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مالمح نتائج إجيابية لتح ّرك جنبالط إقليمياً
حممد بن سلمان التقى بوتني:
عراك يف جنيف ...و «حتقري»
بكركي للفريقني :اخرجوا من مواقفكم املتصلّبة العاهل السعودي يزور روسيا قريباً
رئيس الوفد احلوثي
بدا واضحا من اول ايام
شهر رمضان امس االول
ان مالمح العطلة القسرية
للحكومة لن تقتصر على
تعليق طويل جللسات
جملس الوزراء فحسب بل
ان مفاعيل الشلل تتمدد
اىل الوساطات السياسية
اليت تدور يف حلقة مفرغة
من دون أي أفق زمين يف
شأن املخرج املمكن حلصار
الشروط الذي احكم على
العمل احلكومي .ومل يكن
ادل على رجحان كفة
الشلل الطويل جللسات
جملس الوزراء من تباين
التوقعات بني الوزراء
ملوعد توجيه رئيس الوزراء
متام سالم الدعوة اىل عقد

أعلن ولي ولي العهد
السعودي النائب الثاني
لرئيس جملس الوزراء
وزير الدفاع االمري حممد بن
سلمان لدى لقائه الرئيس
الروسي فالدميري بوتني يف
بطرسربج أن امللك سلمان
بن عبد العزيز سيزور
روسيا يف القريب العاجل
تلبية لدعوة من الرئيس
الروسي.

التتمة صفحة 31

مـحالت جـبارة

الراعي خالل افتتاحه السينودس املاروني

جلسة مبا عكس مراوحة
االزمة احلكومية حيث علقت
قبل اسبوعني يف حني

يرتدد على نطاق واسع
ان مثة تسليما ضمنيا بأن

التتمة صفحة 31

استمرار املعارك يف منطقة القنيطرة وتركيا تغلق احلدود امام عودة نازحي تل ابيض
قصف الطريان السوري،
صباح امس اخلميس،
محص
بريف
مناطق
الشمالي ومدينة الرقة،
فيما تواصلت االشتباكات،

كما نقل األمري السعودي
العاهل
من
الدعوة
السعودي إىل الرئيس
اململكة
لزيارة
بوتني
العربية السعودية.
وأكد بوتني قبوله الدعوة
بكل سرور ،قائال إنه
األخرية
زيارته
يتذكر
للرياض واالستقبال احلار
الذي لقيه فيها.

جبهات

القتال

على
الساخنة.
وقالت شبكة سوريا مباشر
الطريان
إن
اإلخبارية
احلربي استهدف بغارتني

الرقة
مدينة
جويتني
صباح امس االول ،دون
ورود معلومات عن وقوع
إصابات يف املواقع اليت

مل تفلح حتذيرات األمم
تداعيات
من
املتحدة
تدهور األوضاع اإلنسانية
بات
بعدما
لليمنيني،

للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

نصفهم على عتبة اجلوع،
يف دفع اجلهود املبذولة
إلجناح مشاورات جنيف

التتمة صفحة 31

تــهنئة

نتقدم من الجالية العربية واالسالمية بأحر التهاني
بحلول شهر رمضان املبارك.

«الهريالد»

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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الفاتيكان وروسيا وفرنسا على خط الرئاسة

أنهى رئيس حمكمة التوقيع
الرسولي العليا الكاردينال
زيارته
مومربتي
دومينيك
للبنان ،بعد أن أجرى سلسلة
لقاءات كان خالهلا مستمعًا جيدًا
جلميع من التقاهم من مسؤولني
روحيني وسياسيني.
الطابع الذي أعطي للزيارة كان
إصالحيًا ويرتبط بشؤون احملكمة
الروحية ،إال أن الكاردينال
وسـع آفاق الزيارة
مومربتي
ّ

والتقى مسؤولني سياسيني
مسيحيني ومسلمني يرافقه
مساعده املونسنيور الربتو
أورتيغا ،وكالهما ،مومربتي
وأروتيغا ،عمال يف السفارة
البابوية يف لبنان خالل العقدين
األخريين ما أعطاهما خربة واسع
يف تفاصيل الشؤون السياسية
اللبنانية.
مصادر مواكبة لزيارة مومربتي،
قالت إن الشغور الرئاسي

ّ
أولويات
سلم
يف
كان
احملادثات اليت أجراها املوفد
البابوي فوق العادة ،مع كل
من التقاه ،مشرية اىل أنه
خرج خبالصات مفادها أن
اللبنانيني ليسوا قادرين على
جتاوز هذه األزمة مبفردهم،
على الرغم من كل ما ُيشاع
عن أن األزمة الرئاسية لبنانية
الطابع ،وأن اتفاق اللبنانيني،
عمومًا ،واملسيحيني خصوصًا،

الـنائب دايـفيد فيين يهـنئ

Message for the Beginning of Ramadan
MEMBER FOR WATSON

دايـفيد فـيين

رمضان كريم

ADVERTISEMENT

Hon Tony Burke MP

يتقدم نائب مقعد
بامتان الفيدرالي

بأحر التهاني من
اجلالية العربية
عامة واالسالمية
خاصة مبناسبة
حلول شهر رمضان
املبارك ..جعله اهلل
شهر خري وبركات
وسالم على اجلميع.

من شأنه أن ينتج ح ًال لألزمة
الرئاسية.
وتضيف أن مومربتي خلص
يف تقريره الذي سريفعه اىل
املعنيني يف حاضرة الفاتيكان،
اىل ضرورة مساعدة اللبنانيني
على إخراج األزمة الرئاسية من
عنق الزجاجة ،من خالل شبكة
أمان دولية تنتج عن اتصاالت
بها
يضطلع
ديبلوماسية
الفاتيكان مع روسيا وفرنسا
انطالقًا من اهلم املشرتك
الروسي الفاتيكاني الفرنسي
الذي يعترب أن الوضع املسيحي

يف لبنان ،لطاملا شكل عامل
جذب وموقعًا حموريًا ملسيحيي
الشرق ،وأنه إذا كان مسيحيو
لبنان خبري فإن مصاعب
مسيحيي الشرق تكون آيلة
للحل أو للحد من تفاقمها.
وتضيف املصادر ،ان مومربتي
شجع احلوارات الدائرة يف
لبنان بني األفرقاء ،إال أنه
متنى على املتحاورين اخلروج
من األطر العامة للتحاور،
والتوصل اىل حلول تالقي
حركة االتصاالت الدولية اليت
سيقوم بها الفاتيكان ،من أجل

احلد من أخطار تداعيات األزمة
السورية على لبنان ،وانتخاب
رئيس للجمهورية ،وتعزيز
السلم األهلي اللبناني.
وتشري اىل أن املبعوث الفرنسي
فرنسوا جريو ،سيستأنف جوالته
طهران
بني
الديبلوماسية
والرياض ولبنان بعد التوقيع
على االتفاق النووي بني إيران
وجمموعة الدول الـ»،»1+5
انطالقًا من تنسيق فرنسي -
روسي مع الفاتيكان يف مسعى
قديم متجدد ،حلل أزمة الرئاسة
اللبنانية.

The Holy Month of Ramadan is a time
of fasting, prayer and charity and is a
reminder of the important contribution
Australian Muslims make in our community.
As we welcome the beginning
of Ramadan this week,
I wish all Muslims the very
best for a Blessed Ramadan.

Hon. David Feeney MP

Ramadan Kareem .

Federal Labor Member for Batman

Shadow Assistant Minister for Defence
Shadow Minister for Veterans’ Affairs
Shadow Minister for the Centenary of ANZAC
and Shadow Minister for Justice
159 High Street, Preston VIC 3072 - T : (+61 3) 9416 8690

ΓέϣΎϘϣϠϟϕέρϟϥϣΩϳΩόϟϙΎϧϫ
ϝϭλΣϠϟϕέρϟϥϣΩϳΩόϟϝΑΎϘϣϟΎΑϭ
ΓΩϋΎγϣϟϰϠϋ

gamblershelp.com.au

ϥέϭΑϠϣΎϳέϭΗϛϳϔϟΔϟϭ΅γϣϟέΎϣϘϟΔγγ΅ϣϝΑϗϥϣΩϣΗόϣ
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اعالنات

النائبة جوليا فني تهـنئ بـشهر رمضان املبارك

Julia Finn MP

Member for Granville

Ramadan is a very special time for
our Muslim community. It is a time
for reflection and personal sacrifice
ending in wonderful celebrations.
I wish all the Muslims in Australia
and especially those in my electorate
of Granville all the best of health
and prosperity.
As your State Representative, I
am here to help with any State
Government issues that you may
have.

 انه وقت التفكري والتضحية.رمضان له أهمية خاصة للجالية االسالمية
.الشخصية اليت تنتهي باحتفاالت رائعة
أمتنى لكل املسلمني يف اسرتاليا وخاصة يف مقعد غرانفيل االنتخابي كل
.الصحة واالزدهار
وكوني ممثلتكم يف برملان الوالية فأنا على استعداد ملساعدتكم يف كل املسائل

رمضــان كريم

.اليت تتعلق حبكومة الوالية

160 Merrylands Road, Merrylands 2160

P: 9637 1656 F: 9897 1434 E: Granville@parliament.nsw.gov.au
"%7&35*4&.&/5

Ramadan Mubarak
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جـيم دانـيال يـهنئ
يتقدم عضو بلدية
بانكستاون ،كبري
موظفي مكتب نائب
مقعد ايست هيلز غلني
بروكس

جـيم دانـيال
بأحر التهاني من
اجلالية العربية عامة

يتقدم
أصحاب
محالت
للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

Jim Daniel
Councillor for
Bankstown Council

واالسالمية خاصة مبناسبة حلول شهر رمضان
املبارك ،جعله اهلل شهر خري وسالم والربكات على
اجلميع

رمضان كريم

من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر وأصدق
التهاني بحلول شهر رمضان
املبارك ،جعله اهلل شهر خري
وبركات على الجميع..
رمضان كريم

يتقدم رئيس
االتحاد
الفيدرالي
للمجالس
االسالمية
)(AFIC
Muslims Australia

الحاج حافظ قاسم

بأحر التهاني من الجالية العربية
عامة واالسالمية خاصة بمناسبة
حلول شهر رمضان املبارك شهر
التقوى والزهد والحسنات جعله

اهلل شهر خري وصيام وبركات
على الجميع.

