيا خملصا، يف زمن 
زمن التعب حنتاج الصرب، يف زمن العوز حنتاج كرميي النفس، يف 
زمن اجلراح حنتاج ملسة حب. كان أنطوان شويري كل هذه وأكثر، 
ال بل أكثر من هذه بكثري. هذا كان معلوما اما غري املعلوم فهو 

أكثر بكثري«.
يستأهلون  ملن  بسيطة  تكرميية  لفتة  يف  اليوم  »جنتمع  أضاف: 
تبجح،  بدون  العطاء  على  غصة  قلبنا  ويف  جنتمع  الكبري.  التكريم 
التضحية بصمت وبدون ضجيج، املساعدة دون ان يقرع لكم النفري 
كما يفعل الكثريون، هذا ما كان يفعله وهذا ما أنتم تفعلونه. ان 
اهلل  سبيل  اي يف  االنسان،  سبيل  هو يف  وتفعلونه  فعلتموه  ما 
اخوتي هؤالء الصغار فمعي فعلتموه«،  أحد  »فكل ما فعلتموه مع 
يف سبيل اجلماعة لتثبيت جذورها يف ارضها ماديا ومعنويا، ويف 
سبيل الوطن احلر السيد املستقل. األمانة اليت استودعكم أياها اهلل 

استعملتموها وتستعملونها بامتياز يف االجتاه الصحيح«.
القواتية والبال ال بل  الذاكرة  وتابع: »انت واملرحوم أنطوان يف 
يف الذاكرة املسيحية واللبنانية وفيها قد حفرمتا امسيكما كأنهما 
املتنفس اللبناني يف زمن  على صخر. كيف ننسى: نادي احلكمة – 
هيمنة أبناء الشر، كاريتاس لبنان، أوكسيليا، املؤسسة املارونية 
تلفزيون  املارونية،  الرابطة  صفري،  البطريرك  مؤسسة  لالنتشار، 
تيلي لوميار، اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم، جامعة سيدة اللويزة 
NDU. يف غري املعلن، الكنائس واألديرة واملدارس، كيف ننسى 
وسط  يف  للموارنة  جرجس  مار  كاتدرائية  بناء  بإعادة  املساهمة 

بريوت«.
وختم: »إذا قلنا ان انطوان الشويري مل ميت، فألنه مستمر بعائلته 

الكرمية وبكم. منذ وفاته محلت املشعل وتكملني مسرية زوجك مع 
عائلتك بكل صدق وأمانة. ويكفي الطائفة املارونية ولبنان فخرا 
بأن تكون السيدة روز وعائلتها قد تكفلوا برفع متثال مار مارون 
يف ساحات الفاتيكان عاصمة الكثلكة يف العامل، وإن حنن نسينا 
ينسى،  لن  العائلة  ورب  ينسى  لن  والتلميذ  ينسى  لن  فاليتيم 

التاريخ لن ينسى واالهم من هؤالء كلهم، اهلل لن ينسى«.
ثم قدمت القوات اللبنانية هدايا  تذكارية اىل السيدة روز شويري 
وفد  وأعضاء   ، فخري  طوني  االب  واملدبر  نعمة  طنوس  واالباتي 

املؤسسة والوفد اإلعالمي.

عبيد
رحم  من  ولدوا  والقوات  »الرهبنة  أن  اىل  عبيد  أشار  جهته،  من 
وبذل  احلياة  بساطة  يلتزمون  أناسا  ينبت  مقلعا  وصاروا  الناس 

الذات الن الشهادة للخالق غاية يف حد ذاتها«.
اإلعالميني  عرب  منصف  بو  فريا  واالعالمية  »املسرية  جملة  وحيا 

اللبنانيني، اليت تكتب كل يوم عن شهيد من شهداء القوات«.
ودعا اىل »االنتفاضة على النواب لكي ينزلوا اىل اجمللس، وينتخبوا 

رئيسا قبل فوات األوان«.
وكانت كلمات لكل من  أنور حرب، هيام البستاني ومرياال خطار، 
بالدور  نوهوا  وقد  متى،   عبدو  شديد،  هدى  فخري،  رمحة  دنيز 
وشكروا  شويري  السيدة  به  تقوم  الذي  واالجتماعي  اإلنساني 
القوات اللبنانية على هذا التكريم وعلى اهتمام القوات يف اسرتاليا 

بوفد املؤسسة والوفد اإلعالمي . 
بدورها شكرت شويري القوات اللبنانية واحلضور وأعربت عن فخرها 

بأبناء اجلالية اللبنانية.

ليشع شدياق، االباتي طنوس نعمه، طوني عبيد، االب لويس الفرخ وفادي الزوقيعبيد وفخري وجعجع يقدمون هدية تذكارية للسيدة هيام بستانيعبيد وفخري يقدمان هدية تذكارية للسيدة روز شويري

سليم شدياق وعقيلته، الزميل انور حرب وعقيلته، الشيخ ميشال الدويهي وجورج غصني وحضور االب  جوزيف سليمان وجوزيف رزق وعقيلته مورين

االب طعمه، جون ناصيف وعقيلته، طوني خطار وعقيلته وراهبات بيرت مارون وعقيلته نجوى، وسام قزي وعقيلته نانسي وحضورجورج غصني، سليم شدياق وحضور
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مــنتدى عمل
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 The  Western أقام جتمع غرب سيدني للمطورين
Sydney Developer Forum  منتدى عمل ومعلومات 
 Treadstone بنك ويستباك وشركتا   فيه  شارك 
وجاميس هاردي James Hardie  اليت كان املنتدى 
حتت رعايتها وذلك مساء الثالثاء يف 28 تشرين 

االول املاضي.
 Gus Fares هي:  شركات  مخس  التجمع  ويضم 
فارس،  غاس  املهندس  لصاحبها   Architects
 Macquarie ،لصاحبها جورج كرم Byblos Finance
 Sfeir & صعب،  بيار  احملامي  Lawyersلصاحبها 
 MMDCCو صفري  سيد  لصاحبها   Associates
مايكل  لصاحبها   Construction Consultants

دخول.
شخصية   100 من  أكثر  املنتدى  حضر  وقد 
يف  وخاصة  واالعمال  املال  جماالت  يف 
دعوات  على  بناء  وغريهما  والتمويل  البناء 
يف اقيم  الذي  التجمع  اليهم  وجهها   خاصة 

Curzon Hall, 53 Agincourt Rd, Marsfield 
  James Hardie  بدأ املنتدى بتعريف من ممثل شركة
السيد  Travis Johnson اليت رعت املنتدى فقدم 
تعريفا موجزا عن اجملموعة اليت يتألف منها التجمع 
يف  الشركات  هذه  حققتها  اليت  النجاحات  وعن 

جماالت عملها.
وقال ان هذا املنتدى هو الثاني بعد جناح املنتدى 

واعدا  أشهر  اربعة  حواىل  منذ  اقيم  الذي  االول 
ملثل  ملا  املقبل  العام  يف  ثالث  منتدى  بتنظيم 
هذه املنتديات من فائدة لرجال االعمال  والبناء 

وللعاملني يف حقل البناء واالنشاءات.
خماطر  جتنب  قسم  رئيس  املنتدى  يف  وحتدث 
بنك  يف   Head of Constructions Risk البناء   
عن  تكلم  الذي   Bruce Boes السيد  ويستباك 
واملتعهدين  املطورين  مع  البنك  تعامل  كيفية 
وتقديم النصائح واالرشادات هلم لتجنيبهم خماطر 

السقوط والفشل.
تاله يف الكالم مدير شركة  Treadstone  السيد  
Mike Scott الذي حتدث عن مشاريع الشركة عامة 
وتكلم عن طرق جديدة يف فرز االراضي وبيعها 
البلديات  من  مبشاركة  واملتعهدين  للمطورين 
وخصوصا بلدية بنريث. وقال انه مت البدء بفرز 

آالف االراضي حتضريا لبيعها للمتعهدين.
جاميس  شركة  يف  التقين  املهندس  تكلم  بعده 
نوناز  روني  السيد    James Hardie هاردي  
وهو  اجلديد  الشركة  منتج  عن   Ronnie Nunez
للنريان  عازال  حتتوي  جاهزة  جدران  عن  عبارة 
بناء  جماالت  يف  استعماهلا  وميكن  واالصوات 
عدة.. يف اجلدران الداخلية ويف اجلدران الفاصلة 

بني الشقق.
وقال السيد نوناز ان هذا اجلدار القى اقباال كبريا 

وجناحا الفتا منذ ابتكاره ملا له من مزايا وصفات 
فريدة.

وبعد االنتهاء من  الكلمات كانت هناك احاديث 
جانبية بني رجال االعمال الذين حضروا املنتدى، 
بدعوة خاصة من منظميه، وبني املتكلمني وخاصة 
ممثلي شركة جاميس هاردي الذين شرحوا للحضور 
ثورة يف عامل  الذي يعد  االبتكار  اهمية هذا  عن 

البناء.
وقد اعرب احلضور من رجال املال واالعمال عن 
واليت  عليها  حصلوا  اليت  باملعلومات  سرورهم 
اعماهلم طالبني من  تساعدهم يف تسيري وادارة 
منظمي املنتدى تكراره حيث وعد منظموه بتنظيم 

منتدى ثالث يف النصف االول من العام املقبل.
خفيفة  مأكوالت  ضم  كوكتيل  هناك  كان  كما 

ومشروبات.
  The ويف نبذة خمتصرة عن الشركات املؤلفة لـ
Western Sydney Developer Forum فان مكاتبها 
يف باراماتا فصاحب  Gus Fares Architects هو 

مهندس معماري يتمتع بـ 25 خربة يف جمال البناء 
والسكنية..  التجارية  انواعها  جبميع  واهلندسة 
Byblos Finance لصاحبها جورج كرم تأسست منذ 
أكثر  15 سنة وهي تعد من شركات اخلمس األوىل 
يف اسرتاليا يف جماالت التمويل للمستثمرين يف 
 Sfeir & Associates ..حقل البناء التجاري والسكين
هي شركة متأصلة ورائدة يف اجملاالت احملاسبية 
والنصائح  االستشارات  وتقديم  والضريبية 
تأسست   Macquarie Lawyers للمستثمرين.. 
القانون  واختصاصها  سنة   15 من  أكثر  من 
واملستثمرين..  املطورين  مع  وتتعامل  التجاري 
 MMDCC Construction Consultants أما 
وادارة  للمباني  الكميات  بتقدير حساب  فتختص 

املشاريع.
شركة  هي  هاردي  جاميس  شركة  ان  هنا  وننوه 
اسرتالية االصل ناجحة عمرها اكثر من 100 سنة 
واوروبا  اسرتاليا  وفروعها  اعماهلا  جتاوزت  وقد 

وختتص بتصنيع مواد البناء وتصديرها.

James Hardie منتدى عمل ومعلومات ناجح  لتجمع تطوير غرب سيدني برعاية جاميس هاردي

روني نونازمايك سكوتبروس باوزترافيس جونسون

جورج كرم واملهندس غاس فارسترافيس جونسون واملهندس غاس فارس

ديفيد اوكونور واملهندس غاس فارس وحضوربيار صعب واملهندس غاس فارس وحضور

ترافيس جونسون يتوسط اصحاب الشركات املنظمة: جورج كرم، سيد صفري، املهندس غاس 
فارس، بيار صعب ومايكل دخول

جانب من الحضور
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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 8 November 2014  2014 الثاني  تشرين   8 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

ندوة خاصة للصحايف 
والشاعر املرحوم البري كرم

Saturday 8 November 2014  2014 الثاني  تشرين   8 السبت 

املرحوم  والشاعر  الصحايف  وحمبو  أصدقاء  يقيم 
يف  خاصة  ندوة  عائلته  مع  باالتفاق  كرم  البري 
والشعرية  الصحفية  لعطاءاته  نظرا  أربعينه 
ومؤلفاته الوطنية وذلك يوم االحد املوافق 16 - 
11 - 2014 عند الساعة الرابعة بعد الظهر يف مركز 

دار العودة.

نأمل مشاركتكم.

يتكلم يف املناسبة عدد من اخلطباء.

على  جنم  إىل  يتحول  أن  يتوقع  أمريكي  مخسيين  يكن  مل 
طريقته  على  احتفل  أن  بعد  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
آخر  البنك، وأدى حركات راقصة فرحًا بدفع  اخلاصة داخل 

قسط من نفقة زوجته السابقة.

وظهر إد مسيث )54 عامًا( يف مقطع فيديو نشر على يوتيوب 
وشاهده أكثر من 270 ألف شخص، وهو يف سعادة غامرة، 
بعد أن أدى ما عليه لطليقته، وراح يغين كلمات مرجتلة من 
وحي املناسبة داخل البنك، تعبريًا عن فرحته بدفع آخر قسط 

من مبلغ 10 آالف دوالر نفقة لزوجته السابقة.

احتفاالً بآخر قسط لطليقته..
 أمريكي يرقص يف بنك يتحول جنمًا

مسيث  وذكر 
حديث  يف 

لصحيفة 
ك  ر يو نو
نيوز  دايلي 
األمريكية، أنه 
عاش 12 عامًا 
زوجته،  مع 
ينجبا  ومل 

أي طفل، وعندما قررا االنفصال، كانت زوجته عاطلة عن 
العمل، ونصت تسوية الطالق على أن يدفع هلا مبلغ 825 

دوالر شهريًا على مدى عام كامل.

وأشار مسيث الذي يعمل وكياًل للتأمني وموسيقيًا، إىل أنه 
مبلغ  تأمني  من  ليتمكن  أسبوعيًا،  ساعة   60 للعمل  اضطر 
هذا  انتهى  أن  بعد  عارمة  بفرحة  وشعر  الشهري،  النفقة 

الكابوس.

يف  مبلغ  بآخر  شيكًا  البنك  موظف  سيمث  سلم  أن  وبعد 
االتفاق، واستلم باملقابل وصل االستالم، راح يرقص ويغين 
داخل صالة البنك، تنفيذًا للوعد الذي قطعه للموظفني يف 
البنك قبل شهر، باالحتفال بهذه الطريقة مع آخر دفعة من 

املبلغ.

 12 من  أكثر  هناك  كان  الوعد،  تنفيذ  موعد  حان  وعندما 
شخص يف البنك، مما اضطر مسيث إىل االعتذار هلم، وشرح 
موقفه بعد أن نظر العديد منهم إليه باستغراب معتقدين أنه 

فقد عقله
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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 8 November 2014  2014 الثاني  تشرين   8 السبت 
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ملبورن

Saturday 8 November 2014  2014 الثاني  تشرين   8 السبت 

تعد املؤسسة الطبية االسرتالية 
اللبنانية محلة اصالحات لفرض 
استعمال  على  جديدة  قوانني 

التنباك والنرجيلة.
فقد دعت املؤسسة بتاريخ 22 
جمموعة  املاضي  االول  تشرين 
من املهتمني بالصحة العامة اىل 
اجراء اصالحات تشريعية الدخال 
النرجيلة  استعمال االعالن وبيع 
ضمن قوانني استعمال التنباك 

يف والية فيكتوريا.
تعرف النرجيلة بعدة امساء منها 
اهلوكا،  الشيشة،  االركيلة، 
تستعمل  وهي  بابلي  اهلابلي 
ان  قبل  ماء  اناء  الدخان  بعبور 

يصار اىل تنشقه.
التالية:  املؤسسات  وتدعم 
فيكتوريا   - الدخني  عن  االقالع 
)Quit Victoria(، مؤسسة القلب 
جملس    )Heart Foundation(
 Cancer( فيكتوريا   - السرطان 
واملؤسسة   )Council Victoria
االسرتالية  اللبنانية  الطبية 
 Australian Lebanese Medical(
الطالق  محلة   )Association
اجراء  موعد  قبل  االصالحات 
االنتخابات خالل الشهر احلالي.

تعديل  اجراء  املؤسسة  وتأمل 
  Tobacco Act 1987 على قانون
الذي يسمح بتدخني النرجيلة يف 

االماكن املقفلة.
احدى  يف  االجتماع  اقيم  وقد 
 - السرطان  جملس  قاعات 
الطبيب  فيه  وشارك  فيكتوريا 
القلب  بأمراض  االخصائي 
رئيس املؤسسة الطبية اللبنانية 
الرئيسة   ،)ALMA( االسرتالية 
 - القلب  ملؤسسة  التنفيذية 
 Heart Foundation فيكتوريا 
اآلنسة ديانا هفي، ممثلة االقالع 
 )Quit Victoria( التدخني  عن 

اآلنسة كايلي لندورف.
املؤسسات  هذه  اجتمعت  وقد 
موعد  قبل  االصالحات  لفرض 
االنتخابات املقبلة نهاية الشهر 
احلالي، حيث حتدث يف االجتماع 
رئيس املؤسسة الطبية اللبنانية 
الدكتور   )ALMA( االسرتالية 
بالدعم  نوه   الذي  االمحر  وليد 
الثقايف واالجتماعي الذي يهدف 
بقانون  الثغرات  اقفال  اىل 
 Tobacco Act 1987 التنباك، 
حيث ال يزال استعمال النرجيلة 
مسموحا داخل االماكن املقفلة.

آذار  منذ  االمحر  الدكتور  وقال 
داخل  التدخني  منع  مت   2006
تشمل  اليت  املقفلة  االماكن 
والية  يف  والبارات  املطاعم 
هذا  من  وبالرغم  فيكتوريا 
القانون ال يزال الناس يدخنون 
املقفلة  االماكن  يف  النرجيلة 
وهناك عدة حمالت ُتعرف باسم 
 Shisha Cafe النرجيلة  مقاهي 
قانون  فشل  بسبب  وذلك 
االماكن  يف  النرجيلة  منع  يف 

املقفلة.
واشار الدكتور وليد االمحر اىل 
ان الدخان يؤثر على االشخاص 
الذين حييطون باملدخنني فاصبح 
القبول  عدم  الضروري  من 
والزبائن  املواطنني  بتعريض 
اىل اخطار التدخني بسبب اغفال 

القانون.
واضاف يقول نأمل من احلكومة 
يتحدث  قانون  اصدار  اجلديدة 

جمموعات الصحة العامة تطالب باصالحات حول تنباك النرجيلة 
وطريقة بيعها واالعالن عنها 

استعمال  ومينع  التنباك  عن 
املماثلة  واملنتجات  النرجيلة 
واملطاعم  احملالت  داخل 

واملقاهي واالماكن املقفلة.
مؤسسة  عن  املسؤولة  اما 
 Quit التدخني  عن  االقالع 
Victoria اآلنسة كايلي ليندورف 
فأشارت اىل ان دخان النرجيلة 
الضارة  املواد  على  حيتوي 
السجائر  يف  املوجودة  نفسها 
ومنها Carbon Monoxide الذي 
سرطانية  امراضا  يسبب   قد 
وغري  والرئة  للقلب  وامراضا 
نسبة  ارتفاع  اىل  اضافة  ذلك 

التسمم الناجم عن التدخني.
ان  ليندروف  اآلنسة  وقالت 
استعمال  ان  كشفت  االحباث 
يف  دقيقة   30 ملدة  النرجيلة 
مواد  عنه  تنتج  مقفل  مكان 
اشد خطورة من تلك الناجتة عن 
عندما  التلوث  ويزداد  السجائر 
جمموعة  مشاركة  اىل  يصار 
مستوى  يرفع  مما  بالنرجيلة 

الضرر.
ليندروف  اآلنسة  وخلصت 
 Quit مؤسسة   ان  القول  اىل 
  ALMA محلة   تدعم   Victoria

احلكومة  وتناشد  االسباب  هلذه 
تعديل القوانني من اجل سالمة 

املواطنني والصحة العامة.
بدوره حتدث الرئيس التنفيذي 
 Cancer Council ملؤسسة 
هاربر  تود  السيد    Victoria
الوالية  فيكتوريا هي  ان  وقال 
مل  اليت  اسرتاليا  يف  الوحيدة 
داخل  النرجيلة  استعمال  متنع 
املقفلة  واحملالت  العمل  اماكن 
القوانني  هذه  اهمال  فأسفر 
والشركات  املؤسسات  قيام 
بالرتويج لتدخني النرجيلة داخل 
يعرض  وهذا  املقفلة  االماكن 
امراض  اىل  فيكتوريا  سكان 

التدخني.
عن  املسؤولة   حتدثت  كما 
 Heart القلب  مؤسسة 
Foundation اآلنسة ديانا هفي 
براهني  اي  لدينا  ليس  فقالت 
اقل  النرجيلة  دخان  بأن  وادلة 
ضررا من تدخني السجائر حيث 
خاطئة   وبصورة  البعض  يعتقد 
ان النرجيلة تصفي التنباك من 
السموم عندما مير الدخان داخل 
املياه وبأن استعماهلا اقل اذى 
ومسوما من تدخني السجائر.   

الدكتور وليد االحمر

الدكتور وليد االحمر مع اثنني من املسؤولني

مع تزايد أعداد النساء اليابانيات 
اللواتي يفضلن حياتهن املهنية 
أسرة،  وتكوين  الزواج  على 
الشركات  من  العديد  تتسابق 
لتقديم خدمات مميزة للعازبات، 
نوعها  من  فريدة  خدمة  وآخرها 
العازبة  العامل، تتيح للمرأة  يف 
ليوم  الزفاف  جتربة  تعيش  أن 
كامل دون أن ترتبط بأي رجل.

وعلى الرغم من أن عدم وجود 
يبدو  الزفاف  حفل  يف  عريس 
أمرًا غريبًا، إال أن املثري للدهشة 
إقبااًل  القي  املفهوم  هذا  بأن 
ملحوظًا بني العازبات يف اليابان 
أودييت  موقع  أورد  ما  حبسب 

سنرتال للغرائب.
شركة سريكا  أطلقت  أن  ومنذ 
خدمة  كيوتو  مدينة  يف  ترافيلز 
الزفاف  أو  ويدينغ"  "سولو 
يونيو  شهر  يف  املنفرد، 
استفادت  املاضي،  )حزيران( 
10 نساء على األقل من اخلدمة 
اللواتي  من  وجلهن  اجلديدة، 
حلمن طوال عمرهن بارتداء ثوب 
الزفاف األبيض، ولكن مل تتسن 

هلن الفرصة لتحقيق ذلك.

العازبات  "سولو ويدينغ"  ومينح 
الطفولة،  حلم  حتقيق  فرصة 
حيث توضع العروس املفرتضة 
يومني،  ملدة  فاخر  فندق  يف 
قبل أن يتوىل جمموعة من خرباء 
من  للزفاف،  التجميل حتضريها 
للشعر  مميزة  تسرحية  خالل 
هلذه  املناسب  املكياج  ووضع 
لتحضري  باإلضافة  املناسبة، 
متطلبات  وباقي  األزهار  باقات 

حفل الزفاف.
وبعد أن يتم االنتهاء من حتضري 
إىل  جولة  يف  تؤخذ  العروس، 
اجلميلة  السياحية  املناطق 
الصور  اللتقاط  املدينة  يف 
حلتها،  بكامل  وهي  التذكارية 
اختيار رجل  للعروس  كما ميكن 
ما بني عمر 20 و70 عامًا ليظهر 

معها يف الصورة.
الزفاف  أسعار  وختتلف 
االفرتاضي على حساب اخلدمات 
عروس،  كل  بها  ترغب  اليت 
 330 من  اعتبارًا  األسعار  وتبدأ 
ألف يوان )2800 دوالر( ألبسط 

حفل زفاف.

شركة يابانية متنح العازبات 
فرصة الزواج ليوم واحد؟

نشرت جنمة تلفزيون الواقع كلوي 
كارداشيان صورة جديدة هلا على 
صفحتها على أحد مواقع التواصل 

اإلجتماعي مبناسبة هالويني.
برفقة  الصورة  كلوي يف  وتظهر 
»سكوت  حبيب شقيقتها كورتين 
ديسيك« ورجل آخر يرتديان الزي 

اخلليجي

كلوي كارداشيان تسخر من الدشداشة 
والشماغ.. وترفق صورها بشتائم

 سائق مصري يكتشف أنه 
حامل يف الشهر الثاني

حاول سائق مصري اهلروب من 
الذي  الدوري  الكشف  حتاليل 
جتريه هيئة النقل العام للتأكد 
من عدم تعاطي السائقني مواد 
خمدرة أثناء القيادة، فقدم بول 
نتائج  لتخرج  منه  بدال  زوجته 
يف  حامل  أنه  مبفاجأة  التحاليل 

الشهر الثاني.
وبعد مواجهة السائق أمام زمالئه 
بأن  اعرتف  حامل،  بأنه  وإخباره 
العينة لزوجته وأنه مل يكن يعلم 

حبملها.

وقررت هيئة النقل إحالة السائق 
إجراءات  واختاذ  التحقيق  إىل 
تالعب  للتأكد من عدم  مشددة 
السائقني بعينات التحليل خالل 
الكشف عنهم، كما قررت إجراء 
حتليل دم إضافية ملنع احلصول 

على عينات من اخلارج.

وكشفت اهليئة العامة للطرق يف 
الطرق  حوادث  اغلب  أن  مصر، 
املروري  االنضباط  عدم  سببها 
 27 أن  تبني  حيث  للسائقني، 
الذين  السائقني  من  باملئة 
يتعاطون  عليهم  الكشف  مت 
املخدرات ، ولذلك قررت اهليئة 
للسائقني  دورية  حتاليل  إجراء 
يف  تورطه  يثبت  من  الستبعاد 

تعاطي املخدرات.

اسرتجعت امرأة عشرينية حاسة 
ارتطم  عامًا حني   13 بعد  النظر 

رأسها بطاولة القهوة.

موقع  ذكر  التفاصيل،  ويف 
Metro الربيطاني أّن الشابة ليزا 
قد  نيوزيلندا  أوكالند  من  ريد 
فقدت البصر حني كانت يف عمر 
احلادية عشر بسبب ورٍم يضغط 
على جهاز عصبها البصري لكنها 
ومبعجزة اسرتجعته بشكٍل كامٍل 
حني ارتطم رأسها من غري قصٍد 

بطاولة قهوة بعد 13 سنة.

وكانت ليزا حتاول تقبيل كلبها 
الذي يساعدها يف املشي قبل 
أن تضرب رأسها يف 15 نوفمرب 
اليوم  يف  واستفاقت   2000
من  النور  تبصر  وهي  التالي 
جديد. وتقول ليزا اليت تبلغ من 
العمر اليوم 38 سنة إّن األطباء 
حصل  ما  تفسري  عن  عجزوا 

معها.

ارتطم رأسها 
بالطاولة... فاستعادت 

نظرها بعد 13 سنة

الربيطاني  الوزراء  رئيس  جاء 
أحد  إىل  بابنه  كامريون  ديفيد 
لندن  يف  احلالقة  صالونات 
صاحب  لكن  شعره.  ليخفف 
خدمة  تقديم  رفض  الصالون 
مربرا  االبن  لكامريون  احلالقة 

ذلك بانشغال حالقيه كلهم.

عادة  احلالقة  خدمات  وتقدم 
لرئيس الوزراء كامريون وافراد 
بداون  احلكومة  مقر  يف  عائلته 
الشعر  مزين  يد  على  سرتيت 
الشخصي املعروف يف العاصمة 
كاربوسريو.  لينو  الربيطانية 
لينو  من  املرة  هذه  ُطلب  لكن 
تشيبكرز  منطقة  إىل  يأتي  ان 
عائلة  تسكن  حيث  اللندنية 
ابن  ليحلق شعر  الوزراء  رئيس 
ديفيد كامريون، ولسبب ما مل 
مما  الطلب،  هذا  تلبية  يستطع 
التوجه  اىل  واالبن  االب  اضطر 

القرب صالون حالقة.

ختفيف  أن  املعروف  ومن 
كامريون  جنل  يكلف  الشعر 
مشاهري  وهناك  دوالرا.   145
خبدمات  يستعينون  كثريون 
وضمنهم  كاربوسريو.  لينو 
هوفمن  وداسنت  ماكارتين  بول 
وكايلي مينوغ وغريهم من علية 

اجملتمع اللندني.

صالون حالقة يف لندن يرفض 
ختفيف شعر جنل كامريون

باسم  متحدث  قال   - رويرتز   
الرئيس  إن  األبيض،  البيت 
األمريكي باراك أوباما، وأعضاء 
اضطروا  له،  املرافق  الوفد 
لركوب طائرة أخرى غري الطائرة 
الرئاسية، للعودة إىل واشنطن 
يوم أمس األحد، بسبب مشكلة 
"إير  الطائرة  جناح  يف  طفيفة 
كانت  اليت  وان"،  فورس 
من  سابق  وقت  يف  نقلتهم 

اليوم نفسه، إىل فيالدلفيا.

وأضاف املتحدث، إريك شولتز، 
أثناء  "انتقلنا إىل طائرة أخرى، 
بسبب  فيالدلفيا،  يف  وجودنا 
يف  صغرية،  ميكانيكية  مشكلة 
أحد جناحي الطائرة... وانتقالنا 
اىل طائرة احتياطية "سي.32"، 
لن يؤثر على جدول ارتباطاتنا". 
وحتتفظ أي طائرة تقل الرئيس 
فورس  "إير  باسم  األمريكي 

وان".

كونيتيكت،  إىل  أوباما  وسافر 
أمس  يوم  سابق  وقت  يف 
انتخابي،  اجتماع  حلضور  األحد، 
حلضور  بنسلفانيا  إىل  طار  ثم 
جتمع انتخابي آخر، قبل انتخابات 
للكونغرس،  النصفي  التجديد 

املقررة. 

»إير فورس وان« 
ختذل أوباما

 ألعالناتكم
 يف الهريالد
االتصال

بــ 
87648186
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

عندما حضر إىل سيدني النجم العربي التونسي املعروف صابر الرباعي وأحيا عدة حفالت ناجحة 
كنت قد حضرتها وكتبت  عنها يف االعالم العربي كما واجريت معه مقابلة صحفية حتدث فيها عن 
مسرته الفنية ومما جاء فيها قائاًل أخي أكرم أنا سعيد جدًا وأنا أحيي للجالية العربية يف سيدني 
اسرتاليا هذه احلفالت الناجحة ألول مرة وسعادتي كبرية بتفاعل اجلمهور معي وحفظ أغنياتي   _

وترديدها معي رغم املسافات البعيدة وهذا يدل على أصالة شعبنا العربي .
وهنا يطيب لي نشر هذه األغنية اجلميلة للنجم الكبري صابر الرباعي :

أحتدى العامل .. وأنا أديك ...تهت يف مكاني ..ونسيت معاك ..عمري وزماني ..
والوقت فات وياك ثواني ..قربين ليك ..سيين أعيش أحساسي بيك ..

بتحدى العامل كله وأنا وياك ..وبقولك للدينا حباهلا أنا بهواك ...وأنت حبييب قليب وروحي 
معاك ..قربين ليك ..سبين أعيش أحساس هواك ..أنا عشقي ليك ..عشق القمر للنجمة والليل 

..وشوقي ليك ..فوق اخليال ..فوق احتمال ..من يوم لقائك ..حلوة احلياة ..
بتحدى العامل كله وأنا وياك ..وبقول للدنيا حباهلا أنا أنا بهواك ..وأنت حبييب وقليب وروحي 

معاك ..قربين ليك .. سبين أعيش أحساس هواك ..أنا مش حعيش من غري هواك ..
بتحدي العامل كله وأنا وياك ..وانت حبييب وقليب وروحي معاك ..