رمضان كريم
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سالم التقى دو فريج واملنسقة الدولية ووفودا مشاورات واسعة قبل التعيينات والقرار بالوقت املناسب خليل من روسيا :لبنان يتحمل تداعيات
ابو فاعور :ال افق واضحا مقبل :خطة تسليح اجليش االزمة السورية مقابل دعم خجول عامليا

للخروج من االزمة

استهل رئيس احلكومة متام
سالم نشاطه امس االول يف
السراي بلقاء مع وزير الصحة
وائل أبو فاعور الذي قال بعد
اللقاء :تشرفت بلقاء دولة
الرئيس سالم لإلطالع منه
على تطورات األزمة احلكومية
اليت هي امتداد ألزمة أكرب،
هي األزمة الدستورية يف
رئاسة اجلمهورية ،ونأمل أن
يكون هناك حلول جتد عالجا
هلذا الوضع من الشلل الذي
ال جيوز أن يكون متماديا اىل
درجة تعطيل أمور املواطنني
اللبنانيني.
أضاف :أريد أن استغل هذا
املنرب للحديث عن احلركة اليت
يقوم بها النائب وليد جنبالط،
ألن ما يقوم به بالطبع يهدف
اىل محاية املوحدين الدروز
يف سوريا ،لكنه يهدف
أيضا اىل محاية النسيج
اإلجتماعي للشعب السوري
يف هذه املرحلة اليت نتمنى
أن تكون عابرة يف تاريخ
سوريا ،وبالتالي يف يوم
من األيام سيعود السوريون
وجيلسون يف الوطن نفسه
واملؤسسات نفسها ،لذلك
احلفاظ على الوحدة الوطنية
السورية أمر مهم وال يعنى
به الدروز فقط ،بل كل
مكونات الشعب السوري .ما
استطيع تأكيده هو أنه يف
احلركة اليت قام بها النائب
وليد جنبالط أخريا واالتصاالت
اليت أجراها بعدد من األطراف
يف
املؤثرين
اإلقليميني
األحداث السورية ،باإلضافة
اىل اإلئتالف الوطين السوري
املعارض وجمموعة القوى
املسلحة املوجودة يف الداخل
السوري من املعارضة ،أدت
هدفها يف أمرين ،األول هو
رفع الضغوط اليت كانت قائمة
يف إدلب حبق أبناء الطائفة
الدرزية املوجودة هناك .طبعا
ال ضمانات ،وحنن يف حرب
واحلرب ميكن أن حيصل فيها
ما هو غري متوقع ،ولكن
باحلد األدنى ،الضغوط اليت
كانت قائمة أصبحت خلفنا،
وبالتالي رمبا يكون هناك
ترتيبات ميدانية جديدة تضمن
أو ختفف احتماالت حصول أي
احداث مشابهة للمجزرة اليت
ارتكبت يف بلدة قلب لوزة.

سعي جنبالط

وتابع :املوضوع اآلخر يف
سوريا هو السعي الذي يقوم
به النائب وليد جنبالط للقيام
مبصاحلة تقود اىل تفاهم بني
أبناء الوطن السوري الواحد
يف السويداء ويف درعا،
ألننا ال نريد أن يستغل أبناء
احملافظتني يف صراع ،أو
حتديدا أن يستغل الدروز
لدفعهم يف مواجهة مع سائر
أبناء شعبهم .حتى اللحظة
االتصاالت مستمرة وبدأت

تعطي مثارا ،وكما قلت إن هذا
األمر يهدف بشكل أساسي اىل
محاية النسيج الوطين السوري
والوحدة الوطنية السورية وال
ينطلق من أي اعتبارات مذهبية
او خاصة ،رغم اهتمام النائب
جنبالط بشكل أساسي حبماية
املوحدين الدروز املوجودين
يف سوريا.
هل هناك من جديد بالنسبة
اىل انعقاد جلسة جملس
الوزراء؟
 حنن نبحث عن صيغة للخروجمن األزمة ،وحتى هذه اللحظة
ليس هناك أفق واضح.
حكي عن إمكان انعقاد اجمللس
بعد نهاية شهر رمضان؟
 هذا أحد الطروحات ،ولكنال يستطيع أي طرف أن حيدد
مواعيد ويلزم اآلخرين بها.
والتقى سالم وزير الدولة
لشؤون التنمية اإلدارية نبيل
دو فريج وتناوال األوضاع
والتطورات.
واستقبل املنسقة اخلاصة
لألمم املتحدة يف لبنان
سيغريد كاغ ،وتناوال األوضاع
يف لبنان واملنطقة.

وفود خارجية

واستقبل رئيس الوزراء،
سفرية االحتاد االوروبي يف
لبنان اجنلينا اخيورست على
رأس وفد برملاني من االحتاد،
التطورات
البحث
وتناول
العامة يف لبنان واملنطقة.
وبعد اللقاء حتدثت باسم
الوفد رئيسة الوفد الربملاني
للعالقات مع دول املشرق
ماريزا ماتياس فقالت :التقينا
عددا من املسؤولني اللبنانيني
املدنيني والعسكريني خالل
اجلولة اليت نقوم بها حاليا يف
لبنان ،واليت ننهيها بلقائنا
مع دولة الرئيس سالم ،حيث
ناقشنا معه املستجدات يف
املنطقة ويف لبنان بصورة
تضامننا
والظهار
خاصة،
وتعاوننا خصوصا يف ما يتعلق
باجلهود اليت تبذل يف موضوع
الالجئني السوريني ،وهي
أزمة ال ختتص بلبنان فقط
امنا كل اجملموعة الدولية.
وحنن هنا لننقل رسالة بهذا
اخلصوص فحواها اننا كاحتاد
اوروبي نقف اىل جانب لبنان
يف حماولة الجياد حلول مناسبة
هلذا الوضع الدقيق جدا.
واستقبل الرئيس سالم وفدا
برملانيا واستشاريا فرنسيا
برئاسة النائب عن الدائرة
العاشرة لفرنسيي اخلارج اآلن
مارسو ملناسبة انعقاد املؤمتر
منطقة
ملستشاري
العام
الشرق االوسط والذكرى
السنوية العالن حترير أوروبا.
وعرض سالم مع ممثلة
مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني نينت كيلي ،اجلهود
املبذولة ملعاجلة ملف النازحني
السوريني.

مستمرة واىل املزيد

نفى نائب رئيس احلكومة وزير
الدفاع مسري مقبل نفيا قاطعا
املعلومات املغلوطة اليت دأب
على اشاعتها بعض وسائل
االعالم بطريقة ممنهجة يف
االونة االخرية ،مصوبا على
املساعدات العسكرية العربية
والغربية للجيش اللبناني لدعمه
يف مواجهة االرهاب وصونا
لسيادة الدولة ،واالحياء تارة
بانها توقفت ال سيما اهلبة
السعودية حتت ذرائع واهية ال
متس اىل الواقع بصلة وأخرى
باعتبار االسلحة املقدمة غري
صاحلة وال مطابقة للمواصفات
او قدمية العهد.
جممل
ان
مقبل:
وقال
احملاوالت املبذولة يف هذا
االجتاه يعرب عن رغبة سياسية
دفينة باستهداف املؤسسة
العسكرية وتصوير قيادتها
عاجزة عن معرفة مدى جودة
السالح املقدم هلا والتشكيك
بقدراتها وسيصطدم مبناعة
اجليش وحتصينه من التدخالت
السياسية لغاية يف نفس
يعقوب .وقد جاء بيان القيادة
باألمس ليؤكد املؤكد وينسف
هذه احملاوالت من اساسها،
بتأكيده ان االسلحة مطابقة
للمواصفات املطلوبة وال خلل
تقنيا او صناعيا فيها.
واكد ان خطة تسليح اجليش
مستمرة من دون عراقيل او
تغيري او تبديل ،ال بل تنفذ
بدقة استنادا اىل اجندة
االتفاقات املوقعة تقنيا وزمنيا
والربامج املوضوعة للغاية،
الفتا اىل ان جلانا عسكرية
خمتصة تتابع املوضوع الواجب
ان يبقى يف منأى عن السياسة
ودحضا
والسياسيني.
للشائعاتّ ،
ذكر مقبل مبا كشف
عنه لوكالة األنباء املركزية منذ
يومني يف شأن عزم الواليات
املتحدة االمريكية تقديم املزيد
من السالح النوعي واملتطور
للجيش اللبناني بقيمة تقارب
نصف مليار دوالر بهدف تعزيز
قدراته لتمكينه من بسط
سيادته على كامل االراضي
اللبنانية ومواجهة شتى انواع
املخاطر.

تحذير من التشكيك

واذ استنكر بشدة كل ما يفربك
من معلومات ألغراض سياسية،
حذر من ان استمرار التشكيك
باملؤسسة العسكرية وقيادتها
منِ شأنه ان يؤثر على معنويات
اجليش ،وهي أخطر لعبة ميكن
ان يلعبها السياسيون يف
وقت يواجه اجليش خمططات
االرهاب على احلدود والفتنة
يف الداخل وحيتاج اىل الدعم
السياسي والشعيب ،وقد متكن
بفعل قيادته احلكيمة من ضبط
االوضاع على رغم االمكانات
ستسهم
واليت
الضئيلة
املساعدات العسكرية اخلارجية
يف تعزيزها لنقل املؤسسة
اىل مصاف اجليوش املتطورة،
وكرر الدعوة اىل مجيع القوى
عدم
بوجوب
السياسية
اقحام اجليش يف التجاذبات
السياسية واال فان تداعيات
استهدافه لن توفر اي فريق
ويف مقدمه من يقف خلف هذه
احملاوالت.
ويف ما يتصل مبلف التعيينات
االمنية ،جدد وزير الدفاع
تأييده الجنازها ،مشريا اىل
انه سيتخذ املوقف املناسب
يف الوقت املناسب من
دون استعجال ،ما دام موعد
االستحقاق يف القيادة مل حين
بعد ،وهو عازم على اجراء مروحة
مشاورات واسعة مع االفرقاء
السياسيني نسبة حلساسية
املوقع وضرورة ان حيظى
القائد اجلديد بتوافق سياسي
مبا يفرتض طرح امللف على
طاولة جملس الوزراء الستمزاج
اآلراء واختاذ املناسب والواجب
من قرارات .وشدد على انه
ليس يف وارد التفرد بالقرار
على رغم الصالحيات املمنوحة
له دستوريا ،لكن غري جائز
التعاطي مع االستحقاق على
غرار ما هو معمول به راهنا
من اقحام امللف العسكري
يف السياسة عنوة ،وصوال
اىل تعطيل جملس الوزراء
والتهديد بشل آخر ما تبقى من
مؤسسات دستورية عاملة يف
الدولة مبا يرتتب على االمر من
تداعيات.

جنبالط عرض االوضاع مع سفري االمارات
اللقاء
رئيس
إستقبل
الدميوقراطي النائب وليد
جنبالط يف كليمنصو ،امس
االول ،سفري دولة اإلمارات
العربية املتحدة محد بن سعيد
الشامسي ،يرافقه مسؤول
سامل
السياسية
الشؤون
الكعيب ،حيث مت البحث يف
األوضاع السياسية الراهنة.
من جهة أخرى ،أبرق جنبالط إىل
السفري الرتكي انان أوزيلديز
معزيا بوفاة الرئيس الرتكي
السابق سليمان دميرييل.
وكان النائب جنبالط عاد

ووزير الصحة وائل ابو فاعور
ليل امس األول من العاصمة
االردنية.
مفوض االعالم
أعلن
بدوره
ّ
يف احلزب التقدمي االشرتاكي
الريس ان نتائج
رامي
ّ
االتصاالت اليت أجراها النائب
جنبالط كانت اجيابية ،مشريا
اىل ان اخليار السياسي الذي
اختذه احلزب أثبت فاعليته
يف تأمني احلماية للدروز يف
سوريا بدل خيارات اخرى
كان ميكن هلا ان تقودهم اىل
التورط يف احلروب.

اعترب وزير املالية علي حسن
خليل ،أن مشاركة لبنان يف
املنتدى الدولي االقتصادي
يف سان بطرسبورغ يف
روسيا تشكل رسالة تأكيد
على حضور لبنان وعلى
العالقة مع روسيا ،خصوصا
يف الظرف الذي تتعرض فيه
لضغوط اقتصادية .وللتأكيد
على احلرص على تطوير هذه
العالقة وفتح جماالت وآفاق
جديدة للتعاون .ورأى أن
املشاركة تشكل ايضا فرصة
للقاء العديد من القادة
االقتصاديني واملاليني يف
العامل.
ولفت اىل أن لبنان مير بتحديات
كبرية على املستويني املالي
واالقتصادي نتيجة انعكاس
ما جيري يف املنطقة العربية
والشرق أوسطية وهو حباجة
اىل فتح آفاق مع الكثري من
مراكز القرار املقتدرة يف
العامل.
وردا على سؤال حول
انعكاسات األزمة السورية
على لبنان ،أكد وجود
تداعيات مباشرة هلذه األزمة
على لبنان على املستويات
واالقتصادية
االجتماعية
واملالية ،خصوصا وأن لبنان
يتحمل العبء األكرب مقابل
دعم حمدود وخجول عامليا.
اجملتمع
تعاطي
ووصف
الدولي مع أزمة النازحني
لبنان
يف
السوريني
بالفضيحة بكل ما للكلمة
من معنى ،مشددا على ان
هناك استقالة دولية من
الدور الذي جيب ان يلعبه
اجملتمع الدولي على هذا

الصعيد .مشريا اىل أن
املساعدات اليت وصلت اىل
لبنان مل تتعد عشرات ماليني
الدوالرات يف حني ان لبنان
يتحمل اعباء مليون و300
ألف نازح.
وردا على سؤال حول
التداعيات االمنية والسياسية
لألزمة السورية على لبنان،
قال :لألسف حنن نعرف أن
األزمة السياسية يف لبنان
ترتبط جبزء من عناصرها
املنطقة
يف
بالتطورات
واملشكالت املعقدة فيها،
مشريا اىل أن جزءا كبريا
من احلدود اللبنانية تتعرض
العتداءات ارهابية ،وأن
مسؤولية اجليش واألجهزة
األمنية يف الدفاع عن احلدود
أصبحت مسألة معروفة،
فنحن خنوض جزءا من
املعركة ضد االرهاب وضد
اجملموعات اليت حتاول هز
االستقرار الداخلي ،وان
جزءا من مسؤولية احلدود
تقوم به املقاومة اىل جانب
اجليش اللبناني وهو امر
جيب ان نعرتف به باعتبار ان
الدفاع عن احلدود الشرقية
والشمالية كما حيصل اليوم
هو دفاع عن االستقرار
الداخلي يف لبنان وعن كل
املكونات بغض النظر عن
االختالف السياسي حول
مسألة التدخل يف سوريا.
ولفت خليل اىل أن لبنان
استطاع اىل حد كبري حتصني
أوضاعه األمنية ،غري أن ذلك
يتطلب ايضا دعما للجيش
اللبناني واألجهزة األمنية كي
تستمر يف القيام بواجباتها.

فتفت :املستقبل يدرس امكانية
زيارة قيادات  ٨آذار
نواب كتلة
بعدما انهى وفد ّ
املستقبل جولته على القيادات
السياسية اليت تلتقي معها
يف املوقف جلهة ّ
تولي اجليش
وضع عرسال وضرورة تفعيل
عمل احلكومة ،تدرس الكتلة
امكانية زيارة قيادة التيار
الوطين احلر وتيار املردة
وحزب الطاشناق للبحث معها
يف كيفية ّ
حل هذين امللفني.
هذا ما ابلغه النائب امحد
فتفت لوكالة االنباء املركزية،
مشريًا اىل ان ليس بالضرورة
ان تشمل اجلولة حزب اهلل الننا
واياه امللفات على
نناقش
ّ
طاولة احلوار.
ويف ملف آخر ،اوضح فتفت
ان تعيني بديل من مدير
املخابرات يف اجليش موضوع
عسكري حبت لسنا طرفًا
فيه ،ولفت اىل ان ال متديد
ومدد
هلذا املنصب النه سبق ُ
للمدير العميد ادمون فاضل،
كما ان هذا القرار ال حيتاج
اىل جملس الوزراء.

نية تعطيل كبرية
واشار اىل ّ
فاالطراف
احلكومة،
لعمل
اليت ُت ّ
عطل استحقاق رئاسة
اجلمهورية هي نفسها اليت
ُت ّ
عطل اليوم احلكومة ،والوزير
حممد فنيش طلب من الرئيس
الرتيث يف دعوة
متام سالم
ّ
احلكومة لالنعقاد خالل شهر
رمضان ،مشددًا على ضرورة
عقد جلسة يف اسرع وقت
ممكن ،لكن القرار يعود
للرئيس سالم الذي يجُ ري
ّ
اتصاالت مع اجلهات السياسية
كافة لتذليل العقبات واخلروج
بأقل ضرر ممُ كن ،وحنن نأخذ
حكمته يف االعتبار.
يف سياق اخر ،اكد فتفت
ان تيار املستقبل وكما يف
سيقيم خالل شهر
كل عام،
ُ
يتحدث
رمضان افطارًا مركزيًا
ّ
فيه الرئيس سعد احلريري
عن جممل التطورات الداخلية
واخلارجية ،والتحضريات بدأت
لكن من دون حتديد تارخيه
ومكانه.
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لبنانيات

سينودس الكنيسة املارونية يدعو النواب للتوجه اىل اجمللس وانتخاب رئيس

الراعي اليوم اىل اربيل :نداء مل ّح اىل الوحدة داخل احلكومة وعدم التعطيل

الكنيسة
سينودس
اعترب
املارونية ان انتخاب رئيس
مجيع
مسؤولية
اجلمهورية
القوى السياسية يف لبنان،
لبننة
اىل
النواب
ودعا
اىل
واحلضور
االستحقاق
اجمللس والقيام بواجبهم.
ووجه البطريرك املاروني نداء
ملحًا اىل  ٨و ١٤آذار النتخاب
رئيس وللوحدة داخل احلكومة
ومواصلة عملها.
فقد انهى سينودس الكنيسة
املارونية اعماله امس االول
والذي انعقد يف بكركي برئاسة
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
مبشاركة مطارنة الطائفة يف
بلدان واالنتشار.
وتال املطران منري خرياهلل البيان
اخلتامي ،وجاء فيه:
أوال :الشأن الروحي
 تنشئة الكهنة يف النطاقالبطريركي وبلدان اإلنتشار.
 اطلع اآلباء على تقاريراملدارس االكلرييكية بدءا
البطريركية
باإلكلرييكية
املارونية يف غزير اليت توحدت
فيها التنشئة الكهنوتية وأثنوا
على اجلهود احلثيثة اليت قامت
بها اإلدارة بعد ثالث سنوات
من خربة توحيد الرؤية الرتبوية
يف التنشئة ومجع الطالب يف
مكان واحد ،تطبيقا لتوصيات
اجملمع البطريركي املاروني.
بعد ذلك اطلعوا على تقارير
انطونيوس
مار
إكلرييكية
البادواني كرمسده التابعة
ألبرشية طرابلس واليت تفتح
الدعوات
ألصحاب
أبوابها
إكلرييكية
وعلى
اخلاصة؛
سيدة لبنان يف واشنطن يف
الواليات املتحدة األمريكية،
املهيأة الستقبال الطالب من
الدول الناطقة باإلنكليزية.
ثم على مدرسة روما احلربية
اليت تستقبل كهنة يتابعون
العليا،
اجلامعية
دروسهم
واليت متنى اآلباء أن يرسل
إليها كهنة من األبرشيات
املارونية كافة كي ينشأوا معا
يف بيئة مارونية توحد رؤيتهم
يف خدمة كنيستهم املنتشرة
يف بلدان العامل الواسع.
ومثنوا عمل الكهنة الذين زاد
عددهم وتوثقت روح التضامن
والتعاون يف ما بينهم جتاوبا
مع توجيهات الكنيسة من أجل
تنشئة كهنوتية تشدد على
والرسولية
الروحية
احلياة
وعلى تطوير قدرات الطالب
العلمية واإلنسانية والرعوية؛
ما أشاع ارتياحا لدى الطالب
اإلكلرييكيني ووعيا أكرب على
حتمل املسؤولية حبرية والتزام.
وأوصى اآلباء أن تتابع اجلهود
من أجل احلفاظ على الرتاث
املاروني األصيل مع االنفتاح
على عامل اليوم واحتياجاته
الرعوية.
 اإلصالح الليتورجي -اطلع اآلباء على أعمال اللجنة

البطريركية للشؤون الطقسية
وجلانها ،وعلى إجنازاتها يف ما
يتعلق باإلرشادات الليتورجية
والرتب الطقسية والفرض
اإلهلي ،وكتب القراءات والفن
الكنسي واملوسيقى ورعوية
الليتورجيا.
وبعد الثناء على القيمني
والعاملني فيها ،متنى اآلباء
أن تتابع اللجنة عملها يف حركة
اإلصالح الليتورجي كما حددها
اجملمع البطريركي املاروني ،مع
مراعاة مبدأ التوفيق بني احلفاظ
على التقليد وضرورة التجديد
مبا يتالءم مع معطيات الزمن
احلاضر .ألن الليتورجيا هي
مكون أساس للهوية املارونية
وهي الضامنة لوحدة املوارنة
يف النطاق البطريركي ويف
انتشارهم العاملي.