النجم صابر الرباعي :أحتدى العامل وأنا بني أديك 

  النجم صابر الرباعي يتحدث إىل  الزميل أكرم املغوّش  خالل مقابلة صحفية يف سيدني  )إرشيف (

النجمان  رويدا عطيه ووفيق حبيب يتألقان يف 
مهرجان وداعي يف البلفيو حبضور حاشد 

كتب : أكرم املغوّش 
حبيب   ووفيق  عطية  رويدا  النجمان  ختم 
زيارتهما إىل  إسرتاليا مبهرجان  وداعي يف 
حبضور  بنكستاون  مدينة  يف  البلفيو  قاعة 
من  العربية  اجلالية  ابناء  توافد  حيث  حاشد 
مجيع احناء والية نيو ساوث ويلز حيث ابدعا 
أغنيات  من  لديهما  ما  أمجل  وقدما  بالغناء 
مجيلة ومتنوعة حيث رقص احلضور وسهروا 

حتى الساعات االوىل من الصباح .
بدوي  الشاعر  املهرجان  عريف  وكان 
النجمة  يقدم  وهو  كعادته  متألق  معوض 
احلسناء شكاًل ومضمونًا رويدا عطيه والنجم 
القصائد  بأمجل  حبيب  وفيق  املتألق 
رجل  حفلتيهما  متعهد  ومعهما  والكلمات 
االعمال اخللوق طوني فرنسيس الذي كان 

اشادت مبناقب بين معروف.. وثيقة تارخيية من البابا بيوس 
السابع إىل الشيخ بشري جنبالط الذائع الصيت الكبري السطوة 

تقديم : أكرم برجس املغوّش 
ننشر هذه الوثيقة  التارخيية 
من بابا روما بيوس السابع إىل 
الكبري  والشهيد  البطل  الشيخ 
بشري جنبالط الذي اعدمه شنقًا 
املستعمر العثماني الباغي غدرًا  
السفاح  اجملرم   مع  وبالتعاون 
الذين  واخلونة  الشهابي  بشري 
أحسن إليهم الشيخ البطل بشري 
املوحدين  معروف  وبين  جنبالط 
الدروز  االبطال واملؤرخة بتاريخ 
15 شباط سنة 1817 ردًا على 
الذين يستكتبون التاريخ املزيف 

ويهرفون مبا ال يعرفون :
السابع  بيوس  البابا  من   (
إىل الشيخ بشري جنبالط الذائع 

الصيت ، الكبري السطوة.
واملقتدر  الشهري  األمري  أيها 
اإلهلية  النعمة  ونور  سالم   ،
.مشلنا فرح كبري إذ بلغ مسمعنا 
ألول مرة ، أن من مجلة املزايا 
الرفيعة اليت تتحلى بها نفسكم 
، عطفكم اخلاص على الكاثوليك 
املوارنة . هزا ما أخربنا به االبن 
املدّبر  السمعاني  يوسف  العزيز 
 ) الرهبانية   ( للجمعية  األول 
احللبية اللبنانية .ومبا أنه يستعد 
للرجوع إىل نواحيكم حاماًل بعض 
بطريرك  إىل  املوجهة  األحكام 
وأساقفتها  املارونية  الطائفة 
هذا  يبارح  أن  نشا  مل  فإننا   ،
 ) نزوده  أن   ( دون  املكان 

برسالة خترب مبحبتنا لكم .
نطلب  عينها  الرسالة  ويف 

أنتسهروا  منكم والنفس واثقة 
على  وإهتمامكم  حبمايتكم 
الكاثوليك  األعزاء  أوالدنا 
املوارنة وتتابعوا إعادة سلطتكم 
أحكامنا  فتنفذ  وخدماتكم 
باخلري على  العائدة   ، املذكورة 

قوانني الطائفة الكنسية .
هذا  بعملكم  (إنكم  )وأعلموا 
 ، علينا  عزيزًا  أمرًا  حتققون 
إزدهار  سبيل  يف  وتساهمون 
الكرمية  املارونية  الطائفة 
وتوطيد السالم )بني أبنائها( .

اهلل  إىل  نضرع  وإننا  هذا 
العزيز قدره لكي مينحكم نعمته 
السماوية والسعادة احلقيقية .

شباط   15 يف  برومة  أعطي 
عشرة  السابعة  السنة   ،  1817

حلربيتنا .
ورد  الوثيقة  هذه  نشرت   *
 ، عليها  جنبالط  بشري  الشيخ 
يف )جملة التضامن (يف عددها 
رقم 26 الصفحة 71 وكذلك يف 
األول  عددها  يف  اجلبل  نشرة 

اخلميس 10-20 - 1983  

القائد الشهيد كمال جنبالط حفيد الشهيد القائد بشري جنبالط 

بدوره يستقبل اجلمهور بابتسامته املشرقه 
النجوم  إستضافة  على  عودنا  الذي  وهو 

الكبار أمثال ملحم بركات وحممد اسكندر 
وملحم زين وسواهم وما زال على العهد 

الوقت  يف  النجوم  من  االمجل  بتقديم 
املناسب .

كما ونذكر بان املتعهد طوني فرنسيس 
قد قدم دروعًا تقديرية للنجمة الرائعة رويدا 

عطية والنجم احملبوب ويف حبيب .
طوني  السيد  املتعهد  يتقدم  وبدوره 
فرنسيس بالشكر من اجلمهور الذي شارك 
السيد  وخاصة  فردًا  فردًا  احلفالت  وحضر 
بشخص  البلفيو  وإدارة  ديوب   عادل 
صاحبها ومديرها العام الفنان سايد فارس   

ويتمنى للجميع دوام الفرح .

طوني فرنسيس يقدم الدرع للنجمة رويدا

املتعهد طوني فرنسيس وعقيلته وشقيقه والزميل اكرم املغوش واصدقاء

طوني فرنسيس يقدم الدرع للنجم وفيق حبيب
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قد تكون مهنة غريبة لصنع املاليني، لكن هذا هو النجاح الذي 
حققه بائع للبيض عندما بدأ بتلميع األحذية.

جنوب  يف  األحذية  بتلميع  عمل  بدء  من  ماجاييا  لريي  متكن  إذ 
أرباحها السنوية حبوالي 2.5  أفريقيا ليتوصل إىل صناعة تقدر 
راند، أي ما يساوي 227 ألف دوالر، ولكن الطريق إىل النجاح يف 

بلده مل يكن خاليًا من جتارب الفشل.

بدأ ماجاييا مشواره ببيع تذاكر إلحدى شركات خطوط الطريان، 
إال  احلية،  املاشية  نقل  يف  العائلة  مع  ليدخل  عمله  ترك  لكنه 
مع  التواصل  من  متكن  أنه  إال  بالفشل  باءت  التجربة  هذه  أن 
تركه  والتعامل، وعند  التحدث  ليكتشف مهاراته يف  املزارعني، 
العمل لدى عمه بدأ بالتواصل مع هؤالء املزارعني ليبيع بيوض 
دواجنهم إىل مطابخ برملان جنوب أفريقيا، مقابل ستة دوالرات 

للصندوق الواحد.

لكن هذه التجربة فشلت أيضًا وأفلس وتأخر عن الدفع للمزارعني، 
األشجار، وعند فوزه  لزراعة  لتأسيس شركة  بفكرة  أتى  أنه  إال 
أن  إال  بها،  املضي  قرر  للمبدعني"  بول"  "ريد  لشركة  مبسابقة 

اإلفالس عاود زيارة الشاب بعد ستة أشهر.

لذا قرر ماجاييا بأنه حباجة إىل دخل ثابت ليفكر خبطوته القادمة، 
بقوله: "إن الرجل اجلائع ال ميكنه التفكري، وأنا كنت أتضور جوعًا"، 
لذا بدأ بتلميع األحذية يف مطار كيب تاون ليعاود االتصال مبعارفه 

يف عمله السابق بشركة الطريان وحيجز مساحة ويبدأ العمل.

واآلن فإن ماجاييا، 40 عامًا، ميلك أكرب شركة لتلميع األحذية يف 
جنوب أفريقيا، ويقول إن شركته تعمل على تلميع ما يزيد عن 

350 ألف حذاء يف البالد يوميًا 

كيف متكن هذا الرجل من 
صنع املاليني بتلميع األحذية؟

ال يتوقف التدخني عن تعريض أصحابه ملخاطر صحية عديدة قد 
تودي حبياتهم يف بعض األحيان، إال أن ما حصل مع رجل أمريكي 
كان أقرب إىل اخليال، عندما تعرض للدهس بالسيارة اليت كان 
يقودها بعد أن قفز منها هربًا من نريان السيجارة اليت اندلعت 

بداخلها.
وذكرت التقارير أن الرجل الذي مل يتم الكشف عن هويته كان 
املاضي،  األحد  يوم  الساعة 6.30 من صباح  يقود سيارته عند 
عندما سقطت السيجارة على اجلزء السفلي من سرتته، وقفز من 
السيارة يف حالة من الذعر الشديد، يف الوقت الذي كانت فيه 

السيارة ما تزال تتحرك باجتاه اخللف.

حياول  كان  عندما  األرض،  على  سقط  الذي  الرجل  ينتبه  ومل 
فوق  من  صعدت  اليت  لسيارته  احملرتقة،  سرتته  من  التخلص 
رأسه، وسببت له إصابات خطرية، نقل على إثرها إىل املستشفى 

يف كولورادو حبالة حرجة.

أقرباء  أحد  أن  األمريكية  بوست  هافينغتون  صحيفة  وذكرت 
مل  أنه  إال  احلادثة،  وقوع  لدى  السيارة  يف  معه  كان  الضحية 

يصب بأذى.
واستبعد تقرير الشرطة أن يكون السائق حتت تأثري الكحول أثناء 
وقوع احلادثة، وتشري تقارير املستشفى إىل أنه من املرجح أن 
ينجو من املوت، على الرغم من اإلصابات اخلطرية اليت تعرض 

هلا.

أمريكي يدهس نفسه بسيارته 
بعدما قفز منها

اتفق عريس هندي مع فتاة بريطانية على الزواج منها لقاء مقابل 
مادي يف حماولة للحصول على تأشرية دخول إىل بريطانيا، إال أن 
السلطات اكتشفت أمره بعد أن فضحته العروس اليت تبني فيما 

بعد أنها صحفية متخفية.

العريس الذي يدعى علي ، عرض على "عروسه" املفرتضة هاريت 
مورتر مبلغ 5000 جنيه اسرتليين عرب وسيط للزواج. كما عرض 
مبلغ 10 ألف جنيه اسرتليين هلا إن وافقت على إجناب ولد منه، 

حسبما قالت صحيفة مرتو الربيطانية.

وحاول الزوج أن جيعل األمور تسري بشكل طبيعي فحجز سيارة 
"رولس رايس" للزفاف ولبس بزته الرمسية وذهب يف جوالت 

تسوق مع عروسه املفرتضة.

ولكن لسوء حظ علي فإن مورتر مل تكن سوى صحفية أوقعت 
بالعريس، حيث سجلت جمريات تقريرها الصحفي بواسطة كامريا 

خفية يف باقة الورد اليت محلتها برفقته.

وعند تسجيل الزواج ازداد األمر سوءا بالنسبة للعريس، إذ نسي 
التسجيل  موظف  لدى  الشكوك  أثار  الذي  األمر  عروسه،  عنوان 
ودفعه إىل اإلبالغ عن األمر، قبل أن تكشف مورتر عن هويتها 

املفرتضة

عريس غفلة يقع يف فخ 
صحفية متخفية

اعرتفت النجمة األمريكية من أصول التينية جينيفر لوبيز أن جنم 
هوليوود بن أفليك هو أول رجل ينجح يف حتطيم قلبها.

وحتدثت "لوبيز" خالل استضافتها يف برنامج US Today Show عن 
تأثرها الشديد ومعاناتها بعد إنفصاهلا عن بن أفليك يف سنة 2004، 

واليت شّكلت عالقتهما العاطفية مادة مغرية لصحف اإلثارة.

النادل  من  السابق  يف  زواجها  رغم  أنه  لوبيز  جينيفر  واعتربت 
"أوجانا نوا" ومن الراقص يف فرقتها "كريس جاد"، إال أنها اعتربت 
أن فراقها عن بن أفليك كان "أول وأكرب وجع قلب بالنسبة هلا" 

حبسب وصفها.

وتعارفت جينيفر لوبيز على بن أفليك للمرة األوىل يف سنة 2001، 
من خالل مشاركتهما بطولة فيلم Gigli، الذي فشل فشال ذريعا 
يف شباك التذاكر، وخططا للزواج يف سنة 2003، ولكن مت إلغاء 
وأعلنا  فقط،  أيام  بأربعة  احملدد  امليعاد  قبل  والزفاف  العرس 

انفصاهلما يف يناير 2004.

وأكدت جينيفر لوبيز أن عالقتها بنب أفليك مازالت قوية، ويسودها 
مراسلتها يف  على  أنه حيرص  اآلن، مشرية  حتى  واالحرتام  الود 

املناسبات.

وجتدر اإلشارة أنه بعد انفصال جينيفر لوبيز عن بن أفليك خبمسة 
أشهر تزوجت من املغين مارك أنتوني، ولذلك ألنها كانت ترغب 
مع  العاطفية  انتكاستها  من  خيرجها  شخص  يف  وبشدة  وقتها 

"أفليك" حبسب قوهلا.
إبريل  يف  توأم  أنتوني  ومارك  لوبيز  جينيفر  بني  الطالق  ووقع 
2012، بعدما أمثر زواجهما عن توأم هما "ماكس" و"إميي"، وكالهما 

يبلغ 6 سنوات حاليا.

أما بن أفليك فهو متزوج من النجمة األمريكية جينيفر جارنر منذ 
سنة 2005، وأمثر زواجهما عن 3 أبناء.

 جينيفر لوبيز تعرتف: بن أفليك أول 
رجل حيطم قليب

أعلن تنظيم "داعش"، عن حاجته ملدير تنفيذي يف إنتاج البرتول، 
وعلى الراغب يف العمل إرسال السرية الذاتية شرط أن يكون 

"خملصا" للتنظيم.

وحبسب "التاميز" الربيطانية، فإن التنظيم سيدفع راتبا قدره 225 
وحبسب  االختيار.  عليه  سيقع  الذي  للموظف  سنويا  دوالر  ألف 
املصادر، فإن "داعش" أعلن عن وظيفته الشاغرة، يف إطار سعيه 
لتعويض النقص املوجود لديه، بعد فرار الكثري من املهندسني 
التنظيم اإلرهابي، وهو األمر الذي جعل  املتخصصني من جحيم 
التنظيم جيرب املهندسني املختصني على العمل يف جماالت وحقول 

البرتول اليت يسيطر عليها، أويكون مصريهم القتل.

وسيطر التنظيم اإلرهابي على الكثري من آبار البرتول يف العراق 
وسوريا، خصوصا يف مدينة املوصل ثاني أكرب مدن العراق، اليت 
تعد أكرب مصادر متويل التنظيم. وقال خرباء أن "داعش" رمبا لن 
حيظى خببري ذي شأن ألن الراتب املدفوع ال يتماشى مع كمية 

اجلهد والعمل املتوجب فعله.

ويف السياق ذاته، أوضحت الصحيفة الربيطانية، أن هروب الكثري 
من مهندسي وعمال جمال البرتول، أدى إىل ضعف إنتاج البرتول، 
وهو املصدر الذي يعتمد عليه التنظيم اعتمادا كليا يف التمويل، 

إذ يدر له يوميا ما يقرب من مليوني دوالر.

»التاميز« الربيطانية: »داعش« 
يطرح وظائف شاغرة للعمل!!

اإللكرتونية  السجائر  تسببت 
 100 من  أكثر  إشعال  يف 
أدى  ما  فيربيطانيا،  حريق 
على  واحد  وفاة شخص  إىل 
األقل والعديد من اإلصابات، 
قوات  أعلنتها  لبيانات  طبقا 

اإلطفاء.

أنه يتم استدعاء قوات املطافئ حلريق  البيانات  وأوضحت هذه 
واحد أسبوعيا على األقل تسببت فيه السجائر اإللكرتونية، إضافة 
إىل عشرات احلرائق األخرى اليت اندلعت يف البالد بسبب السجائر 
يف أقل من ثالث سنوات ، حسبما ذكرت وكالة »أنباء الشرق 

األوسط«.

منذ عام 2012 مت  أنه  إطفاء  بيانات من 43 مركز خدمة  وتظهر 
استدعاؤهم إىل 113 حريقا بسبب السجائر اإللكرتونية، وتسجل 
دوائر اإلطفاء عددا متزايدا من احلوادث اليت تنطوي على استخدام 
هذه التكنولوجيا، اليت يستعملها حاليا حنو 2.1 مليون بريطاني.