 سنة الرمحة اإلهلية إستعدادا للدخول يف سنةالرمحة اإلهلية اليت أعلنها
قداسة البابا فرنسيس تبدأ
يف  8كانون األول 2015
تنتهي يف  20تشرين الثاني
 ،2016كلف اآلباء جلنة برئاسة
سيادة املطران جورج اسكندر
تعمل على وضع خطة روحية
وراعوية تعمم على األبرشيات
واملؤسسات
والرهبانيات
واملنظمات
واحلركات
الكنسية.
وال بد هنا من التذكري
بانعقاد اجلمعية العامة العادية
لسينودس االساقفة اخلاص
بالعائلة برئاسة قداسة البابا
فرنسيس يف روما من  4إىل 25
تشرين االول  2015مبوضوع:
دعوة العائلة ورسالتها يف
الكنيسة والعامل املعاصر.
 سنة الشهادة بعد أن كان القديس البابايوحنا بولس الثاني قد طلب
منا العمل على إحصاء شهدائنا
لتكرميهم ،وذكرنا بذلك نيافة
سكوال
أجنيلو
الكاردينال
رئيس أساقفة ميالنو يف
لقائه معنا هذا األسبوع ،تداول
اآلباء يف شأن إعالن سنة
 2017سنة الشهادة للعمل
على مجع كل املعلومات عن
شهداء كنيستنا عرب األجيال.
وعينوا جلنة برئاسة سيادة
املطران غي بولس جنيم تهتم
بتحضري االحتفال بيوبيل األلف
ومخسماية سنة على استشهاد
رهبان مار مارون الثالمثاية
واخلمسني  2017-517ويوبيل
السبعماية ومخسني سنة على
استشهاد البطريرك جربائيل
حجوال .2017-1367
ثانيا -الشأن الراعوي
 أوضاع األبرشيات وحاجاتها. استعرض اآلباء أوضاعأبرشياتهم يف بلدان النطاق
البطريركي ،بدءا بأبرشيات
سوريا الثالث ،دمشق وحلب
والالذقية ،اليت تعاني من
أوضاع مأساوية جراء احلرب

الدائرة منذ أربع سنوات
والدمار الذي حل باملنازل
واملمتلكات والكنائس ،ونزوح
أهلها وتهجريهم .لكن مطارنتها
وكهنتها وأبناءها ال يفقدون
رجاءهم باملسيح القائم من
املوت واحلاضر يف ما بينهم
ويعرفون أن كنيستهم هي
كنيسة الشهادة والشهداء
وأن دم الشهداء هو بذار
للمسيحية .ثم أبرشيات حيفا
واألراضي املقدسة واألردن
ومصر اليت تعاني من هجرة
ابنائها ومن نتائج احلروب
الفلسطينية
اإلسرائيلية
واإلسرائيلية العربية .وكانت
هلم لفتة خاصة إىل أبرشية
قربص اليت ما زالت تعاني
من انقسام اجلزيرة ،ويطالب
أبناؤها حبقهم يف العودة إىل
قراهم .وهم يرحبون بتجديد
احلوار القائم بني اجلماعات
األمم
برعاية
القربصية
املتحدة.
إن مطارنة أبرشيات النطاق
يشكرون
هذه
البطريركي
أخوتهم مطارنة لبنان وبلدان
اإلنتشار وأبناء أبرشياتهم على
تضامنهم معهم يف الصالة
ويف استقبال الوافدين إليهم.
كما يشكرون إخوتهم مطارنة
الكنائس الغربية الذين حثوا
أبناء أبرشياتهم على االهتمام
باملسيحيني يف الشرق األوسط
وعلى دعمهم للبقاء يف
أرضهم .ويوجهون حتية خاصة
إىل قداسة البابا فرنسيس
لشكره على دعم قضية الوجود
املسيحي الشاهد يف الشرق
وعلى إرسال موفديه اخلاصني
إىل املنطقة .وإنهم يناشدون
أبناءهم الصمود يف وجه
العاصفة والثبات يف أرضهم
ممتلكاتهم.
على
واحلفاظ
فستنتهي احلرب يوما ويعودون
لإلسهام يف بناء أوطانهم.
 وتدارس اآلباء كذلك أوضاعأبرشيات االنتشار وحاجاتها
ودورها يف دعم الكنيسة األم.
فأبناؤنا يف بلدان االنتشار ،كما
يف بلدان النطاق البطريركي،
يتطلعون إىل لبنان ،وهو قبلة
أنظارهم ،أنه ميثل الوطن
الرسالة والوطن النموذج ملا
حيلمون به من عيش واحد كريم
بني املسيحيني واملسلمني يف
احلرية والدميقراطية واحرتام
التعددية .ويتمنون له أن
يستعيد يف أسرع وقت أمنه
وازدهاره كي يتسنى هلم
أن يعودوا إليه ويستثمروا
يف مشاريع إمنائية وسياحية
واجتماعية.
والحظ اآلباء أن طاقات هذه
األبرشيات ورعاياها تتزايد
بالوافدين إليها ،ما يزيد يف
حاجاتها إىل كهنة ومؤسسات
كنسية يرعونها .لذا فإنهم
يقدرون الدعم الذي تقدمه
األبرشيات والرهبانيات يف
لبنان عرب إرساهلا كهنة ورهبانا
وراهبات للقيام بالرسالة.

ويذكرون يف الوقت عينه
أبناءهم بضرورة التواصل مع
الكنيسة األم يف لبنان وبواجب
االرتباط بأوطانهم األصلية
يف الشرق األوسط وبوطنهم
الروحي لبنان ،أرض النضال
من أجل احلرية ،أرض املنشأ
والتأسيس ،حيث البطريرك
واملؤسسة البطريركية واجلذور
التارخيية والروحية ومراكز
القديسني.
ويدعون أبناءهم لواجب تسجيل
وقوعاتهم الشخصية ووقوعات
البعثات
لدى
أوالدهم
على
حفاظا
الديبلوماسية
جنسيتهم األصلية وعلى كل
حقوقهم املدنية يف دوهلم.
وهم ينوهون يف هذا اإلطار
بالفوروم العاملي للشبيبة
املارونية الذي ينظمه مكتب
راعوية الشبيبة بالتنسيق مع
مكتب شؤون االنتشار يف
الدائرة البطريركية ،تطبيقا
اجملمع
توصيات
إلحدى
البطريركي املاروني ،من 28
حزيران حتى  7متوز 2015
يف لبنان ،بهدف العودة إىل
اجلذور وترسيخ االنتماء.

تدابري راعوية

حبث اآلباء يف وحدة التعليم
الالهوتي يف بعديه العقائدي
واألخالقي وفقا لتعليم الكنيسة
الرمسي .وتوقفوا عند بعض
القضايا املطروحة يف الواقع
الرعوي ،وال سيما مسألة
الشر والشرير والتقسيمات
يف حياة الكنيسة وتعاليمها،
وبعض املبالغات واالحنرافات
احلاصلة.
وبعد مناقشة الهوتية نابعة
من تعليم الكنيسة الرمسي
ومرتكزة على التدبري اخلالصي
الذي مت بيسوع املسيح جلميع
البشر اتفق اآلباء على تطبيق
مقررات سابقة أخذوها يف
اجملمع ويف جملس البطاركة
يف
الكاثوليك
واألساقفة
لبنان .سيصدر صاحب الغبطة
تعميما ملا قرره اجملمع املقدس
يف هذا الشأن.

خدمة العدالة

استمع اآلباء إىل تقارير
احملاكم الروحية وخدمة العدالة
فيها ،ومثنوا اجلهود اليت يقوم
بها القيمون عليها من أجل
متابعة التنظيم ووضع القواعد
اليت تضبط األمور وتساعد
على تسريع الدعاوى وإنصاف
املتقاضني.
بالتعاون
اآلباء
ويشيد
الوثيق احلاصل بني احملاكم
واألبرشيات يف شأن مصاحلة
األزواج وإعداد اخلطاب للحياة
تعزيزا
والعائلية
الزوجية
حلياتهم السعيدة واإلحاطة بهم
عند التعثر ومساعدتهم على
جتاوز الصعوبات الطارئة.

الشأن الوطني

ناقش اآلباء األوضاع يف لبنان،
وال سيما بعد مرور أكثر من

سنة على الفراغ الرئاسي وما
ينجم عنه من عواقب وخيمة على
املستوى السياسي واألمين
واإلجتماعي
واإلقتصادي
مؤسسات
مستوى
وعلى
الدولة وسري عملها .وإذ هم
مقتنعون أن مسألة انتخاب
رئيس اجلمهورية هي قضية
وطنية ومسؤولية مجيع القوى
السياسية يف لبنان ،وليست
مرتبطة حصرا باملسيحيني
عموما وباملوارنة خصوصا،
فإنهم يناشدون مجيع النواب
والكتل السياسية الوقوف أمام
ضمائرهم وحتمل مسؤولياتهم
جتاه لبنان الغد ،وأن يتحاوروا
ويعملوا على لبننة االستحقاق
وأن حيضروا إىل اجمللس
بواجبهم
ويقوموا
النيابي
الدستوري يف انتخاب رئيس
للجمهورية الذي من دونه ال
قيام لدولة لبنان ومؤسساتها.
وإنهم إذ يثنون على احلوارين
الثنائيني القائمني بني التيار
الوطين احلر والقوات اللبنانية
وبني تيار املستقبل وحزب
اهلل ،يتمنون أن ال يهدف
احلوار إىل تهدئة النفوس
فحسب ،بل أن يشمل األطراف
األخرى املكونة للوطن ليصار
إىل إمتام االستحقاق الرئاسي
وإعادة العافية إىل الدولة
واملؤسسات.
وإذا كان االستحقاق قد تعدى
حدود الدولة اللبنانية ،فإن
اآلباء يطالبون الدول الشقيقة
والصديقة بدعم لبنان ومساعدته
للخروج من أزماته السياسية
واإلقتصادية واألمنية نتيجة
النزاعات واحلروب اجلارية
يف بلدان الشرق األوسط
واهلادفة إىل تقسيم املنطقة،
والعمل للحفاظ عليه بصفته
وطن العيش الواحد املشرتك
واحلرية والدميقراطية.
وال يسع اآلباء إال أن
يوجهوا حتية إكبار وتقدير
إىل عناصر اجليش اللبناني
وسائر املؤسسات األمنية
الذين يبذلون تضحيات كبرية
للحفاظ على األمن والدفاع عن
املواطنني ومحاية الوطن.
يف اخلتام ،وفيما يدخل إخوتنا
املسلمون يف شهر رمضان
املبارك ،يتمنى هلم اآلباء
صوما مباركا غنيا بالصالة
وأعمال الرمحة.
ويتوجه اآلباء إىل أبنائهم يف
لبنان والشرق وبلدان االنتشار
بالدعوة إىل عيش إميانهم
املسيحي والشهادة له يف
احلياة اليومية ليكونوا دوما
جسر حوار وتالق بني الشعوب
واحلضارات.
والديانات
وحيثونهم على مضاعفة الصالة
واالبتهال إىل اهلل ،واستشفاع
والدة اإلله مريم العذراء سيدة
لبنان والقديسني ،من أجل
وقف احلرب وإحالل السالم
وعودة
والشامل
العادل
إىل
واملهجرين
النازحني
أرضهم وأوطانهم.

وترأس البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قداسا اهليا ،يف ختام
السينودس مبشاركة مطارنة
الطائفة يف لبنان وبلدان
االنتشار.
بعد االجنيل املقدس ،القى
الراعي عظة قال فيها :إننا
ندعو اجلميع إىل هذه الوحدة
التناغم
وإىل
باملسيح،
والتكامل والتضامن .ندعوهم
إىل اخلروج من اخلالفات
واالنقسامات.
والنزاعات
فواضح من كالم الرب يف
اإلجنيل أن اهلل ال يستجيب
لنا إذا كنا غري متناغمني وغري
متفقني.
وقال :يف ضوء هذا الكالم
اإلهلي ،نوجه النداء امللح إىل
الفريقني السياسيني يف لبنان،
املتمثلني ب 8و 14أذار ،إىل
حتمل مسؤوليتهم التارخيية،
واخلروج من مواقفهم املتصلبة
ومن فرضها الواحد على اآلخر،
لكي يستجيب اهلل لنواياهم
اليت نرجوها حسنة ولصاحل
لبنان ،شعبا ودولة هلا كيانها
احلر والسيد واملستقل ،وهلا
مؤسساتها الدستورية الفاعلة.
إن كتلهم السياسية والنيابية
مدعوة لتتحلى بشجاعة وبطولة
التجرد من احلسابات اخلاصة،
االتفاق
يستطيعوا
لكي
واإلقدام على انتخاب رئيس
للجمهورية .فهو وحده يعيد
الطبيعية:
حياتها
للدولة
يعيد للمجلس النيابي سلطته
التشريعية والرقابية ،ويضمن
سلطتها
ممارسة
للحكومة
اإلجرائية يف اختاذ القرارات
وإجراء التعيينات ،ونزع سيف
التعطيل املصلت عليها من
هذا أو ذاك من مكوناتها
السياسية.
وتابع :إىل أن يتم ذلك ،فإننا
ندعو إىل الوحدة داخل احلكومة،
وإىل مواصلة عملها وتدبري
شؤون البالد .وندعو مكوناتها
السياسية لاللتزام بالواجب
استعمال
وعدم
الوطين،
السلطة للتعطيل والتفشيل.
فال بد من اجللوس معا والتحاور
واملصارحة واملصاحلة .وبكالم
اهلل يف إجنيل اليوم ،جيب
على أعضاء احلكومة وكتلها
اهلل
استحضار
السياسية
الذي وضع النظام الطبيعي،
فكانت
للدولة.
كأساس
اجلماعة السياسية حاجة طالب
بها األفراد والعائالت وسائر
اجلماعات ،لكي تؤمن بامسهم
اخلري العام بكل وجوهه
وقطاعاته ،الذي منه خري كل
واحد وواحدة ،وخري اجلميع.
هذا هو املربر الوحيد للعمل
السياسي ولوجود اجلماعة
السياسية.
على صعيد آخر ،يتوجه البطريرك
البابوي
واملوفد
الراعي
الكاردينال اجنيلو سكوال اىل
اربيل اليوم اجلمعة لالطالع
على اوضاع املسيحيني.
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لبنانيات

ماتياس زارت عون :الوضع بلبنان معقد وزير الداخلية زار رؤساء الطوائف
وموضوع النازحني يرتبط باجملتمع الدولي االسالمية :فرصة جللسة حكومية
التقى رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب العماد
ميشال عون وفدا من اللجنة
االقتصادية للشؤون املالية
لدول الشرق األوسط يف
االحتاد األوروبي برئاسة ماريزا
ماتياس وحضور املسؤول
عن العالقات الديبلوماسية
يف التيار الوطين احلر ميشال
دي شادارفيان.
وعلى األثر ،قالت ماتياس:
اتسم اللقاء باجلدية ،فنحن
نأخذ وجهات نظر كل القوى
السياسية يف لبنان ،وحبثنا
مع العماد عون يف مواضيع
عدة ،وال سيما الرئاسة كونه
مرشحا رئاسيا ،ولكن القرار

يعود إىل الشعب اللبناني.
هل حبثتم يف قضية الالجئني
السوريني؟
 خالل لقاءاتنا مع املسؤولنيكان هذا املوضوع حاضرا.
حنن نرى أن الوضع دقيق،
ال سيما أن اليوم اصبح
املوضوع عبئا على العائالت
اللبنانية.
هل تفكرون مبعاجلة هذا
األمر؟
 الوضع يف لبنان معقدوصعب ،ونرى أن احلل
ليس فقط لبنانيا ،بل يرتبط
باجملتمع الدولي .ونعترب أن
عالقاتنا مع لبنان جيدة ،ونريد
أن تبقى عالقاتنا بني االحتاد
االوروبي ولبنان جيدة.

ترايسي مشعون يف مقابلة اذاعية:

املطلوب من عون وجعجع أكثر من حوار بل أفعال
سأزور أسرتاليا يف تشرين األول 2015
حزب
رئيسة
اجرت
األحرار»
«الدميقراطيون
ترايسي داني مشعون مقابلة
مع اإلعالمية ندى فريد عرب
2MEاالسرتالي
اثري راديو
الناطق باللغة العربية مبسعى
من مفوض احلزب يف أسرتاليا
رميون أبو عاصي ،حيث
تكلمت عن عدة مواضيع من
األدب والكتابة مرورًا بالعائلة
فالسياسة.

أدب وكتابة

من املعروف بأن لشمعون عدة
كتب أتوا بعد جتربة طويلة
عاشتها خالل احلرب وخالل
الفرتة اليت تلت إغتيال والدها
وعائلتها؛ وأوضحت مشعون
بإن كتابها األول كان نتيجة
احلرب املشؤومة الطويلة ،أما
الكتاب الثاني «مثن السلم»
فقالت بأنها كتبته بعد فرتة
اتسمت بالنضوج واإلدراك،
ً
موضحة بأن ما من شيء
أهم من السالم واحلوار كحل
للصراعات.

عائلياً

وعن العالقة بعمها دوري
مشعون ،قالت بأنه على
الصعيد الشخصي والعائلي
العالقة ممتازة واملصاحلة متت
وبأن هناك لقاءات بينهما.
أما يف املوضوع السياسي،
فأوضحت مشعون بأنها اتفقت
مع عمها بأن لكل واحد منهما
موقفه السياسي وهذا لن
يفسد العالقة الشخصية أبدًا.

سياسة وإنتخابات

عن إمكانية التحالف مع
اجلنرال ميشال عون يف قضاء
الشوف ،قالت مشعون بأن هذا
ممكن جدًا ،ولكن األهم يف
األساس هو إجراء اإلنتخابات
ً
مصرة بأن الذي
النيابية،
حصل ليس تأجيل إنتخابات

بل إلغاء إستحقاق دميقراطي
ملرتني متتاليتني «وهذا ما
اعتربه إقفال للباب الشرعي
أمام الذين يودون العمل من
أجل إحداث التغيري».
أما عن اللقاء الذي حصل
بني العماد ميشال عون
ورئيس اهليئة التنفيذية يف
القوات اللبنانية مسري جعجع،
قالت مشعون بأن هذا اللقاء
خيصهما وحدهما؛ فللرجالن
تاريخ مشرتك من الصراعات
العنيفة وقد ارتأيا أن جيتمعا
من أجل حل مشاكل املاضي
بينهما .لكنين كنت أود أن
أرى يف إعالن النوايا دقة
ووضوحًا أكثر يف ما خيص
مواضيع جوهرية تؤثر إجيابًا
على احلياة السياسية يف هذه
األيام الصعبة ،منها قانون
اإلنتخابات ومسألة رئاسة
اجلمهورية اليت تتطلب أكثر
من حوار بل أفعال مقرونة
بتضحيات من أجل حتقيق قمة
الصاحل العام ،لكنين لألسف
مل أر أي شيء يف ورقة إعالن
النوايا ميكن أن يعاجل تلك
املساءل وغريها كي ال يصبح
هذا اإلعالن إتفاقًا عقيمًا.

زيارة أسرتاليا

املقابلة
مشعون
وختمت
شارفت
بأنها
باإلعالن
على إنهاء كل التحضريات
بالتنسيق مع فريق عملها فيما
يتعلق بزيارتها ألسرتاليا يف
شهر تشرين األول القادم
للمشاركة مع رئيس وأعضاء
مفوضية حزب «الدميقراطيون
احللفاء
ومجيع
األحرار»
يف
واألصدقاء
واحملبني
الذي
اإلحتفالي
القداس
سيقام عن راحة نفس
الشهيد داني مشعون وزوجته
وولديهما طارق وجوليان،
ولللقاء بأبناء اجلالية اللبنانية
وأيضًا إلجراء بعض اللقاءات
الرمسية.