السجائر اإللكرتونية تسببت يف إشعال 
أكثر من 100 حريق يف بريطانيا

أبارسا  توجت 
ال  كو جنسا هو
 1965 عام 
مجال  كملكة 
العامل، لتصبح 
تايالندية  أول 
هذا  حتوز 
اللقب، ويبدو 
اليوم  أنها 

أظهرت  حيث  أخرى،  مرة  التاج  على  التنافس  تستطيع  مازالت 
صور حديثة هلا شبابها الصادم، حبسب موقع "إليت ديلي".

وكشف الصور أن هوجنساكوال اليت يبلغ عمرها اليوم 67 عامًا ال 
تبدو أكرب مما كانت عليه وهي تتوج ملكة مجال العامل.

وسرت التكهنات أنها بقيت حمافظة على شبابها بفضل العمليات 
التجميلية، لكن وجهها يظهر نظارة طبيعية إىل حد كبري حبسب 

خرباء التجميل.
وصرح متحدث باسم هوجنساكوال أنها جدة اليوم وتدير منتجعًا 

صحيًا، ونفى خضوعها ألية عمليات.

ملكة مجال العامل قبل 50 عاماَ.. 
الزالت شابة جدًا
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يا حلوتي أرجو إليك املغفرةْ 
إني فقدت على ملاك السيطرةْ 
هي قبلةٌ  كانت هليبًا من دمي
أضرمته فوق الشفاه املزهرةْ 
جوعي وحرمان السنني أفضته
ملا رأيت شفاهك املستعمرةْ 

ألحس طعمًا آخرًا وأظنين
قبلت خاملة الندى فاملعذرْة

أين الكروم ونسغها وشرابها
كم كنت أحتاج اهلدى من مسكرة
ألغيب عن وعي الردى يف موطين

وأعيش موتًا آخرًا ما أيسره
فاملوت يف مخر الشفاه أرومه
حني الشفاه متدني لن أنكره

من ذا الذي للكرم لقنه الردى
وأتى إىل صفو الشراب يعكره

غري الذي لبس الظالم عباءًة
وسقى نهارك ظلمًة ما أحقره

إني حضنتك ربع قرن يف دمي
واآلن شأنك بعد دهرٍ  مقفرةْ 

وأصابك احلزن العليل كآبةً 
ونداك يقطر من حلاظك كم أرْه
ُقتلْت براءتك الطهور وقّطعْت

أشتات عظمٍ  يف جحيم املقربةْ 
يا من جعلتك قمةً  تسمو على
قمم اجلبال كنجمٍة مستبشرة

إني أريدك أن متوري يف دمي
ألكون أكثر قوةً  من عنرتةْ 

ال ال أريدك أن تكوني  دميةً 
تأتي مبا تأتي النساء بثرثرةْ 
آتيك يا بنت السماء فأمطري
فاملاء يغسل لوعيت ما أجدره
أخرى أعود حبيبيت فاستقبلي
مين احلروف بسيطة وميسرة

فإىل لقاٍء آخر ومبارك
وإىل شفاه بالرحيق مؤطرة

وثقي أحبك ال أزال كموطين
وأراك صاحبة الرؤى واملقدرة

أمسيتك الشماء رمز قضييت
إن ختذليها ال جمال ملغفرةْ 

 محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

املــغفرة
املطرانية  دار  يف 
سدني  املارونية يف 
البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار 
-حماطًا  الراعي 
أساقفة  برئيس 
املطران  اوسرتاليا 
أنطوان شربل طربيه 
البطريركي  والنائب 
املطران  العام 
بولس صّياح ولفيف 
وفد  الكهنة-  من 
املردة  تيار  من 
برئاسة  اوسرتاليا 
ايلي  السّيد  املنّسق 

بوهارون.
املنّسق  هنأ  بدايًة 
وصوله  على  غبطته 
له  شاكرًا  بالسالمة 
الرعوية  الزيارة  هذه 
الكنيسة  دور  مثمنًا 
سيادة  اختيار  يف 
طربيه  املطران 
الطائفة  رأس  على 
يقوم  ملا  املارونية 
مثمرة  جهود  من  به 
اجلالية  خدمة  يف 
عام  بشكل  اللبنانية 
بشكٍل  واملسيحية 

خاص.
كلمة  إلقائه  بعد 
بوهارون  قّلد  التيار 
البطريرك  غبطة 
املردة  تيار  ميدالية 
اوسرتاليا.ُأعجب  يف 
بكلمة  البطريرك 
تيار  وشكر  املنّسق 
هذه  على  املردة 
اهلل  سائاًل  الزيارة 
التوفيق  يديم  ان 
مجيع  على  والتقدم 
مشيدًا  اجلالية  أفراد 
تلعبه  الذي  بالدور 
الساحة  على  املردة 
تتحلى  وما  اللبنانية 
للعيش  حب  من  به 

بكرامة وعنفوان
غبطة  الوفد  وّدع 
الراعي  البطريرك 
متمنيًا له إقامة طيبة 

وزيارة موّفقة.
نص  يلي  ما  ويف 
القاها  اليت  الكلمة 
ايلي  التيار  منسق 

بوهارون:
النيافة  صاحب 

تيار املردة - اسرتاليا يزور البطريرك الراعي

الدين ُاسلوب حياة وعامل توافٍق وخرٍي وليس دافعًا للتكفري 
واإللغاء ومن احلوار لغة تكامٍل وتواصٍل بني اهلل واإلنسان 
فيصل  احلقيقِة  طالب  وبني  االنسان  وأخيه  االنسان  وبني 

اجلميع اىل نقطة التقاء.
أهاًل بكم يا صاحب الغبطة والنيافة يف اوسرتاليا البلد األبعد 

فقد قّربتم املسافات بيننا وبني الوطن االم.
وحنن املردة يف اوسرتاليا نرحب بكم امجل ترحيب ونسأله 
عاتيات  اقدامها  على  تتكسر  ثابتة  صخرة  تظلوا  ان  تعاىل 

امواج احلقد والكراهية واجلفاء.
أهاًل بكم مّرة ثانية عشتم عاشت اوسرتاليا وعاش لبنان..

كتب بادرو احلجة
قلب  عائلة 
كرمسدة  يسوع 
بزيارة  قامت 
البطريرك  لغبطة 
مار  املاروني 
بطرس  بشارة 
بيت  يف  الراعي 
مقر  مارون 
يف  املطرانية 
حيث  سرتاثفيلد 
هدية  له  قدمو 

كرمسدة  تزور البطريرك 
الراعي يف سدني 

رمزية من اوسرتاليا فبادهلم بتحية و بركة رسولية ونوه بقرية 
كرمسدة الشمالية حيث شبه دير مار يعقوب خبزان الالهوت اليت 
ترتوي الكنيسة املارونية منه حيث يتخرج منه سنويا كهنة على 

مذبح الرب لتنشر السالم يف لبنان والعامل.

الراعي  بطرس  بشارة  مار  البطريرك  والغبطة 
السامي االحرتام.

اوسرتاليا  اىل  بها  تقومون  الزيارةاليت  ان 
َلتعبرٌي صادٌق عن ُأبَوِتكم وحسُن تدبرٍيِلشؤوِن 
وراعيًا  أبًا  اليها  للسري  نفسكم  ندّبُتم  رعّيٍة 
ومدبرًا. كيف ال وقد آثرمت،ومنذ توليكم سدة 
الناس  وتعرِّفوا  العامل  أن جتوبوا  البطريركية، 
بوطٍن كان حمجوبًا عن عيونهم بغيوٍم مصطنعٍة 
الظلمة  مت املفاهيم وأزحتم عن ابصارهم  فغريرَّ
ان  اخرتمُت  لقد   . الضوء  يدركون  وجعلتموهم 
دابته  املسيح  يسوع  خملصنا  درب  تسريوا 
وغطاؤه  االرُض  ِفراُشه  يداه  وُمساعُده  رجاله 
السماء وليس عندكم شيء وال احد أغنى منكم 

على األرض.
يا صاحب الغبطة:

عّلمتنا شبك األيادي واإلنفتاح برؤوٍس مرفوعٍة 
فأصبحتم  بانتقاص  تقبل  وال  بظلم  ترضى  ال 

ويف  لبناني  كل  قلب  يف 
قلبكم لبنان كله.

من  نّتخُذ  ذواتنا  يف  جتليتم 
مسريتكم دروسًا ونسري على 
نهجكم من اجل قضيٍة هي يف 
والقضّيُة  اهتماماتكم  صلِب 
الذي  لبنان  امسه  وطٌن  هي 
بالعيش املشرتك  اال  ال حييا 
وال  بالشراكة  ِإالَّ  حُيَكُم  وال 
وبدوِن  حمّبة  بدون  شراكة 
وال  للجهود  تضافر  ال  حمبٍة 
وطٍن  لبناء  لأليدي  تشابك 

سَيد حٍرمستقٍل كريم
صاحب  يا  مسريتكم 
أعمق  نؤمن  الغبطةجعلتنا 
اليًت  بالرسالة  اإلميان 
توجهونها كّل يوم جاعلني من 

وفد تيار املردة خالل الزيارة

خالل الزيارة

خالل الزيارة

ايلي بو هارون يلقي كلمة التيار

ايلي بو هارون يقدم هدية لبطة البطريرك الراعي
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تتــمات

رسالة من اوباما اىل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االركان املشرتكة اجلنرال مارتن دميبسي »ان قصف ايران سيؤدي 
اىل تأخري برناجمها النووي لكنه لن يقضي عليه«.

شأن  يف  مصريي«  »قرار  اختاذ  على  واشنطن  طهران  وحّضت 
مع  املفاوضات  إلجناح  عليها،  املفروضة  االقتصادية  العقوبات 
الدول الست املعنية بامللف النووي اإليراني يف مسقط بعد غد. 
جاء ذلك بعد إعالن الواليات املتحدة أنها قّدمت لإليرانيني »إطارًا« 
التفاق يتضّمن »أفكارًا خالقة«، حمذرة من عواقب فشل اجلانبني 

يف إيرام اتفاق حبلول 24 الشهر اجلاري.
ويلتقي يف عاصمة سلطنة ُعمان األحد واإلثنني )غدا وبعد غد(، 
وزراء خارجية إيران حممد جواد ظريف والواليات املتحدة جون كريي 

واالحتاد األوروبي كاثرين آشتون.
مصدر مقّرب من اخلارجية اإليرانية عّلق على قول كريي بوجوب 
إبرام اتفاق قبل 24 الشهر اجلاري، معتربًا أن الوزير األمريكي يريد 
مسقط،  مفاوضات  جولة  عشية  اإليراني  املفاوض  على  الضغط 
إيران  أن  جيدًا  تدرك  وإدارتها  أمريكا،  ملعب  يف  الكرة  »فيما 
أن  ورأى  النووي«.  برناجمها  إزاء  ومسؤوليتها  بتعهداتها  وفت 
على واشنطن أن »تتخذ قرارًا جريئًا ومصرييًا يف شأن العقوبات 

االقتصادية املفروضة على طهران«.
وكانت القيادة اإليرانية وضعت خطوطًا محرًا أمام الوفد املفاوض 
األمن  جملس  يف  العضوية  الدائمة  )اخلمس  الست  الدول  مع 
اتفاق  أي  مع  متزامنًا  العقوبات  إلغاء  يكون  أن  بينها  وأملانيا(، 

يربمه اجلانبان.
ورأى املصدر أن »العقوبات تشّكل اآلن املفصل الذي ميكن أن 
ينقذ املفاوضات ويساهم يف حتقيق إدارة الرئيس باراك أوباما 
جناحًا مهمًا يف السياسة اخلارجية يساعد الدميوقراطيني يف تعويض 

خسارتهم يف انتخابات التجديد النصفي للكونغرس«.
وكان أوباما قال إن واشنطن قّدمت لإليرانيني »إطارًا يتيح هلم 
»رّدهم  أن  الطاقة«، مستدركًا  السلمية يف جمال  تلبية حاجاتهم 
إجيابًا على ما سيكون أفضل بالنسبة إىل إيران واملنطقة والعامل، 

هو سؤال مفتوح«.
يريدون  ال  إنهم  قادتهم  يقوله  ما  صحيحًا  كان  »إذا  وأضاف: 
ضمانات  لتقديم  أمامهم  مفتوح  فالطريق  نووي،  سالح  تطوير 
للمجتمع الدولي، ما يتيح هلم اخلروج من نظام العقوبات«. وتابع: 
»سنرى خالل األسابيع الثالثة أو األربعة املقبلة ما إذا كّنا قادرين 
)إبرام(  اتفاق، بدل  التوصل إىل  اتفاق. أفّضل عدم  إبرام  على 

اتفاق سيئ«.
وذّكر بـ »تراث طويل من عدم الثقة« بني إيران والواليات املتحدة، 
الفتًا إىل »جزء كبري من النخبة السياسية« املعادية لواشنطن يف 
طهران، واليت »ما زالت جتد مناسبًا حتميل أمريكا مسؤولية كل 

سوء«.
أما كريي فنّبه إىل أن فشل إيران والدول الست يف إيرام اتفاق 
حبلول 24 الشهر اجلاري »سيعّقد« التوصل إىل تسوية، مستدركًا 

أن األمر »ليس مستحياًل«.
وأشار إىل أن اجلانبني »ال يفكران« يف متديد احملادثات، وزاد بعد 
النهائية  املرحلة  »سنبدأ  فابيوس:  لوران  الفرنسي  نظريه  لقائه 
التمديد ممكن  أن  واستدرك  إجناحها«.  بهدف  املفاوضات(  )من 
إذا كانت املفاوضات »تبعد بوصات« عن التوصل إىل اتفاق، ال 
إيران  أن تكون هناك »مسائل كربى معّلقة«. ورأى أن من حق 
»امتالك برنامج نووي سلمي، ال مسار إلنتاج قنبلة. وسهل إثبات 

الطابع السلمي للربنامج« النووي.
لكي  خالقة  أفكارًا  »طرحت  الست  الدول  أن  إىل  كريي  وأشار 
قادرة  إيران  كانت  إذا  ما  اآلن  وسنرى  هدفنا،  نستطيع حتقيق 
تتخذ  وأن  سلميًا...  برناجمًا  لديها  أن  للعامل  تثبت  أن  على... 

قرارات صعبة وشجاعة علينا مجيعًا اختاذها«.
ورّجح أال تؤثر سيطرة اجلمهوريني على جملس الشيوخ األمريكي، 
على املفاوضات مع طهران، قائاًل: »تعّلمنا يف السنوات املاضية 
أن لدى األقلية قوة هائلة ملنع حدوث أمور. ما هو معّقد هو إدارة 

توّقعات داخلية يف أماكن أخرى«.

غارات امريكية على...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

القصف يف عني العرب، وحقق مقاتلو »اجليش احلر« تقدمًا اضافيًا 
يف جنوب سورية.