قال وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق ان هناك فرصة
النعقاد جملس الوزراء لكنها
لن تستمر اىل االبد.
فقد جال الوزير املشنوق
امس على املرجعيات الدينية
االسالمية مهنئا حبلول شهر
رمضان املبارك فزار مفيت
اجلمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان يف دار الفتوى
حبضور عضو اجمللس الشرعي
االعلى الدكتور
االسالمي
رضوان السيد.
وقال املشنوق بعد اللقاء:
أوال الزيارة لسؤال خاطر
مساحة املفيت ،وتهنئته بشهر
رمضان املبارك ،وتباحثنا
بكل املواضيع سواء أوضاع
املسلمني واللبنانيني ،واألزمة
اليت نواجهها يف أكثر من جمال
هي نتيجة التعطيل احلكومي
وتعطيل الرئاسة ،وتأثري
األزمة السورية اليت تزداد
أكثر فأكثر على لبنان .حنن
دائما نلجأ لسماحته باعتباره
ليس رئيس املؤسسة الدينية
فقط ،هو أكثر من ذلك ،هو
رأس االعتدال ،أكان عند
املسلمني او بني اللبنانيني،
وهذا االعتدال هو اجملال
الوحيد إلعادة بناء دولة،
او على األقل للتخفيف من
اخلسائر اليت تصيب الدولة
والبلد يف الفرتة األخرية.
هل هناك جلسة قريبة جمللس
الوزراء؟
 بالتأكيد سيكون هناك مسعىبعد ان يستنفد رئيس احلكومة
اتصاالته السياسية سيكون
هناك طلب جدي بانعقاد جلسة
جمللس الوزراء ،والتوقيت
يعود لرئيس احلكومة ،هذه
مسألة تتعلق بصالحياته،
وهو قادر ان يقيم توازنا
بني الواجبات الوطنية مبحاولة
اقناع كل االفرقاء السياسيني
ان يشاركوا وبني صالحياته
الدستورية اليت تفرض عليه
الدعوة لعقد جملس الوزراء.
أنا أعتقد ان ما زال هناك
فرصة للمساعي السياسية
ولكنها لن تستمر اىل االبد
كما يقال .وبالنسبة للحديث
عن اللجوء اىل الشارع ،هذا
ال يفيد وال يؤدي اىل نتيجة،
فاللجوء اىل الشارع يبقى يف
الشارع ،ال يصل اىل جملس
الوزراء وال يرتقي اىل مستوى
القرار ،وال اعتقد ان هناك
قرارا سياسيا يؤخذ بناء على
ضغط الشارع.
مباذا تطمئننا عن عرسال؟
 عرسال خبري ،واجليش يقومبكل واجباته ،واالمور حنو
االحسن من حيث التواصل مع
اهل عرسال وجتاوبهم.

وعند قبالن

ثم زار الوزير املشنوق نائب
رئيس اجمللس االسالمي
الشيعي االعلى الشيخ عبد
االمري قبالن يف مقر اجمللس
يرافقه املستشاران رضوان
السيد وماهر ابو اخلدود وجرى
التباحث يف االوضاع العامة.

وبعد اللقاء ،ادىل املشنوق
بتصريح قال فيه :تشرفنا
بزيارة مساحة االمام الشيخ
عبد االمري قبالن لتهنئته
حبلول شهر رمضان املبارك.
ملتزمون
حنن
وكالعادة،
بقراءته للوضع القائم يف
لبنان واليت تؤكد على العدل
واالعتدال والعقل واحلوار.
ولقد طمأنته بأن احلوار بني
املستقبل بني كل االطراف
اليت هي جزء من االزمة
السياسية يف لبنان مستمر
إلجياد حلول .وحصلنا على
لسياسة
الدائمة
بركته
يف
واالستمرار
االعتدال
احلوار واهلدوء واحلفاظ على
لبنان وعلى وحدة اللبنانيني
بكل طوائفهم ومذاهبهم.
وردا على سؤال قال :ان
زيارتي دائمة اىل العماد
ميشال عون بصرف النظر عن
طبيعة االزمة او اذا كان هناك
حلول سريعة .اما القرار بعقد
جلسة جملس الوزراء فهو عند
رئيس احلكومة واعتقد انه
سينعقد يف الوقت القريب.

 ...وعند شيخ العقل

كذلك زار املشنوق شيخ
عقل الطائفة الدرزية يف
فردان حيث شدد الشيخ
حسن على ضرورة أن تواصل
كل األجهزة األمنية اللبنانية
عملها الدؤوب يف حفظ
األمن واالستقرار ومالحقة كل
العابثني بسلم البالد والسهر
على منع أي إشكاالت من
شأنها جر األمور إىل ما ال
حتمد عقباه يف ظل التداعيات
الكبرية اليت ترتكها أزمات
املنطقة والرتبص اإلسرائيلي
الدائم بنا .وأكد أن طائفة
ستبقى
الدروز
املوحدين
ضنينة بأمن الوطن وقيام
الدولة واحتضان املؤسسات
وإعالء منطق العقل واحلق
والصاحل العام.
وبعد اللقاء ،قال املشنوق:
الزيارة لسؤال خاطر صاحب
السماحة وتعزيته بضحايا
قرية قلب لوزة ،لإلطمئنان ان
االمر ،ان شاء اهلل ،لن يتكرر.
كان احلديث قاعدته احلكمة
والعقل والوعي الذي ينادي
به صاحب السماحة ،والتأكيد
على الدور الوسطي الذي
يلعبه النائب وليد جنبالط
يف هذه املرحلة هو والرئيس
سالم ملزيد من استيعاب
االزمة يف لبنان والقدرة على
حلها بطريقة هادئة ومعقولة
وتستعيد احلياة الدستورية
نشاطها .وانا متأكد ان صاحب
السماحة حبكمته واعتداله
وعقله قادر ان يستوعب اكثر
واكثر ايا كانت االزمات اليت
متر علينا ،كل االحوال .واضح
ان الوضع يف لبنان رغم كل
الذي نراه هو افضل بكثري
من حميطنا ،احلمد هلل متكنا
حتى اآلن مبساعي اجلميع
وجبهودهم ،ان مننع وصول
احلريق السوري او العراقي
اىل لبنان.

اخلليل حذر من متادي اجملموعات التكفريية
بأعماهلا االجرامية يف القرى املقابلة جلبل الشيخ
علق عضو كتلة التنمية والتحرير
على
اخلليل
انور
النائب
التطورات املتسارعة على اجلبهة
اجلنوبية احملاذية للجوالن احملتل
واملقابلة للحدود اللبنانية عند
ختوم جبل الشيخ ،فقال يف
تصريح امس االول:
تعمدت اجملموعات التكفريية
على اجلبهة اجلنوبية يف سوريا
وحتديدا يف املنطقة احملاذية
للجوالن احملتل ،إستهداف عدد
من القرى والبلدات اآلمنة،
يف مؤشر جديد على نية هذه
اجملموعات إرتكاب املزيد من
اجملازر بهدف تهجري األهالي
وترهيبهم.
إن أهداف هذه العمليات
اليت تأتي بعد جمزرة قلب
لوزة واضحة ،ويبدو أن هذه
اجملموعات تسعى اىل اجهاض
بهدف
التهدئة،
مساعي
الوصول إىل غايات سياسية
خطرية تتجاوز الصراع الداخلي
يف سوريا .ويف هذا السياق،
يبدو جليا دعم العدو اإلسرائيلي
هلذه اجملموعات اهلادف إىل
زيادة الشرخ يف النسيج الوطين
وحتويل
العربي،
والقومي
البلدان العربية إىل مساحات من
اإلقتتال الطائفي واملذهيب.
هذا
مواجهة
يف
اضاف:
املشروع ،إننا ندعو أبناء طائفة
املوحدين الدروز إىل الوحدة
وحتصني رسالتهم التوحيدية

الوطين
مشروعهم
بتأكيد
والقومي العربي .إن قيادات
طائفة املوحدين الدروز مدعوة
إىل تغليب وحدة الصف يف هذه
الظروف اإلستثنائية واإلبتعاد
عن كل أشكال املزايدات
السياسية.
وتابع :إننا ندين اإلجرام املتمادي
يف حق أهلنا يف قرى سفوح جبل
الشيخ وبلداته ،آخرها ما جرى
تداوله يف اليومني املاضيني
من إعتداءات مركزة على بلدة
حضر وغريها من البلدات اآلمنة،
ونؤكد أن أبناء طائفة املوحدين
الدروز واعون ألخطار الفتنة
وسيواجهونها بشتى األشكال
السياسية وامليدانية ،ألنهم
كانوا وما زالوا يف قلب املشروع
الوطين والقومي لدوهلم ،وهم
جزء ال يتجزأ من وحدة النسيج
اإلجتماعي والثقايف لبلدانهم.
وختم :إننا حنذر من متادي
هذه اجملموعات التكفريية يف
أعماهلا اإلجرامية يف القرى
املواجهة للحدود اللبنانية على
اجلهة املقابلة جلبل الشيخ،
وندعو اللبنانيني كافة ،إىل
املزيد من وحدة الصف والوحدة
الوطنية ملواجهة أي تداعيات
قد تفرضها التطورات ،ونؤكد
أن اجلميع سيبقى خلف جيشنا
الوطين الباسل يف دفاعه عن
أرضنا يف مواجهة اخلطرين
اإلسرائيلي والتكفريي.

بري عرض مع ميقاتي وحناوي التطورات وتلقى
اتصالني من سالم واحلريري
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول يف
عني التينة ،الرئيس جنيب
ميقاتي ،وعرض معه االوضاع
يف البالد والتطورات يف
املنطقة.
ثم استقبل وزير الشباب
املطلب
عبد
والرياضة
حناوي وحبث معه يف الوضع

السابق

احلكومي ،فالوزير
مروان شربل.
من جهة اخرى ،تلقى بري
اتصاال من رئيس تيار
سعد
الرئيس
املستقبل
احلريري مهنئا حبلول شهر
رمضان.
كذلك تلقى اتصاال مماثال من
رئيس احلكومة متام سالم.
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عرب وعالم

نواب يف الكونغرس يطالبون بإقامة منطقة حظر جوي
مقتل  ٣٠شخصاً بهجومني ل بوكو حرام يف النيجر
الشرطة تعتقل املتهم بقتل  ٩اشخاص يف
وتشاد تقصف معسكرات اجلماعة يف نيجرييا وزير الدفاع األمريكي :سقوط النظام السوري ممكن كنيسة للسود مبدينة تشارلستون االمريكية