واعلنت القيادة املركزية األمريكية انها نفذت غارات على »مجاعة 
خراسان« وانها »كانت ختطط ملهامجة اوروبا أو الواليات املتحدة«. 
وإزالة  حامسًا حلماية مصاحلنا  »اختذنا حتركًا  بيان:  واضافت يف 
قدرتهم على التحرك«، وتابعت أن الضربات اليت نفذها اجليش 
األمريكي ضد مخسة أهداف للجماعة »أدت اىل اآلثار املقصودة 
بضرب االرهابيني« وان »عمالء القاعدة يستغلون الصراع السوري 

لتنفيذ هجمات ضد املصاحل الغربية«.
»تويرت«  على  موقعها  على  النصرة«  »جبهة  اعرتفت  جهتها،  من 
اليت يستهدف  الثانية  املرة  مواقعها، وهي  الغارات على  بوقوع 
التحالف مواقع للجبهة منذ بدء محلته اجلوية يف العراق وسورية 

ضد »داعش« يف 23 ايلول )سبتمرب( املاضي.
بوقف  اختذ  أمريكيًا  قرارًا  إن  غربية  ديبلوماسية  مصادر  وقالت 
اجلبهة  سيطرة  لكن  ايلول،  نهاية  يف  »النصرة«  على  الغارات 
على ريف ادلب وطرد مقاتلي »جبهة ثوار سورية« بقيادة مجال 

معروف، دفعا واشنطن اىل جتديد غاراتها على »النصرة«.
وأوضح »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« ان غارة ضربت مقرًا 
لـ  الغارات استهدفت مقرا  ان  الشام«، موضحا  احرار  »حركة  لـ 
»النصرة يف ضاحية احملامني يف ريف حلب الغربي ما تسبب مبقتل 
ما ال يقل عن ستة عناصر من جبهة النصرة، إضافة اىل دمار املقر 
الذي سوِّي باالرض«، اضافة اىل استهداف اجلبهة يف بلدة سرمدا 
ومدينة حارم وكفردريان يف ريف ادلب و »احرار الشام« يف بلدة 

باب سقا، علما ان هذه القرى قريبة من حدود تركيا.
وكشفت حمطة »فوكس نيوز« األمريكية أن طائرة من دون طيار 
»استهدفت وُيعتقد أنها قتلت صانع املتفجرات الفرنسي ديفيد 
دروجن« الذي التحق بـ »خراسان« وكان موجودًا مع عناصر من 
استهدف  كان  االمريكي  اجليش  بأن  علما  إدلب،  يف  اجملموعة 
يف  الغارات  موجة  يف  »خراسان«  يف  القيادي  الفضلي  حمسن 

ايلول.

املعلم: سنحصل على..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأكد املعلم أن قرار دمشق االسرتاتيجي هو مواجهة أي عدوان 
تركي آماًل أن يكون لدى سوريا، يف أسرع وقت ممكن، القدرات 
التسليحية النوعية اليت تضمن هلا إفشال العدوان. ولكنه أشار 
بالعدوان على سوريا  إمكانية لقيام تركيا  أن بالده ال ترى  إىل 
يف املدى املنظور. إذ إن الشروط الرتكية للتدخل يف سوريا ال 
تزال مرفوضة من قبل واشنطن، والسعودية،  فضاًل عن الوضع 
الداخلي اهلش لرتكيا يف مواجهة مترد كردي حمتمل بقوة. وأضاف 
املعلم أن صمود مواطنينا األكراد يف عني العرب أفشل السياسة 
حلملته  معنى  املقابل،  يف  أوباما،  للرئيس  ومنح  األردوغانية، 

اجلوية.
وأكد املعلم أن سوريا ال تزال تزود عني العرب السورية باملؤن 
الغارات  أن  إىل  مشريًا  ذلك  يف  وستستمر  والذخائر،  والسالح 
اليت كان يشنها السالح اجلوي السوري على جتمعات »داعش« 
مع  ميداني  تنسيق  وجود  عدم  بسبب  توقفت  العرب  عني  حول 

األمريكيني يف غاراتهم على تلك املنطقة.
وأكد املعلم عدم وجود أفق للمصاحلة مع السعودية اليت دعمت 
وال تزال اجلماعات املسلحة اإلرهابية، وجتيش العداء ضد سوريا، 
حمذرًا من أن هذه السياسة اليت وصفها باملغامرة، ستنعكس، يف 

النهاية، على السعودية.
وكشف املعلم عن حماولة قطرية للمصاحلة مع سوريا، لكن دمشق 
رفضتها وقال إنه إذا أرادت قطر املصاحلة فعليها أن تبادر إىل 

وقف الدعم عن اإلرهابيني، ووقف احلملة على سوريا.

استعادة حقل الشاعر
على الصعيد امليداني فقد استعاد اجليش السوري السيطرة على 
حقل الشاعر للغاز والتالل احمليطة به يف ريف محص الشرقي بعد 

اشتباكات عنيفة مع »داعش«.
ويقع حقل الشاعر يف قلب البادية السورية، وهو شريان أساسي 

على طريق يصل بني الشرق والغرب السوريني.
وهاجم اجليش السوري هذا احلقل من ثالثة حماور ليطوق مسلحي 
داعش، ويقطع خطوط االمداد الواصلة إىل املنطقة الشرقية يف 
دير الزور، واملنطقة الشمالية يف الرقة، فباتت آبار املهر، وجحار، 
وبرج السريياتل، والتل الغربي، وتل الرامجة، يف قبضة اجليش، 
من  العشرات  خالهلا  أوقع  داعش،  تنظيم  مع  عنيفة  معارك  بعد 
املسلحني، وأحرق ثالث دبابات له. سالح اجلو ضرب اإلمدادات 
مؤازرة اجملموعات احملاصرة  الشرقية، ملنع  املنطقة  القادمة من 

يف قلب منطقة احلقل.
السوري،  اجليش  إىل  بالنسبة  جدًا  مهمة  احلقل  استعادة  وطوة 
تساعده على تأمني وسط سوريا، كما تعيد االستقرار إىل قطاع 
التيار الكهربائي الذي يعتمد بنحو كبري على الغاز، فاحلقل ينتج 

ثالثة ماليني مرت مكعب تذهب كلها لتوليد الكهرباء. 
إضافة إىل ذلك، هناك رمزية املعركة، وعدم السماح برتك احلقل 
بيد داعش بعد سقوط عدد كبري من الضحايا يف اهلجوم األول، 
أو حتى خسارته مرة ثانية. فهذه هي املعركة الثانية من أجل حقل 
السيطرة عليه مرة  الغاز االسرتاتيجي، بعد أن متكن داعش من 

أخرى بداية هذا الشهر.
أما داعش فيسعى إىل السيطرة على احلقل الذي يساعده على 
للجيش  قرى  مع  متاس  ومناطق  اسرتاتيجية،  مواقع  يف  التمدد 
السوري يف ريف محص الشرقي، ولتعزيز السيطرة على األراضي 
يف املنطقة الوسطى، والتقدم ما أمكن فيها خاصة بعد الضربات 

اليت تلقاها التنظيم يف الشمال.
ميكن القول إن جبال الشاعر تعد من أهم حلقات ربط أجنحة الثقل 
العسكري لداعش يف كل من األنبار، وريف احلسكة، وريف حلب، 
وريف محص والرقة، إضافة إىل تهديد مطارين عسكريني قرب 
منطقة الشعريات والتيفور، ينفذ منهما اجليش طلعات جوية ضد 

التنظيم.
قطاع  تهديد  داعش  اجلبال، يستطيع  هذه  من خالل  فإنه  كذلك 
الكهرباء يف سوريا، على الرغم من أنه ال يستطيع االستفادة من 

احلقل، بسبب عدم امتالكه  بنية حتتية مناسبة الستخراج الغاز.

بري »حييي« جلنة..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سالم اكد يف مداخلته يف اجللسة أن ما حصل يف جملس النواب 
للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب  جيعل  اجمللس  لوالية  متديد  من 

ضرورة قصوى أكثر من أي وقت مضى.
وقد تولت موظفة يف رئاسة الوزراء عرض مرسوم قانون التمديد 
الوزراء  وسائر  سالم  الرئيس  فوقعه  احلكومة  أعضاء  كل  على 
النواب والوزراء الذين ينتمون اىل الكتل اليت أيدت التمديد، فيما 
امتنع عن توقيعه وزراء الكتائب و«التيار الوطين احلر« والطاشناق 
والوزراء الثالثة احملسوبون على الرئيس السابق ميشال سليمان 
مسري مقبل واليس شبطيين وعبد املطلب حناوي وبلغ عدد الوزراء 

املمتنعني عن التوقيع تسعة.
وأبلغت أوساط الرئيس سليمان »النهار« أن امتناع الوزراء الثالثة 
عن التوقيع حصل بالتوافق معه لسببني، أوهلما ان الرئيس سليمان 
التمديد االول للمجلس وموقفه املبدئي من  كان قدم طعنًا يف 
يلحظ  مل  الثاني  التمديد  قانون  ان  وثانيهما  يتغري،  مل  التمديد 
مهلة زمنية النتخاب رئيس اجلمهورية وتاليًا تقصري مهلة التمديد 

جمللس النواب.
اىل ذلك، قدم الرئيس سالم يف اجللسة عرضًا للتطورات املتصلة 
املعطيات  خالل  من  انه  وعلم  املخطوفني.  العسكريني  مبلف 
املتوافرة تبني ان االمور ال حتمل أي جديد لكن االتصاالت قائمة 
والدولة تواكبها من خالل خلية االزمة اليت يرأسها رئيس الوزراء 
ومن خالل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابرهيم الذي لديه 
تفويض كامل الجراء االتصاالت مع اجلهات املعنية أو مع جهات 
جديدة تقتضي احلاجة التواصل معها. وعلم ان من املقرر مبدئيًا 
آتيًا من قطر ليتوجه  اليوم اىل بريوت  القطري  ان يعود املوفد 
ان  علمًا  املخطوفني،  وضع  اىل  يطمئن  كي  عرسال  جرود  اىل 
معلومات سابقة أفادت ان املخطوفني خبري وهم يف »أمان«. وهذا 
االطمئنان هو من اجل ان تكون احلكومة يف وضع يتيح هلا مواصلة 
املفاوضات. وتردد ان مثة اتصاالت لالفراج عن اثنني أو ثالثة من 
املخطوفني كمبادرة حسن نية من اخلاطفني الذين عليهم إظهار 
جديتهم ورغبتهم يف االفراج عن كل املخطوفني. ويف أي حال ال 
معطيات جديدة، كما ال يزال من املبكر احلديث عن مقايضة. ويف 
الرئيس سالم امللف مباشرة وحيرص على  الوقت نفسه يواكب 
او من خالل  مباشرة  املخطوفني  العسكريني  اهالي  التواصل مع 
التفاوض يف شأن حترير  موضوع  وقد وصف  اللواء حممد خري. 
العسكريني املخطوفني بأنه »صعب ومعقد«، لكنه أشار اىل ان 

»هناك بعض التقدم نرجو ان يؤدي اىل نتيجة اجيابية«.
عن  تقريرا  مقبل  مسري  الدفاع  وزير  يقدم  مل  آخر،  صعيد  على 
العرض االيراني املتضمن هبة سالح للبنان كما كان مقررا سابقا. 
كذلك مل يقدم وزير البيئة حممد املشنوق تقريرا عن ملف النفايات 
كما كان متوقعا. يف املقابل، قدم وزير االتصاالت بطرس حرب 
عرضا شامال مللف التعاقد مع شركيت اخلليوي، ومت االتفاق يف 
ضوء العرض على ان يعطى الوزراء فرصة تقديم مالحظات خطية 
خالل أسبوع ليصار إىل بتها يف اجللسة املقبلة. ويف هذا االطار 
أكد الرئيس سالم حسم النقاش يف امللف وعدم البقاء يف دائرة 

السجال العقيم.
ويف اجللسة أيضا عرض وزير االشغال غازي زعيرت مشروع صيانة 
الطرق، فتقرر إرجاؤه اىل االسبوع املقبل يف ضوء مالحظات سجلت 
عليه تتعلق مبنطق التجزئة اليت تعتمد حبيث تعطى احلرية لتنفيذ 
االخرى  االعتبار املناطق  أن تؤخذ يف  أشغال يف منطقة من غري 

بصورة متوازنة.
ويف ما يتعلق بوزارة الطاقة، مت االتفاق على ضرورة صيانة حمطة 
اجلية وعدم جدوى صيانة حمطة الزوق، ولكن تقرر ان يعاد درس 
املوضوع االسبوع املقبل. وقد أقر اجمللس عددا من بنود جدول 

االعمال وأرجئ القليل منها وسط أجواء وصفت باهلادئة إمجاال.
السباعية  اللجنة  بري  نبيه  الرئيس  احياء  وبعد  آخر،  خط  وعلى 
املكلفة اعداد تصور القرتاح قانون االنتخابات وحتديد 17 اجلاري 
موعدا الجتماعها، كشفت مصادر يف اللجنة عن اتفاق بني مكوناتها 
يقضي ان يف حال مت االمجاع على قانون انتخابي فان اجمللس 
النيابي لن جيتمع للتصويت عليه اال بعد انتخاب رئيس للجمهورية، 
الن اعطاء الرئيس رأيه يف قانون االنتخاب من صلب صالحياته 
وال ميكن جتاوزها. وقالت ان الرئيس بري اكد انه بعد شهر على 
انتخاب رئيس اجلمهورية، ويف حال مل تتفق اللجنة على قانون 
انتخابي سيصار انذاك اىل طرح املوضوع على التصويت يف اهليئة 

العامة.
موضوع  اىل  االول  أمس  جلسته  يف  الوزراء  جملس  وتطرق 
العسكريني املخطوفني وعرض الرئيس سالم موضوع ما توصل 
املوضوع  هذا  أن  إىل  التفاوض يف شأن حتريرهم، مشريا  إليه 
صعب ومعقد، واىل أن هناك بعض التقدم نرجو أن يؤدي اىل 

نتيجة اجيابية.
وقد واصل أهالي العسكريني اعتصامهم املفتوح قرب السراي 
احلكومية  اجللسة  نتائج  القطري  املوفد  تبلغ  انتظار  احلكومي يف 
تضع  داعش مل  ان  علما  النصرة  جبهة  اىل  احلكومة  قرار  لينقل 
الئحة مبطالبها مقابل االفراج عن العسكريني احملتجزين لديها حتى 

الساعة.
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 8 أطعمة نتناوهلا يوميا بشكل خاطئ
حيتاج جسم اإلنسان 
على  احلصول  إىل 
العناصر  خمتلف 
األساسية  الغذائية 
بروتينات  من 
ومعادن وفيتامينات 

بشكل يومي،

جديدة  خاليا  لبناء   
التالف  وتعويض 
عمل  وضمان  منها 
على  اجلسم  أجهزة 

أكمل وجه.  وتتوفر هذه العناصر الغذائية يف األطعمة املختلفة 
من خضار وفواكه وحلوم وبقوليات وحبوب وغريها، إال أن الطريقة 
ّضر بها هذه األطعمة حتدد الفائدة اليت ميكن أن حيصل  اليت حتحُ
بوست  هافينغتون  صحيفة  وتقدم  تناوهلا.   من  اجلسم  عليها 
وموقع االمارات24 -  10 أطعمة يتناوهلا الكثريون  األمريكية – 

بطريقة خاطئة، مما حيرمهم من جزء كبري من فوائدها الغذائية.

1- البطاطا

أظهرت دراسة حديثة أن البطاطا األرجوانية أكثر فائدة من البطاطا 
البيضاء اليت يتناوهلا معظم الناس، من حيث ختفيض ضغط الدم 

وتقليل خطر اإلصابة بالسرطان ومرض السكري.

2- اجلزر

تقطيعه،  بعد  الغذائية  الوصفات  من  العديد  اجلزر يف  يستخدم 
من مساحة  يزيد  اجلزر  تقطيع  أن  بينت  الدراسات  إحدى  أن  إال 
السطوح اليت ميكن تتسرب منها العناصر الغذائية، لذلك يفضل 

طهو اجلزر مع الطعام دون تقطيعه.

3- الشاي

يف  املفيدة  العناصر  من  كمية  أكرب  على  احلصول  أردت  إذا 
العديد  حيث كشفت  إليه،  احلليب  إضافة  بعدم  ينصح  الشاي، 
من الدراسات أن احلليب يقلل من فوائد الشاي للقلب واألوعية 
الدموية، وبالنسبة للشاي األخضر، يفضل استبدال املواد احمللية 

بالقليل من عصري الليمون.

4- الثوم

إىل  دقائق   10 ملدة  للهواء  معرضًا  وتركه  الثوم  سحق  يؤدي 
حترير أنزيم األليسني الذي يساعد يف الوقاية من أمراض القلب، 
ويبقي الصفائح الدموية لزجة بشكل يسمح هلا حبرية احلركة عرب 

القلب وجهاز الدوران.

5- صلصة السلطة

تبدو الصلصة اخلالية من الدهون فكرة جيدة من الناحية النظرية، 
إال أن العديد من الدراسات أكدت على أن الصلصة كاملة الدسم 
املواد  على  واحلصول  والرضى،  بالشبع  الشعور  على  تساعد 
والبيتاكاروتني  والليكوبني  اللوتني  مثل  السلطة  من  املغذية 

والزياكسانثني.

6- التفاح والكمثرى

من الضروري السماح للتفاح والكمثرى بأن تنضج بشكل جيد قبل 
الكلوروفيل مما  مادة  بانهيار  النضج تسمح  عملية  تناوهلا، ألن 

ميهد الطريق أمام إنتاج املواد املضادة لألكسدة يف الفواكه.

7- القرنبيط

يعد القرنبيط من أفضل األطعمة اليت تساعد على الوقاية من شتى 
أنواع السرطان وخباصة سرطاني اجللد والثدي، وأظهرت دراسة 
أجريت عام 2008 أن طريقة التبخري أفضل طريقة لطهي القرنبيط 

للحفاظ على املواد املفيدة بعكس طريقيت السلق والقلي.

8- اخلردل

يعد اخلردل من اإلضافات اليت تضفي طعمًا شهيًا إىل الشطائر 
ووجبات الطعام، ويساعد على الوقاية من السرطان وااللتهابات 
املختلفة يف اجلسم، وللحصول على هذه الفوائد، يفضل اختيار 
مادة  على  الحتوائها  اخلردل،  من  الرخيصة  الصفراء  األنواع 

الكركمني وهي املادة النشطة يف الكركم.

 القيمة الغذائية للمايونيز 
والزبدة وتأثريها على الصحة

املايونيز  من  كل  يعّزز 
الكثري  نكهة  والزبدة 
نظرًا  لكن  األطعمة،  من 
على  حيتويان  ألنهما 
ونوعية  مشبعة،  دهون 
دهون مشتقة من مصادر 
من  احلذر  ينبغي  حيوانية 
اإلفراط يف تناوهلما، حيث 

تفيد التقارير الطبية بأن تناول أكثر من 10 غرامات يوميًا من هذه 
الدهون يزيد خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكري.

وحبسب "االمارات 24"، حتتوي امللعقة الكبرية من املايونيز على 
الدهون املشبعة. وحتتوي  الدهون وغرامني من  10 غرامات من 
امللعقة الكبرية من الزبدة على 12 غرامًا  من الدهون و7 غرامات 

من الدهون املشبعة

يتم استخدام املايونيز بشكل متزايد يف كثري من األطعمة اجلاهزة، 
الزيوت اخلفيفة  بداًل من  الزبدة  البعض إىل استخدام  كما مييل 
القيمة  باالطالع على  لذلك ننصحك  املأكوالت،  إعداد بعض  يف 
الغذائية يف كل من املايونيز والزبدة لتكون على بينة مبحتوى 

ما تأكله:

السعرات احلرارية. حتتوي امللعقة الكبرية من كل من املايونيز 
والزبدة على 90 سعرة حرارية. بينما حتتوي امللعقة الكبرية من 
الزبدة اخلفيفة )اليت( على 50 سعرة، وحتتوي امللعقة الكبرية من 
مايونيز كرافت اخلالي من الدهون على 10 سعرات حرارية فقط. 
إذا كنت تستخدم أكثر من ملعقة من الزبدة أو املايونيز ننصحك 

مبراجعة تقديراتك.

الدهون. حيتاج اإلنسان كمية صغرية من الدهون كمصدر للطاقة 
الغنية  املصادر  لكن  الفيتامينات.  امتصاص  على  وللمساعدة 
حتتوي  الصحة.  على  خطرًا  تشكل  قد  املشبعة  خاصة  بالدهون 
امللعقة الكبرية من املايونيز على 10 غرامات من الدهون وغرامني 
من الدهون املشبعة. وحتتوي امللعقة الكبرية من الزبدة على 12 
غرامًا من الدهون و7 غرامات من الدهون املشبعة. لتحافظ على 
صحتك ننصحك باختيار الزبدة اخلفيفة )اليت(، واملايونيز اخلالي 
 4 على  اخلفيفة  الزيدة  ملعقة  حتتوي  اخلفيف.  أو  الدهون  من 

غرامات من الدهون املشبعة.

الواليات  يف  الصحية  التوجيهية  املبادئ  حبسب  الكوليسرتول. 
املتحدة ينصح اإلنسان بعد جتاوز حد 300 ملغ من الكوليسرتول 
الزبدة  من  أقل  كوليسرتول  على  املايونيز  حيتوي  اليوم.  يف 
الكبرية  امللعقة  يف  الكوليسرتول  من  ملغ   5 يوجد  العادية، 
الكبرية من املايونيز  العادي، و4 ملغ يف امللعقة  من املايونيز 
منخفض الدهون. بينما حتتوي امللعقة الكبرية من الزبدة العادية 
الزبدة اخلفيفة على  الكوليسرتول، وال حتتوي  على 31 ملغ من 

أي كوليسرتول.

الواليات  يف  الصحية  التوجيهية  املبادي  توصي  الصوديوم. 
املتحدة بتناول ما بني 1500 و2300 ملغ من الصوديوم يوميًا، 
ألن زيادته تؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم واحتباس املاء. حيتوي 
املايونيز على نسبة أعلى قلياًل من امللح مقارنة بالزبدة. حتتوي 
امللعقة الكبرية من املايونيز على 90 ملغ من الصوديوم، بينما 
الصوديوم.  من  ملغ   82 على  الزبدة  من  الكمية  نفس  حتتوي 
وحتتوي امللعقة الكبرية من املايونيز خفيف الدهون على 95 ملغ 
من الصوديوم، بينما حتتوي امللعقة الكبرية من الزبدة اخلفيفة 
خالي  كرافت  املايونيز  ملعقة  أما  الصوديوم.  من  ملغ   70 على 

الدهون فتحتوي على 120 ملغ من الصوديوم.

إّنها احلادية عشرة والنصف قبل الظهر. لقد تناولت وجبة الفطور 
قبل حنو الساعتني. لكّن اجلوع يقرع أبواب معدتك. ماذا تفعل؟ 
مل حين موعد الغداء بعد وأنت ال تريد تناول الطعام بني الوجبات 
كي ال تكتسب كيلوغرامات زائدة. ال تقلق، ميكنك تهدئة شعورك 
باجلوع من خالل هذه اجملموعة من األطعمة. ستتناوهلا بني وجباتك 

ولن تندم.

* الفواكه الطازجة

تعلم هذا جيدًا. ليس عليك أن حترم نفسك من تناول الفاكهة 
الطازجة. 5 حّبات منها خالل النهار وستحصل على خمتلف أنواع 
وأكثر من  واأللياف.  األكسدة  واملعادن ومضاّدات  الفيتامينات 
كسبك  ذلك، ال حتتوي الفاكهة الطازجة على الدهون وبالتالي لن تحُ

عددًا كبريًا من السعرات احلرارّية.

الفاكهة كوجبة خفيفة وليس  تتناولي  أن  األفضل  نصيحة: من 
بعد الطعام مباشرة.

* الفواكه اجلافة

ال خيتلف اثنان على فوائدها، فهي حتتوي على مواد مغذّية غاية 
يف األهمّية. ال تتعجب! نعم، فالفواكه اجلاّفة غنّية بالكربوهيدرات 
لكن،  الصحّية.  النباتّية  الربوتينات  على  حيتوي  بعضها  أّن  كما 
أّنها غري منعشة كالفواكه الطازجة ألّنها خالية  اعلم يف املقابل 

من املاء.

كثر من تناول الفواكه اجلافة وإال يتعنّي عليك أن  نصيحة: ال تحُ
تستبدهلا حبفنة من اللوز أو اجلوز النّيئ مع اللنب الزبادي.

* اللنب الزبادي

طبعًا الكالسيوم هو الورقة الراحبة يف هذا النوع من الطعام كما 
إّنه  إذًا يدّلل عظامك وأسنانك بل  يف كّل منتجات احلليب. هو 
يعود أيضًا بالفائدة على أمعائك نظرًا الحتوائه على الربوبيوتيك.

نصيحة: اللنب الزبادي وجبة مثالية ليوم عمل طويل، ال سّيما أّنه 
أّي  أن حتدث  امللعقة ومن دون  بواسطة  تناوله بسهولة  ميكنك 

جلبة.

* ألواح احلبوب

إّنها البديل الصّحي أللواح الشوكوال الغنّية بالسعرات احلرارية. 
بل أكثر من ذلك، إىل جانب طعمها اللذيذ تقدم لك ألواح احلبوب 
لذا،  املفيدة.  واملعادن  والفيتامينات  الربوتينات  من  جمموعة 

ميكنها أن تشّكل أيضًا البديل للفواكه اجلافة.

نصيحة: ميكنك تناول ألواح احلبوب خالل السفر نظرًا إىل سهولة 
نقلها لكن انتبه دائمًا، فقد حيتوي بعضها على نسبة عالية من 

السّكر.

* قطع البسكويت، استثنائيًا!

الوحيد املتوّفر لديك. لكن  إليها فقط يف حال كانت احلّل  إجلأ 
اختار أنواع البسكيوت الغنّية باأللياف.

نصيحة: ال حترم نفسك من تناول أنواع البسكويت املختلفة. لكن 
بكمّيات معتدلة.

أفضل االطعمة بني الوجبات...ال 
تكسب الوزن!

 - قالت رابطة صناعة األلبان البافارية إن جسم اإلنسان حيتاج 
إىل كمية من الربوتني ترتاوح بني 50 و 55 غرامًا يوميًا.

وأضافت الرابطة، اليت تتخذ من مدينة ميونيخ مقرًا هلا، أنه من 
األفضل تقسيم هذه الكمية إىل جمموعات صغرية ترتاوح بني 10 
و 25 غرامًا حبيث تكون موزعة على مدار اليوم؛ حيث يعمل ذلك 
ناحية، ويساعد  بالربوتني بصفة مستمرة من  إمداد اجلسم  على 

على هضمه بشكل أفضل من ناحية أخرى.

لبناء  كبرية  بأهمية  يتمتع  الربوتني  أن  إىل  الرابطة  وأشارت 
العضالت واحلفاظ عليها، موضحًة أنه ميكن احلصول على 25 غرامًا 

ما هي كمية الربوتني الالزمة للجسم يومياً؟
من الربوتني من خالل تناول 200 غرامًا من اللنب الرائب قليل 

الدسم.
الذين  الرياضيني،  األشخاص  الرابطة  تنصح  أخرى،  ناحية  ومن 
بعد  بالربوتني  الغنية  األطعمة  بتناول  عضالتهم،  بناء  يريدون 

ممارسة متارين تقوية العضالت مباشرًة.
اللحوم  مثل  احليواني  للربوتني:  أساسيان  مصدران  وهناك 
البقوليات  مثل  والنباتي  ومنتجاتها،  واأللبان  والبيض  بأنواعها 
من  احليواني  الربوتني  ويعترب  وغريها.  الصويا  وفول  واحلبوب 
الربوتينات الكاملة حيث حيتوي على مجيع األمحاض األمينية اليت 

حيتاجها اجلسم.
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متفرقات

97505588

 * 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

برازيلي يداوي نوبات الغضب.. بالقتل

متكنت الشرطة الربازيلية من 
إلقاء القبض على »سفاح« 
شخصا   39 قتل  من  متكن 
يف  تقريبا،  أعوام   3 خالل 

مدينة غويانيا.
واعرتف تياغو هنريكي غوميز 
يعمل  الذي  عاما(،   26(
بوظيفة حارس أمن جبرائمه، 
نوبات  إىل  السبب  مرجعا 
غضب كانت تصيبه من كل 
شيء حييط به، واليت كانت 
عمليات  ارتكابه  عقب  تهدأ 

القتل، على حد قوله.
وأكد غوميز أن بني القتلى 
16 امرأة، إذ كان يستهدف 
املشردين  باألساس 
اآلخر،  باجلنس  واملتشبهني 
ضحاياه  أصغر  كانت  بينما 

Saturday 8 November 2014  2014 الثاني  تشرين   8 السبت 

حيتفل اخلوري يوحنا مارون صليبا بالذبيحة االهلية على نّية أبناء 
الرعايا اليت خدمها يف لبنان ومغرتبيها يف أسرتاليا، وذلك نهار 
11 صباحًا يف  الساعة   2014 الثاني  تشرين   9 القادم يف  األحد 

كنيسة مار يوسف املارونية على العنوان التالي:
7 Acton St. Croydon

يلي القداس لقاء مع الكاهن الضيف يف صالة الكنيسة.
الوفد  مع  اسرتاليا  اىل  جاء  قد  يوحنا  اخلوري  أن  بالذكر  واجلدير 

املرافق لغبطة البطريرك الراعي.

قداس للخوري يوحنا مارون صليبا 
يف مار يوسف كرويدن

ث  د ا حلو ا
اخلارقة للطبيعة 
كحاالت العودة 
املوت،  من 
طب  لتخا ا و
املوتى  مع 
ح  ا و ر أل ا و
ة  ير لشر ا
 . . ح شبا أل ا و

باعرتاف  حقيقية  مشاهدات 
كثريون  خيتلف  قد  خمتصني، 
حول تفسريها وحقيقتها، ورغم 
تشكيك البعض واعتبارها ضربا 
أن  إال  واألوهام،   اخليال  من 
ظواهر  وجود  ينفي  ال  ذلك 
خميفة ومرعبة، قد يقف العقل 

أو العلم عاجزا عن تربيرها.

اخلارقة  احلوادث  هذه  ومن 
عرضت سي إن إن عربية واحدة 
أن  إال  اختالفها  ورغم  منها، 
وعلى  فيها،  املشرتك  العامل 
حد قول من عايشوا مثل هذه 
املوتى جيتهدون  إن  التجارب، 
لضمان وداع أحبتهم  حتى بعد 

الوفاة.

شديدة  سبت  ليلة  كانت 
نينا  بدأت  حني  الربودة،  
متتلكه  حمل  إغالق  سانتو  دي 
للجنسني  الشعر  لتصفيف 
عندما  نيوجريسي..  مدينة  يف 
الباب  أمام  واقفا  شاهدته 
إنه  للمحل..  الزجاجي  األمامي 
الصوت  ذو  مايكل،  زبونها 
اهلادئ، الذي متر حياته األسرية 
مبنعطف حرج عقب انفصاله عن 
زوجته وفوزها حبضانة طفليهما 
بعد معركة قضائية شرسة. دي 
سانتو كانت دوما سنده القوي 
يف حمنته باالستماع إىل معاناته 
ودعوته  له  املشورة  وتقديم 

للخارج بغرض الرتويح عنه.

احملل  باب  وفتحت دي سانتو 
مبتسم  بدا  الذي  ملايكل،  
املدخل  قرب  ووقف  الوجهة، 
أبقى  "لن  قائال:  وخاطبها 
املرور  فقط  أردت  طويال.. 
على  شكرا  لك  ألقول  باحملل 

كل ما قمت به من أجلي."

أن  قبل  قليال  احلدث  جتاذبا 
باجتاه  هي  وتغادر  يودعها 
اليوم  صباح  لتفاجأ  منزهلا، 
هاتفية  مبكاملة  األحد،  التالي، 

خارق للطبيعة..بعد موته بـ 9 
ساعات جاء ليشكر صديقته !

تبلغها  موظفاتها،  إحدى  من 
بعد  مايكل  جثة  على  بالعثور 
السبت،  يوم  صباح  انتحاره 
أي قبل 9 ساعات من تبادهلما 

احلديث مبدخل حملها.

وتقول دي سانتو، وهي تعود 
وقعت  اليت  للحادثة  بذاكرتها 
غريبا  أمرا  "كان   :2001 عام 
نكران..  حبالة  مررت  للغاية.. 
أنين  كان  ألي  أقول  كيف 
عرفته  وكما  الرجل،  شاهدت 
دائما، دخل احملل وتبادل معي 

احلديث..  لكنه كان ميتا؟؟"

هذه  مثل  على  حمققون  يطلق 
األزمة"  "شبح  تعبري  احلوادث 
وهي روح شخص تويف حديثا 
تزور شخصا - لديها معه ارتباط 
لغاية   - عادة  وثيق  عاطفي 
يثريه  قد  ما  ورغم  الوداع.. 
"اللقاءات"  هذه  أو  "التخاطر" 
األبدان،  له  تقشعر  رعب  من 
جيد آخرون تفسريا عاطفيا هلا 
بني  بالروابط  تأكيد  أنها  على 

األحباء ال تندثر باملوت.