قال مصدران أمنيان امس االول
إن مقاتلي مجاعة بوكو حرام
هامجوا قريتني يف منطقة ديفا
جبنوب النيجر خالل الليل وقتلوا
 30مدنيا على األقل.
وهذا هو ثاني هجوم كبري عرب
احلدود تشنه اجلماعة النيجريية
املتشددة هذا األسبوع بعد هجوم
انتحاري مزدوج يف العاصمة
التشادية اودى حبياة  34شخصا
على األقل .وقال املصدران إن
املهامجني ذهبوا إىل القرىتني
يف منطقة جيسكريو يف سيارات
وعلى منت دراجات نارية وأطلقوا
النار على السكان قبل أن يشعلوا
النار يف املنازل املصنوعة يف
معظمها من القش حيث كان
خيتبئ آخرون .وقال أحد مسؤولي
األمن يف اجململ قتل  30شخصا
على األقل .بعضهم توفى عندما
أشعلت النريان يف املنازل.
وقال املصدر إنه يتوقع ارتفاع
عدد القتلى ألن عددا من الناجني
أصيبوا حبروق خطرية .وتقع
منطقة جيسكريو على ضفاف
نهر كومادوجو الذي يفصل بني
النيجر ونيجرييا.
وقال جيش تشاد يف بيان
أصدره يف وقت متأخر الليلة
املاضية إنه نفذ سلسلة من
الغارات اجلوية على معسكرات
جلماعة بوكو حرام يف نيجرييا
ردا على هجوم انتحاري مزدوج
يف العاصمة التشادية جنامينا
هذا األسبوع أسفر عن مقتل 34
على األقل.
وأضاف البيان أن اهلجمات
أوقعت خسائر بشرية ومادية
كبرية يف ستة معسكرات تابعة
للجماعة املتشددة .ومل يقدم
املزيد من التفاصيل.
وقال املتحدث باسم اجليش

العقيد عظيم برمندو قوات الدفاع
وقوات األمن التابعة لنا ستالحق
بال رمحة هؤالء اإلرهابيني الذين
ال دين هلم واخلارجني عن
القانون حتى ال متر إراقة دماء
ابناء تشاد بال عقاب.
وقالت تشاد انها اعتقلت مخسة
مشتبها بهم على األقل وحظرت
الربقع بعد تفجريات انتحارية
أحنت فيها بالالئمة على مجاعة
بوكو حرام املتشددة مما أدى
إىل مقتل  34شخصا.
وعدلت تشاد عدد القتلى الذين
سقطوا يف التفجريين إىل 34
شخصا .وأصيب أكثر من مئة
شخص يف اهلجمات على مركز
للشرطة ومدرسة تابعة للشرطة
أيضا يف العاصمة جنامينا.
وقال وزير الداخلية واألمن
العام عبد الرحيم بريميي حامد
حدث تقدم يف التحقيق ...مت
اعتقال عدد من املشتبه بهم.
جرى اعتقال ما بني مخسة وستة
أشخاص .وقالت احلكومة ان ٤
من مقاتلي بوكو حرام كانوا بني
القتلى.
وقالت تشاد إنها ستحظر
الربقع الذي يغطي اجلسم من
قمة الرأس إىل أمخص القدم
والعمائم الدينية .وقال رئيس
احلكومة كالزوبو باهيمي ديبو
الذي التقى مع عدد من القادة
الدينيني لبحث هذه اإلجراءات
سيتم سحب حتى مالبس الربقع
املطروحة للبيع يف االسواق.
وساعدت إيرادات النفط تشاد
على الظهور كقوة عسكرية يف
املنطقة مما يربز أهمية دور
قواتها يف طرد مسلحي بوكو
حرام من األراضي اليت استولوا
عليها يف مشال نيجرييا هذا
العام.

القوات املصرية تقتل  ٩إرهابيني يف سيناء
واحبطت حماولة تفجري  ٥عبوات ناسفة
اعلنت أجهزة األمن املصرية
حالة االستنفار الكامل ،على
مستوى اجلمهورية ،ملواجهة
دعوات مجاعة اإلخوان وبعض
احلركات السياسية بالتظاهر
واحلشد يف امليادين اليوم
اجلمعة ،ومهامجة مؤسسات
الدولة ردا على احلكم بإعدام
الرئيس املعزول حممد مرسي
وأعضاء مكتب اإلرشاد.
ودفعت قوات األمن مبجموعات
قتالية لتأمني املراكز األمنية
واملؤسسات احلكومية واملنشآت
اهلامة للتصدي ألية أعمال
ختريبية تستهدف مؤسسات
الدولة ،كما يتم نشر قوات
األمن يف امليادين والشوارع
للتصدي للتظاهرات وأعمال
الشغب يف الشوارع.
هذا وذكرت مصادر أمنية أن
القوات املسلحة نفذت غارات
جوية بطائرات األباتشي جنوب
الشيخ زويد ،أدت ملقتل 9
األجهزة
تعتربهم
أشخاص
األمنية تكفرييني .وأوضحت
املصادر أن القوات املسلحة
جنحت يف إحباط حماولة تفجري

 5عبوات ناسفة قامت العناصر
بالطريق
بزرعها
التكفريية
الدولي العريش  -رفح،
وبالطريق الدائري حول مدينة
العريش ،دون إصابات.
ومتكنت أجهزة األمن من
اكتشاف العبوات قبل تفجريها،
ً
أمنيا حوهلا ومت
طوقا
وأقامت
ً
عددا
تفجريها ،ومشطت القوات ً
من املناطق اجملاورة ،للبحث
عن عبوات أخرى ،ولضبط
املتورطني يف زرعها.
ويف السياق ذاته ،أعلنت
مصادر أمنية بشمال سيناء،
اخلميس ،مقتل  9من العناصر
التكفريية يف غارات جوية
نفذتها قوات اجليش بطائرات
األباتشي جنوب الشيخ زويد.
وقالت املصادر إن طائرات
أباتشي نفذت عدة غارات جوية
بنطاق قرية املقاطعة جنوب
الشيخ زويد ،ما أسفر عن
مقتل  6عناصر تكفريية ،كما
مت قصف سيارة دفع رباعي،
فرت من املكان ،تقل  3عناصر
أخرى ،ما أدى إىل مقتلهم،
متاما.
وتدمري السيارة ً

اعترب وزير الدفاع األمريكي،
اشتون كارتر ،أن سقوط
النظام السوري أمر ممكن
بسبب الضعف الذي حلق بقواته
العسكرية.
وقال وزير الدفاع يف جلسة
استماع أمام جلنة القوات
املسلحة يف جملس النواب
األمريكي :نريد أن نشهد انتقاال
للسلطة ال يكون األسد حاضرا
فيه .وأضاف أن سقوط النظام
ممكن ،ألن قواته ضعفت إىل حد
كبري ،وتعرضت خلسائر كبرية،
الفتا إىل أن القوات النظامية
تزداد عزلتها يف منطقة دمشق
واملنطقة ذات الغالبية العلوية
يف مشال غرب البالد.
ورأى أن انسحاب الرئيس
السوري بنفسه من الساحة،
سيكون أفضل للشعب السوري
مع تشكيل حكومة سورية جديدة
تستند إىل املعارضة املعتدلة.
هذا ودعا نواب يف الكونغرس
األمريكي إىل إقامة منطقة
حظر جوي فوق سوريا بعد
عرض شريط مصور ُيظهر
أطباء حياولون إنقاذ أطفال إثر
هجوم بغاز الكلور على مناطق
سكنية.
وقال السفري األمريكي السابق
يف سوريا روبرت فورد أمام
جلنة الشؤون اخلارجية يف
جملس النواب إن احلكومة
السورية تستخدم غاز الكلور
من دون أي حماسبة.
فيما اعترب رئيس اللجنة
اجلمهوري إيد رويس أن
السياسة األمريكية جيب أن
تتغري ،مؤكدا أن مناطق احلظر
اجلوي ستحرم األسد من
السيطرة على األجواء.

مواجهات بني
الفلسطينيني وجنود
االحتالل
االحتالل
قوات
أصابت
اإلسرائيلي ،شابني فلسطينيني
بالرصاص احلي خالل اقتحامها
مدينة نابلس يف الضفة
الغربية.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية،
إن قوات االحتالل اقتحمت
املنطقة الشرقية ملدينة نابلس
برفقة عدد من املستوطنني
وجرافة ،األمر الذي أدى إىل
اندالع مواجهات يف املنطقة.
وأضافت املصادر أن قوات
االحتالل أطلقت األعرية النارية
ما أدى إىل إصابة شابني
أحدهما من خميم بالطة بعيار
مطاطي بالصدر ،وآخر بعيار
ناري بالفخذ وحالته مستقرة
ومت نقلهما إىل مستشفى
رفيديا لتلقي العالج .كما
اعتقلت قوات االحتالل شقيقني
من بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأصيب عدد من الفلسطينيني
حباالت اختناق بالغاز ،خالل
مواجهات اندلعت صباح امس
االول ،قرب رام اهلل ،وسط
الضفة الغربية.

تزداد
آخر،
صعيد
على
االنتقادات املوجهة للواليات
املتحدة من قبل منظمات
اإلغاثة وبعض أعضاء احلزب
الدميقراطي الذي ينتمي إليه
الرئيس أوباما لعدم استقباهلا
إال أعدادا حمدودة من الالجئني
السوريني.
فمنذ تشرين األول املاضي مل
تسمح الواليات املتحدة بدخول
إال عدد يقل عن  800الجئ
سوري ،وهو ما ميثل النذر
اليسري من املاليني ال  4الذين
نزحوا فرارا من احلرب وفقا
لبيانات وزارة اخلارجية .وأظهر
تقرير نشرته املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
امس االول اخلميس ،أن مشكلة
الجئي سوريا أصبحت وألول
مرة أكرب من مشكلة الجئي
أفغانستان.
وقال مسؤول بوزارة اخلارجية
األمريكية إن العدد اإلمجالي
الذي قبلته الواليات املتحدة
يف الشهور الثمانية املاضية،
أكرب بكثري مما كان عليه يف
السنوات السابقة منذ تفجرت
األزمة السورية عام  .2011ويف
عام  2014بأكمله مل يسمح إال
بدخول  249الجئا سوريا فقط.
وقال ديفيد ميليباند رئيس جلنة
اإلنقاذ الدولية إن دول اجلوار
مثل تركيا ولبنان واألردن
تتحمل  %٩٩من عبء الالجئني
السوريني وإن كانت تتلقى
دعما من أمريكا ومصادر متويل
أخرى .وأضاف حنن على ثقة
بإمكانية إجراء الفحوص الالزمة
على حنو أسرع بكثري للحد من
معاناة الالجئني العالقني يف
املقام األول وإلبداء التضامن
الذي حتتاجه دول اجلوار يف
املقام الثاني.
وقال الري يونك كبري مسؤولي
باملفوضية
التوطني
إعادة
السامية لشؤون الالجئني إن
من املتوقع ارتفاع عدد من
ستستقبلهم أمريكا يف النصف
الثاني من العام.