مؤلف  فولك،  ستيف  ويقول 
 "Fringe-ology  " كتاب: 
مثل   ، خارقة  حوادث  يتناول 
األشباح:  ومطاردة  التخاطر، 
"ال أدري ماذا نقول بشأن هذه 
يقولون  البعض  القصص.. 
بعد  احلياة  على  دليل  بأنها 

املوت.''

واختلفت تفسريات العلم بشأن 
تقول  نظرية  فهناك  الظاهرة، 
احتضاره  ساعة  الشخص  بأن 
إراديا،  ال  هيئته  صورة  ينقل 
عرب التخاطر - ألشخاص تربطهم 

به عالقة ود وطيدة.

وتابع فولك قائال: "أحيانا تشعر 
فجأة بوجود شخص مقرب منك 
جبوارك لتكتشف الحقا أنه كان 

مير بأزمة يف الوقت عينه."

يبدو أن ال حدود الخرتاعات 
علماء  فقد متكن  العلماء. 
يف  نيويورك  جامعة  يف 
ملعقة  اخرتاع  من  أبوظيب 
تغيري  إلكرتونية تستطيع 

طعم املأكوالت.
ويف التفاصيل أنه يكفي 
امللعقة  تضبط  أن  فقط 

يكون  كي  ختتاره  طعم  على 
طعامك مرًا أو حلوًا أو حامضًا. 
وهناك أقطاب إلكرتونية موزعة 
التأثري  بوسعها  امللعقة  على 

على مستشعرات الطعم.
 »New Scientist« وقالت صحيفة
إن العلماء أجروا جتربة على 30 
العادي  املاء  ليتعاطوا  متطوعا 
والعصيدة اليت مت طبخها دون 
أن يضاف إليها امللح والسكر. 
الطعم  باستعادة  هؤالء  وقام 
بنسبة ترتاوح بني 40% و%83 

وفقا للنتيجة املرغوب فيها.

اخرتاع ملعقة تغري طعم املأكوالت يف اإلمارات

املشاركني  بعض  قال  فيما 
الطعم املعدني  إن  التجربة  يف 
من  منعهم  نفسها  لألقطاب 
املقرتح  بالطعم  اإلحساس 
العلماء  أن  إال  عليهم. 
يف  املشكلة  تلك  حبل  تعهدوا 

املستقبل.
املالعق  تلك  إن  اخلرباء  ويقول 
تساعد  أن  ميكن  اإللكرتونية 
إىل  يضطرون  الذين  أولئك 
تناول  يف  أنفسهم  تقييد 
امللح أو السكر ومراعاة احلمية 
مبرض  املصابني  واملرضى 

السكري وأمراض القلب.

كرتنا  الشديد  احلر  سيضرب 
القادم. طرحت  العام  األرضية 
وكالة  املخيف  التكهن  هذا 

الفضاء االمريكية "ناسا " .

تكهنها  يف  الوكالة  واستندت 
هذا إىل نتائج األرصاد اجلوية 
منذ عام 1880 وخاصة األرقام 
درجة  حطمتها  اليت  القياسية 
أعوام  يف  االرض  يف  احلرارة 
و2005  و1998  و1997   1995

و2010.

سبتمرب/ايلول  شهر  أن  يذكر 
درجة  متوسط  شهد  املاضي 
مئوية  درجة   15.7 يبلغ  حرارة 
على  قياسيا  رقما  يعترب  ، مما 

احلر الشديد سيضرب الكرة األرضية العام القادم
مدى الـ 135 عاما املاضية.

أما متوسط درجة احلرارة خالل 
يف  املاضية  التسعة  األشهر 
الكرة األرضية فبلغ 14.7 درجة 

مئوية.

العام  أن  "ناسا"  خرباء  ويرى 
اجلاري ميكن اعتباره احر األعوام 

حتى اآلن بدًء من عام 1998.

فإنهم  ذلك  من  وانطالقا 
حر  موجة  قدوم  يف  يتكهنون 
شديد يف العام القادم 2015، 
ويقولون إن بعض املناطق يف 
شديدا  جفافا  ستشهد  األرض 

وحرا ال مثيل له.

أ.ش.أ - توفيت الفنانة مريم 
 81 ناهز  عمر  عن  الدين  فخر 
عاًما، صباح اإلثنني، مبستشفى 
صراع  بعد  العسكري  املعادي 

مع املرض.

بدوره، قال سامح الصريطي، 
التمثيلية،  املهن  نقابة  وكيل 
أنباء  يف تصريح خاص لوكالة 
أسرة  إن  األوسط،  الشرق 
حتى  حتدد  مل  الراحلة  الفنانة 

وفاة الفنانة مريم فخر الدين عن 81 عاًما
أو  اجلنازة  لصالة  ميعاد  اآلن 

تلقي العزاء.

يشار إىل أن مريم فخر الدين مت 
احتجازها باملستشفى منذ فرتة 
طويلة إلجراء عملية إزالة جتمع 
حالتها  لكن  املخ،  من  دموي 
إجراء  بعد  تدهورت  الصحية 
احتجازها  ومت  العملية،  هذه 
حتى  املركزة  العناية  بغرفة 
وافتها املنية، صباح اإلثنني.

 14 العمر  من  تبلغ  فتاة 
عاما.

أوقفت  الشرطة  وكانت 
املتهم يف البداية الستعماله 
لدراجته  مزيفة  أرقام  لوحة 
به  اشتبهت  لكنها  النارية، 
الحقا ألن التحقيقات أشارت 
يقتل  كان  السفاح  أن  إىل 
من  النار  بإطالق  ضحاياه 
من  النارية  دراجته  فوق 
يلوذ  ثم  قريبة،  مسافة 

بالفرار.
االنتحار  السفاح  وحاول 
يف وقت الحق يف حمبسه، 
بعدما شرع يف قطع شرايني 
زجاج  قطعة  مستخدما  يده 
حصل عليها بعد كسره ألحد 

مصابيح اإلنارة.
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OPERATOR CHOSEN FOR 
NEW NORTHERN BEACHES 
HOSPITAL
• Healthscope has been cho-
sen as the preferred tenderer 
to design, build and operate 
the new Northern Beaches 
Hospital, the first hospital to 
be built on a greenfield site in 
Sydney in 20 years, deliver-
ing the best possible care to 
public and private patients.
• After a rigorous evaluation 
process, Healthscope’s pro-
posal for a modern, nine sto-
rey hospital will contain 488 
beds, 1,400 car spaces and 
a helipad. 
• The project will be valued 
at about $1 billion, includ-
ing $400 million in road up-
grades that the NSW Govern-
ment will complete before the 
doors open in 2018. It will 
also provide an economic 
boost to NSW, with 700 jobs 
created during construction.
• Premier and Member for 
Manly Mike Baird said the 
people of the Northern 
Beaches have been waiting 
decades for this hospital to 
get off the ground and today 
the NSW Government is de-
livering.
IMPROVED BUDGET RE-
SULT AND NET DEBT DOWN 
FOR 2013-14
• The 2013-14 Total State 
Sector Accounts, released 
by NSW Treasurer Andrew 
Constance, show a Budget 
surplus of $1.2 billion - an 
improvement of $259 million 
since the June Budget.
• The result is $3.1 billion 
better than stated in the 
2013-14 Budget, largely as 
a result of improved stamp 
duty revenues due to strong 
growth in the residential and 
commercial property sec-
tors, and higher-than-fore-
cast Commonwealth grants 
and subsidies.
• Mr Constance said the NSW 
Budget is in a powerful po-
sition with net debt down, 
expenses under control and 
our triple-A credit rating re-
cently upgraded to a stable 
outlook. The NSW Half-Year-
ly Review will be released in 
December.
NEW GOLD OPAL CARD FOR 
SENIORS AND PENSIONERS 
• From Monday November 3 
seniors and pensioners can 
order their own Gold Opal 
card if they choose to, and 

pay no more than $2.50 a day 
to use public transport.
• The new Gold Senior/Pen-
sioner Opal card means eli-
gible customers won’t pay 
more than $2.50 a day for 
travel on trains, buses, Syd-
ney Ferries and light rail 
when it is rolled out.
• Seniors and pensioners can 
still buy and use their paper 
Pensioner Excursion Tickets 
(PET) if they don’t want to 
use the Gold Opal card.
• The launch of the brand 
new Gold Senior/Pensioner 
Opal card marks another 
major milestone in the Opal 
rollout, and will make a huge 
difference for seniors and 
pensioners when it comes to 
paying for and using public 
transport.
• To order a Gold Senior/Pen-
sioner Opal card customers 
can call 13 67 25 (13 OPAL) 
or visit the Opal website at 
www.opal.com.au – it takes 
only minutes to apply, and 
then it takes about one week 
for the card to be mailed out 
to the customer’s home.
LISMORE HOSPITAL REDE-
VELOPMENT PROGRESS-
ING
• NSW Premier Mike Baird 
has inspected progress on 
the $80 million Lismore Base 
Hospital Redevelopment, 
which will provide a major 
boost to health services in 
the region.
• Major work on the hospi-
tal began in June 2014. The 
multi-storey development 
will include: a new Emer-
gency Department with 31 
treatment spaces, a new 
ambulance drop-off area, a 
new renal dialysis unit, and 
expanded Medical Imaging 
capacity.
• The redevelopment at Lis-
more will provide improved 
access to and equity in the 
delivery of a wider range 
of services, and additional 
capacity to respond to the 
rapid growth in demand and 
the needs of the local com-
munity.
• The Lismore Base Hospital 
redevelopment is a jointly 
funded with $60 million from 
the Australian Government’s 
Health and Hospitals Fund 
and $20 million from the 
NSW Government. The proj-
ect is scheduled for comple-
tion in mid-2016.

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 31 October 2014
FOUR CORRIDORS SHORT-
LISTED FOR PARRAMATTA 
LIGHT RAIL
• Western Sydney is another 
step closer to having light 
rail after ten options were 
shortlisted to four corridors 
for detailed studies, moving 
the NSW Government’s proj-
ect for a future Parramatta 
light rail network to the next 
stage.
• The shortlisted corridors for 
light rail are: Parramatta to 
Macquarie Park via Carling-
ford; Parramatta to Castle 
Hill via Old Northern Road; 
Parramatta to Bankstown; 
and Parramatta to Sydney 
Olympic Park and Strath-
field/Burwood.
• These four corridors will 
now be subject to detailed 
engineering, transport plan-
ning and customer analysis, 
to establish which represents 
the best option for light rail 
connecting Parramatta with 
other Western Sydney cen-
tres.
• Funding to accelerate this 
work was identified in the 
2014-15 NSW Budget, with 
$400 million set aside from 
Restart NSW. The light rail 
project will help continue the 
transformation of Parramat-
ta, Sydney’s second CBD.
SWEEPING REFORMS TO 
CHILD PROTECTION IN NSW 
TAKE EFFECT 
• The NSW Government’s 
most important reforms to 
the child protection system 
for a generation have taken 
effect, targeted at the almost 
19,000 children and young 
people currently in out-of-
home care in NSW.
• Among the changes, case-
workers and families will have 
access to more resources to 
help parents to improve their 
parenting skills and capac-
ity, and the process for open 
adoptions will be improved 
to help children who cannot 
live safely at home.
• Around 1,600 carers across 
NSW - many of them grand-
parents – have also transi-
tioned to a ‘Guardianship 
Order’. They will be paid a 
guardian’s allowance, in-
stead of a carer’s allowance, 
but will continue to be paid 
the same allowance amount.
• Safe Home for Life has 
seen the NSW Government 
invest more than $500 mil-
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lion over four years into 
making sweeping changes 
to improve the child protec-
tion system, giving children 
and young people the best 
chance at a better future.
NSW GOVT TO DELIVER 
$44M CARBON TAX RE-
FUNDS
• The NSW Government has 
instructed Sydney Water and 
Hunter Water to refund 100 
per cent of the carbon tax 
they passed on to custom-
ers, equating to $44 million.
• Rebates will be back-dated 
to 1 July 2014, the date the 
Federal Coalition repealed 
the tax, and will appear on 
customers’ water bills un-
der the title ‘Carbon Tax Re-
fund’.
•Hunter Water and Sydney 
Water will provide rebates 
for customers for the carbon 
tax the utilities are no longer 
paying in the November and 
January billing quarters, re-
spectively. 
• As a result this year water 
prices for Sydney Water and 
Hunter Water are now among 
the very lowest of any Aus-
tralian water utility.
POLICE INFRASTRUCTURE 
INVESTMENT
• The Lake Macquarie Local 
Area Command will benefit 
from a $28.24 million invest-
ment from the NSW Govern-
ment.
• This will fund a major re-
development of Belmont 
Police Station and upgrades 
to Morisset and Toronto Sta-
tions.
• The NSW Government will 
continue to work with the 
New South Wales Police 
Force to ensure it has the 
powers and resources need-
ed to keep our communities 
safe and secure.
BELUBULA DAM INVESTI-
GATIONS UNDERWAY
• Water NSW is considering 
potential dam sites on the 
Belubula River in order to 
improve water security in 
the Lachlan Valley as part 
of the NSW Government’s 
Water Security for Regions 
program.
• State Water will conduct 
a high-level analysis of op-
tions to improve water se-
curity in the region and pro-
duce recommendations to 
the Government by Decem-
ber 2014.

• Any dam recommended in 
these initial investigations 
would be subject to further 
feasibility and concept stud-
ies as well as a full examina-
tion of the environmental, 
heritage, engineering and 
community considerations.
• The NSW Government is 
committed to delivering the 
water infrastructure that will 
prepare our regional commu-
nities for drier conditions in 
the future, while also boost-
ing regional populations and 
agricultural productivity.
MORE CAR SPACES FOR 
OATLEY AND SPRINGWOOD 
STATIONS
• A brand new 100 space car 
park has been announced for 
customers at Oatley Station 
as a major upgrade at the 
train station takes shape. 
• Minister for Transport Glad-
ys Berejiklian and Member 
for Oatley Mark Coure an-
nounced the new 100 space 
car park would be built next 
to the existing Oatley station 
car park, increasing conve-
nience for customers and 
making a difference to their 
daily commute.
• Planning approval for a 
major revamp of Oatley Sta-
tion has been received and 
will include an overhead 
footbridge, new stairs and 
lifts, as well as redesigned 
station forecourts and new 
landscaping.
• Meanwhile, work has be-
gun to deliver an extra 25 
parking spaces for custom-
ers at Springwood Station 
as part of the NSW Govern-
ment’s commitment to hand 
back more than 1,200 staff 
parking spaces to custom-
ers across the rail network. 
NEW FELLOWSHIP TO HON-
OUR PETER SCULTHORPE
• A Fellowship will be cre-
ated to honour the contribu-
tion of Peter Sculthorpe AO 
OBE to Australia’s musical 
heritage. Peter Sculthorpe 
passed away this year and 
is widely acknowledged as 
Australia’s most significant 
composer. 
• The $30,000 Sculthorpe 
Fellowship will be offered by 
the NSW Government and 
the Sydney Conservatorium 
of Music, University of Syd-
ney, every second year be-
ginning in 2015.
• The Fellowship will support 
the professional develop-
ment of an emerging NSW-
based composer or perform-

er dedicated to producing 
new Australian music.
• Further details on the 
Sculthorpe Fellowship will 
be made available early in 
2015. 
$2.4 MILLION GRANT TO 
SUPPORT THE EXODUS 
FOUNDATION
• The NSW Government has 
announced a $2.4 million 
grant for the Exodus Foun-
dation to support its home-
lessness and educational 
programs for vulnerable 
people in our community. 
• The Exodus Foundation 
does an outstanding job 
combating disadvantage by 
providing food, educational 
and social health services 
to vulnerable people across 
Sydney.
• The Loaves and Fishes Res-
taurant provides hundreds 
of meals a day for home-
less people, while its Tuto-
rial Centre teaches literacy 
skills to children who have 
fallen through the cracks in 
the mainstream education 
system. 
• The grant will support the 
Exodus Foundation for the 
2015 and 2016 calendar 
years while transition ar-
rangements are made for it 
to operate under the fund-
ing reforms of Going Home, 
Staying Home and Local 
Schools, Local Decisions.
SPECTACULAR SCULP-
TURES TO ADORN WOL-
LOMBI VALLEY 
• Outdoor sculptures will 
adorn the Wollombi Valley 
Wine Trail as part of the an-
nual Sculpture in the Vine-
yards exhibition in the Wol-
lombi Valley, in the NSW 
Hunter.
• Now in its 12th year, Sculp-
ture in the Vineyards fea-
tures more than 100 works 
from emerging and estab-
lished artists and sees vine-
yards, cellar doors and Wol-
lombi Village transformed 
into vibrant galleries.
• The NSW Government sup-
ports the event through the 
Regional Flagship Events 
Program, which aims to 
boosts visitor numbers and 
encourage economic growth 
in our regional communi-
ties.
• The exhibition is open daily 
from 10:00am to 6:00pm 
until Saturday 29 November. 
For more information visit: 
www.visitnsw.com/events/
sculpture-in-the-vineyards 
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The approval of Julie 
Bishop as preferred Lib-
eral leader has nearly dou-
bled in five months, while 
Treasurer Joe Hockey’s 
leadership ambitions have 
taken another blow.
The Foreign Minister’s 
spectacular rise among 
Liberal candidates in an 
exclusive Fairfax Ipsos 
nationwide poll has her 
level-pegging with Prime 
Minister Tony Abbott. Both 
have 20 per cent support 
among voters.
But the overall popularity 
of Communications Min-
ister Malcolm Turnbull re-
mains undimmed, with 35 
per cent support among 
the 1401 people surveyed 
between Thursday and 
Sunday, making him the 
most popular option for 
the Liberals.
Overall, the poll found the 
Coalition had clawed back 
ground on Labor to trail 
49-51 on a two-party pre-
ferred basis. 
For Labor, Opposition 
Leader Bill Shorten has 
solidified his position as 
preferred leader of the 
ALP, putting further dis-
tance between himself 
and possible future lead-
ership contenders Tanya 
Plibersek and Anthony Al-
banese.
Mr Hockey’s leadership 
aspirations, revealed ear-
lier in the year in an autho-
rised biography Hockey: 
Not Your Average Joe, 
have tanked further since 
the last Fairfax Nielsen 
poll in July, slipping from 
11 per cent to 8 per cent 
as the government’s first 

budget continues to be its 
biggest political liability.
In further bad news for Mr 
Hockey, just 9 per cent of 
respondents who identi-
fied themselves as Coali-
tion voters prefer him as 
leader.
By comparison, 41 per cent 
of Coalition voters prefer 
Mr Abbott and 24 per cent 
Mr Turnbull. Just 2 per cent 
of Coalition voters back 
Immigration Minister Scott 
Morrison.
The Coalition’s recent fo-
cus on national security 
and foreign diplomacy ap-
pears to have resulted in 
a surge in support for Ms 
Bishop.

Julie Bishop level with Tony Abbott as Joe Hockey’s hopes 
nosedive: Fairfax Ipsos poll

Glenn Brookes MP, Member 
for East Hills announced on 
thursday the State Govern-
ment’s Sport and Recreation 
Events Program (SREP) is 
open for applications from 5 
November 2014 to 30 Janu-
ary 2015. 
“The government is committed 
to helping athletes, officials 
and coaches develop their 
skills through participation in 
sport,” said Mr Brookes.
“Programs like SREP are im-
mensely important in bring-
ing bigger and better sport-
ing events to East Hills, the 
greater Bankstown region and 
to NSW,” said Glenn.
“I encourage local organi-
sations to make use of this 
fantastic opportunity and get 
their applications in before 
the end of January.”
The SREP is open to sports 
organisations looking to stage 
international, national or com-
munity events throughout 
NSW in 2015.
The SREP is a competitive 

grant program with applica-
tions assessed against the 
following criteria:
• the relevant project objec-
tive;
• the need for the event;
• the capacity of the organisa-
tion to deliver the event;
• the budget is cost effective; 
and
• the benefit of the event in the 
long and short term.
Under the SREP eligible or-
ganisations may apply for 
multiple event types, however 
the maximum available to any 
one organisation under the 
program is $30,000 in a finan-
cial year.
Grants are capped at: 
• $30,000 for international 
sporting events;
• $15,000 for national champi-
onships; and 
• $10,000 for community 
events. 
Applicants must also contrib-
ute 50% or more to the staging 
of the event, which may in-
clude “in kind” support.

GOVERNMENT FUNDING AVAILABLE 
TO SUPPORT EVENTS IN EAST HILLS
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Asked if the poll showed 
Ms Bishop was his “heir 
apparent”, the Prime Minis-
ter on Tuesday smiled and 
praised several of his cabi-
net colleagues, beginning 
with the Foreign Minister.
“I think Julie is my stellar 
colleague, I think that’s 
what she is, along with 
Malcolm Turnbull, Joe 
Hockey, Scott Morrison 
and the rest of the team,” 
he told reporters in Syd-
ney.
“They all shine in a dif-
ferent way but they all 
shine.”
Footage of the Foreign 
Minister tackling Russian 
President Vladimir Putin 

on the sidelines of a re-
cent summit in Italy and 
her tireless work for jus-
tice for the victims of the 
MH17 disaster over the 
Ukraine have boosted her 
stocks.
She was credited with 
driving the unanimous 
resolution of the United 
Nations Security Council 
passed in July to demand 
access to the crash site of 
MH17, allowing for the re-
patriation of victims’ bod-
ies to Australia and other 
countries.
Fairfax Ipsos pollster 
Jessica Elgood said Ms 
Bishop’s appeal to female 
voters in particular was a 
striking finding of the sur-
vey.
Among female voters, Ms 
Bishop and Mr Turnbull 
are heavily favoured, with 
27 per cent and 31 per 
cent respectively. Just 18 
per cent prefer Mr Abbott 
and 8 per cent Mr Hockey.
Ms Bishop’s rising sup-
port emerged just days 
after she told the Coali-
tion party room that La-
bor deputy leader Tanya 
Plibersek was after the job 
of Opposition Leader Bill 
Shorten under cover of 
the royal commission into 
union corruption.
But the poll showed Mr 
Shorten has extended his 
lead as preferred Labor 
leader from 25 per cent in 
June to 30 per cent in the 
latest poll.
Mr Shorten’s popularity is 
stronger with female vot-
ers than men, 32 per cent 
to 29 per cent. No other 
male leadership candidate 
was preferred by women 
over men.
In the same period, for-
mer leadership candidate 
Mr Albanese slipped from 
19 per cent to 18 per cent 
and Ms Plibersek has ris-
en from 17 per cent to 18 
per cent.
Further back in the field, 
Labor treasury spokes-
man Chris Bowen has fall-
en from 7 per cent support 
to 6 per cent and finance 
spokesman Tony Burke 
has fallen from 7 per cent 
to 4 per cent.

Support surges for Bishop. 

Level with PM: Julie Bishop’s approval as preferred Liberal leader 
has nearly doubled in five months. Photo: Alex Ellinghausen

The NSW Government is 
opening all national parks 
for free on November 15 and 
16 to mark the 40th anniver-
sary the National Parks and 
Wildlife Act.
Member for East Hills, Glenn 
Brookes MP said the fee free 
weekend was a celebration 
of legislation that was cru-
cial in protecting NSW’s nat-
ural and cultural heritage as 
well as our unique wildlife.
“Next weekend will be a 
great opportunity for fami-
lies across NSW to take ad-
vantage of the fee free week-
end to explore our National 
Parks for a picnic, a walk or 
simply to drive through,”.
“The Georges River National 
Park has played a major role 
in my life here in East Hills 
and I’m certain it is an im-
portant part of the lives of 
our local community mem-
bers who use and cherish 
it.” Mr. Brookes said
“The NSW Government 
has provided an additional 
$40 million to maintain our 
parks, enhance education 
and improve access.
“We have created nine parks 
and provided $62.5 million to 
increase hazard reduction in 
national parks, including the 
employment of 94 additional 
fire-fighters.”
Environment Minister Rob 
Stokes said NSW has grown 
its parks system from only 

one per cent of the total state 
in 1967 when the National 
Parks and Wildlife Service 
was first established, to 9 
per cent of the state, or more 
than 7 million hectares.
“It’s fitting that such an 
important milestone coin-
cides with the World Parks 
Congress, where more than 
4000 delegates from around 
the earth are here in Sydney 
to discuss how to best to 
manage our world’s protect-
ed areas,” Mr Stokes said.
“The Congress brings to-
gether Presidents to park 
rangers, business execu-
tives to indigenous leaders 
– in a common endeavour 
to plan the future for terres-
trial and marine parks and 
protected areas around the 
world.
“We have one of the best re-
serve systems in the world, 
and I am looking forward to 
showing the rest of the world 
what we have to offer.
“From Border Ranges Na-
tional Park in the north and 
Ben Boyd National Park in 
the south, from Sydney Har-
bour National Park out to 
Gundabooka we have amaz-
ing places on our doorstep, 
wherever we live.”
For more information about 
the fee free weekend in NSW 
national parks go to www.
nationalparks.nsw.gov.au/
Whats-On/fee-free-weekend.

NATIONAL PARKS FEE FREE WEEKEND
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The photo of seven sur-
viving Australian prime 
ministers, past and pres-
ent, took less than a min-
ute to shoot, but within 
a couple of hours Dan 
Himbrechts realised he 
had produced something 
significant.
The AAP photographer’s 
picture was hastily as-
sembled as crowds made 
their way out of Gough 
Whitlam’s state memorial 
service.
But so rare is such an 
image that Himbrechts 
said once he had time 
to reflect on the shot he 
thought: “Wow, this is a 
pretty special moment.”
The photo also captured 
the imagination of social 
media, which focused on 

The ‘special moment’ seven surviving prime 
ministers were photographed together

what appeared to be the 
careful division of politi-
cal rivals – Julia Gillard 
and Kevin Rudd, Paul 
Keating and Bob Hawke, 
John Howard and Mal-
colm Fraser, all of them 
separated by a prime 
ministerial gap of three in 
the line up.
But Himbrechts said 
while the leaders arrived 
separately, the atmo-
sphere before the photo 
was taken was friendly.
“They were with their part-
ners so there was a circle 
of greeting,” he said.
“It was very quick.
“There were some hand-
shakes.
“Kevin Rudd briefly shook 
Julia Gillard’s hand.
“Bob gave her a kiss.”
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The idea behind the photo 
came from Prime Minister 
Tony Abbott’s staff.
Once Himbrechts looked 
at the time stamp on his 
final shot, only a minute 
had passed.
“When they said they 
were going to try and 
line up the past and pres-
ent living prime minis-
ters, I guess the cynical 
news photographer in 
me thought this probably 
won’t happen,” he said.
“It wasn’t until it was over 
that I took a look at the 
photo and thought, wow, 
this is a pretty special 
moment.
“Even though it’s a point 
and shoot style photo I 
think it will be one I won’t 
forget easily.”

The Abbott government 
is losing favour with the 
business community, with 
more company directors 
than not believing the fed-
eral Coalition “does not 
understand business”.
A survey of more than 
500 company directors 
by the Australian Institute 
of Company Directors has 
found nearly half of the di-
rectors surveyed believe 
the Abbott government’s 
performance in its first 
year in office has been 
poor or very poor.
A majority think the gov-
ernment’s performance 
has negatively affected 
consumer confidence.
Almost half say the gov-
ernment’s poor perfor-
mance has had a negative 
impact on their business 
decision-making.
The AICD survey, which 
was conducted between 
September 29 and Octo-
ber 12, found more direc-
tors than not now disagree 
with the statement that the 
federal government un-
derstands business. More 
than 40 per cent disagreed 
with the statement, while 
almost 40 per cent agreed 
with it.
It found director sentiment 
has slipped 7.1 points 
since the last survey, con-
tinuing a downward trend 
that has been apparent 
since the Coalition took of-
fice.
It puts director sentiment 
towards the government 
on the same level as in 
early 2013 when the for-
mer Labor government 
was still in power.
But John Colvin, AICD chief 
executive, says the survey 
also shows that company 
directors sympathise with 
the government when it 
comes to the Senate, with 
most directors believing 
the balance of power in the 
Senate has had a negative 
impact on federal budget 
outcomes, foreign invest-
ment in Australia, major in-
frastructure projects, and 
business and consumer 
confidence.

Abbott government losing favour with business community
“The [survey] results high-
light the challenges faced 
by the government as it 
attempts to implement its 
policies, particularly those 
posed by the balance of 
power in the Senate,” Mr 
Colvin said.
“An overwhelming major-
ity of directors believe the 
make-up of the senate has 
an adverse impact on both 
business confidence and 
consumer confidence,” he 
said.
When it comes to policy, 
Australia’s directors say 
multinational tax arrange-
ments should be the big-
gest priority in any future 
review of the tax system.
That is followed by the GST 
and state-based taxes.
The survey was taken be-
fore Prime Minister Tony 
Abbott called on all Austra-
lians to begin a “mature” 
debate on Commonwealth-
State relations, including 
the way in which taxes 
were collected and distrib-
uted.
The survey also found that 
a majority of directors be-
lieve their business has not 
been affected by the aboli-
tion of the carbon tax.

“A smaller proportion of 
directors felt the abolition 
had a positive effect on 
their business compared 
to the proportion who ex-
pected a positive impact in 
the previous survey,” the 
survey says.
It found almost 30 per cent 
of directors believe that 
abolishing the carbon tax 
has had a positive effect on 
their business, while 65 per 
cent of directors believe 
the abolition has had no ef-
fect on their business.
The Director Sentiment In-
dex is based on a survey of 
501 directors of ASX-listed 
companies, private busi-
ness, and not-for-profit or-
ganisations.
Bill Evans, Westpac chief 
economist, last month said 
consumer confidence had 
been in negative territory 
for eight months now, with 
pessimists outweighing 
optimists.
He said that was very dif-
ferent from the previous 
sixteen months, when the 
Westpac-Melbourne Insti-
tute measure of consumer 
sentiment had been posi-
tive on all but one occa-
sion.

Australian special forces are 
expected to be deployed to 
Baghdad within the next week 
as the final roadblocks to the 
deployment, which will see 
diggers advisers join Iraqi 
troops in the fight against Is-
lamic State, are cleared.
And Chief of Joint Operations 
Vice Admiral David Johnston 
says Australian forces are pre-
pared to deliver strikes against 
Australian citizens fighting for 
Islamic State, also known as 
ISIL, provided they are a legiti-
mate target.
About 200 troops will be 
armed to defend themselves 
on the deployment and the 
soldiers may, if they move to 
forward operating bases, be 
more heavily armed and will be 
able to fire back if attacked.
At the same time, Australian 
fighter jets have flown 144 
missions against the Islamic 
State and dropped twenty-five 

500-pound laser and GPS-
guided bombs in October.
Bombs have been dropped 
on 14 ISIL targets, with 11 de-
stroyed and three damaged.
On Wednesday, Vice Admi-
ral Johnston also confirmed 
some terrorists may have 
been killed in the strikes as 
the RAAF has participated in 
and, in one case, led a mission 
targeting ISIL.
An Australian KC-30 tanker 
aircraft has now also refuelled 
US jets that may, while on 
operations, been deployed to 
strike targets in Syria, rather 
than Iraq.
Vice Admiral Johnston said 
the final issues holding up the 
deployment of Australian ad-
visers had been resolved.
“Our force is ready to deploy. 
We are in the last stages now 
of going through the arrange-
ments in order to achieve that 
deployment,” he said.

Iraq update: Australian fighter jets fly 144 
missions against Islamic State

Over in a minute: Prime Minister Tony Abbott (centre) with former Australian prime ministers Malcolm Fraser, 
Julia Gillard, Bob Hawke, John Howard, Kevin Rudd and Paul Keating, at the completion of the Gough Whitlam 
memorial service in Sydney. Photo: Dan Himbrechts/Pool photo

Previous gathering: Bob Hawke, Gough Whitlam, Malcolm Fraser, Paul Keating and Kevin Rudd at the apology 
to the stolen generations at Parliament House in 2008. Photo: Andrew Taylor
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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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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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