قال مسؤولون أمريكيون إن
مسلحا أبيض  21عاما متهما
بقتل تسعة أشخاص يف
كنيسة تارخيية لألمريكيني
ذوي األصل األفريقي مبدينة
تشارلستون بوالية ساوث
كاروالينا االمريكية اعتقل امس
االول اخلميس.
وألقى مسؤولو إنفاذ القانون
القبض على املسلح املزعوم
ديالن روف .يأتي حادث إطالق
النار الذي وقع أالربعاء يف عام
شهد مظاهرات ذات دوافع
عرقية على مدى أشهر يف
أحناء الواليات املتحدة احتجاجا
على مقتل رجال سود .وقالت
وزيرة العدل لوريتا لينش
للصحفيني إن مشتبها به اقتيد
اىل السجن بعد ساعات من
إطالق الرصاص.
وقال رجل عرف نفسه بأنه خال
روف إن والد روف أهداه مؤخرا
يف عيد ميالده مسدسا عيار 45
ملليمرتا وان روف بدا شاردا
يسري على غري هدى .وقال
مسؤولون إن الضحايا هم ست
نساء وثالثة ذكور بينهم القس
كليمنتا بينكين راعي الكنيسة
وعضو دميقراطي مبجلس شيوخ
الوالية.
وقال قائد الشرطة غريغوري
مولني ان املسلح رجل أبيض
شعره ذهيب اللون جلس وسط
املرتددين داخل كنيسة اميانويل
األسقفية امليثودية لألفارقة
ملدة ساعة يوم االربعاء قبل ان
يطلق النار.
وأعاد احلادث اىل االذهان
1963
عام
وقع
تفجريا
استهدف كنيسة لالمريكيني
السود يف برمنغهام يف والية
االباما وقتلت فيه أربع فتيات
وكان وراء تبلور حركة احلقوق
املدنية يف ستينات القرن
املاضي .ويقول موقع كنيسة
تشارلستون على اإلنرتنت إنها
واحدة من أكرب وأقدم كنائس
السود يف اجلنوب .وتشري
بيانات هيئة املتنزهات الوطنية

برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف
منطقة بريوت وجبل لبنان ومجعية الصناعيني يف
لبنان ومبشاركة من عدد من السفارات العربية
يف أسرتاليا يقام يوم  11آب /أوغسطس 2015
معرض الفرح – الفرح إكسبو  2015يف قاعة
اللونا الونج– بانكستاون ويستمر هذا املعرض
لغاية  20آب /أوغسطس .2015
ِ
يهدف هذا املعرض إىل تعزيز أواصِر
الصداقة

املسلح ديالن روف

األمريكية إىل أنها شيدت يف
القرن التاسع عشر وساهم يف
تأسيسها أحد العبيد الذي نال
حريته وأعدم الحقا بتهمة تنظيم
مترد .وقال مولني إن مكتب
التحقيقات االحتادي واملكتب
املختص باملتفجرات واالسلحة
واخلمور والتبغ ووكاالت اخرى
تشارك يف التحقيق.
ومل حتدد هوية أي من الضحايا
على الفور .لكن القس آل
شاربتون وهو أحد زعماء احلقوق
املدنية يف نيويورك قال يف
تغريدة على تويرت إن القس
كليمينتا بينكين راعي الكنيسة
والعضو يف جملس شيوخ
الوالية من بني القتلى .وقال
تشارلز فرانسيس املتحدث
باسم إدارة شرطة تشارلستون
إن اطالق النار وقع يف كنيسة
اميانويل األسقفية للميثوديني
األفارقة.
وقال اريك واتسون املتحدث
باسم مكتب قائد شرطة
مقاطعة تشارلستون إنه مت
االبالغ عن تهديد بوجود قنبلة
يف وقت الحق قرب الكنيسة.
وطلبت الشرطة من االشخاص
الذين جتمعوا يف املنطقة
االبتعاد .وأشار مولني يف
املؤمتر الصحايف إىل أن عمليات
تفتيش جرت بعد التهديد وأن
اخلطر قد زال.

والتعاون التجاري واإلقتصادي ما بني أسرتاليا وبلدان الشرق األوسط عمومًا وتركيا
ِ
أيضا .وسيشارك جمموعة من التجار من لبنان وسوريا وتركيا واألردن وفلسطني وغريها
من الدول وجتار من أسرتاليا حيث سيقدمون عددًا متميزًا من الصناعات واملنتوجات الشرق
أوسطية يف بلدنا أسرتاليا .ويتضمن املعرض سهرة طربية يوميًا حيييها فنانو املهجر كما
وسيقدم املعرض أنواعًا خمتلفة من املأكوالت الشهية للكبار والصغار مع املشروبات
ونشاطات تسلية متنوعة أخرى.
وهناك العديد من املفاجآت واهلدايا اليت سيقدمها املعرض من ضمنها سحب تومبوال على
سيارة جديدة وبطاقيت سفر ذهابًا وإيابًا إىل منطقة الشرق اآلوسط.
نأمل من أبناء اجلالية العربية يف منطقة سيدني خصوصا وعموم أسرتاليا بشكل عام
للحضور إىل هذا املعرض واملشاركة برفع اسم لبنان وبلدان الشرق األوسط عاليًا يف
اجملاالت الدولية واالقتصادية اإلنتاجية ،حيث سيكون االفتتاح الرمسي هلذا املعرض
مساء .ومن ثم للعموم
املتميز يوم الثالثاء بتاريخ  11آب /أوغسطس  2015الساعة 7:00
ً
مساء.
بدءًا من يوم األربعاء املوافق  12آب من الساعة  12:00ظهرًا وحتى العاشرة
ً
ملزيد من املعلومات واملشاركة يف املعرض يرجى االتصال مبنظمة ومديرة املعرض السيدة
نادين شعار على الرقم التالي0415494949 :
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9 صفحة

اعالنات

حلويـات إبراهيم
فـي روكدايل

 سنة يف خدمة اجلالية30 .... 1983 تأسست عام

.. بييت فور.. بقالوة..لدينا مجيع أنواع احللويات
حالوة.. كنافة..قشطة..شوكواله..معمول على أنواعه
 بوظة وغريها الكثري..اجلبنة
)آل ابراهيم والعاملون يف احملل مع السيد علي ابراهيم (الشمالي

نـتقدم بأحـر الـتهاني من اجلالية العربية
.واالسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك

رمضان كريم

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

Web; www.ibrahimpastry.com.au

YOU, YOUR FAMILY AND FRIENDS ARE INVITED TO THE

AUBURN

EXCLUSIV E TAX TIME
Tuesday 23 rd June One Night Only!
This event is by invitation only

STORE WILL CLOSE AT 5.30PM AND RE-OPEN FROM
6PM TO 10PM FOR EXCLUSIVE V.I.P. SPECIALS!

• COMPUTERS • DIGITAL CAMERAS • MOBILES • FITNESS & HEALTH ACCESSORIES
• TELEVISIONS • AIR CONDITIONERS • WHITEGOODS • SMALL APPLIANCES • HI-FI

Amazing Tax Time Deals Storewide!

We respect your privacy. Should you wish to be removed from our mailing list please contact our Privacy officer Suraj Bandi on 02 8748 4200 or suraj.bandi@au.harveynorman.com

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

SHOP with CONFIDENCE

Ends 23/06/15. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

Valid only at Harvey Norman® Auburn on 23/06/15 from 6pm until 10pm. Invitation applies to purchases and new orders placed during the promtional period only. Excludes Apple, Miele, Asko, Falcon and AEG. Not to be used in conjunction
with any other offer. V.I.P. prices are determined by the relevant franchise.

302774_AUB

INTEREST FREE TERMS AVAILABLE - SEE IN STORE FOR DETAILS.
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اسرتاليات

Australian News

معلومات عن محلة فحص سرطان األمعاء

ّ
ترقب وصول رزمة جمانية
خاصة بفحص سرطان األمعاء

سوف يتوفر الفحص اجملاني
اخلاص بسرطان األمعاء لعدد
أكرب من األسرتاليني يف أعقاب
التغيريات اليت أجريت على
الربنامج الوطين للفحص اخلاص
بسرطان األمعاء والذي ُي ّ
توقع
أن ينقذ حياة ما يصل إىل 500
شخص يف السنة.
املوسع ،سوف
مبوجب الربنامج
ّ
ّ
يتلقى الرجال والنساء يف سن
 74 - 50سنة رزمة جمانية
خاصة بفحص سرطان األمعاء
كل سنتني حبلول عام .2020
ُيعترب سرطان األمعاء ثاني أكثر
األسباب شيوعًا للموت الناجم
عن السرطان يف أسرتاليا،
إذ ميوت حوالي  80أسرتاليًا
وأسرتالية نتيجة هذا املرض
كل أسبوعّ .
إال أنه ميكن معاجلة
ما يصل إىل  %90من سرطانات
األمعاء بنجاح إذا مت اكتشافها
مبكرًا .والفحص املنتظم أفضل
طريقة لالكتشاف املبكر ،إذ
ميكن به العثور على سرطان
األمعاء قبل ظهور أعراضه.
ّ
للتأكد من وصول هذه الرسالة
الصحية اهلامة إىل األسرتاليني
متنوعة،
من خلفية ثقافية
ّ
أطلقت دائرة الصحة محلة
توعية بعنوان «هدية للحياة»
تظهر إعالناتها حاليًا يف وسائل
متعدد الثقافات.
اإلعالم
ّ
مبوجب هذا الربنامج تتم حاليًا
دعوة الرجال والنساء يف سن
 50و 55و 60و 65و 70و74

عامًا إلجراء الفحص اخلاص
بسرطان األمعاء .وبني 2015
ُ
ستضاف فئات عمرية
و،2020
إضافية إىل الربنامج حبيث تتم
حبلول عام  2020دعوة مجيع
األسرتاليني من سن  50إىل
 74سنة إلجراء الفحص كل
سنتني.
ّ
سيتلقى املشاركون دعوة
لذلك
بالربيد تشمل رزمة فحص ميكن
وكتيب معلومات.
إجراؤه ذاتيًا
ّ
ميكن إكمال هذا الفحص بسرعة
وسهولة ،وميكن إجراؤه يف
البيت .والفحص جماني ،وتصل
نتائجه إليك يف غضون أسابيع
قليلة.
يف هذا الصدد قال الدكتور
وفيق لطيف ،وهو طبيب عام
ومن األفراد الناشطني يف
اجلالية ،إن هذه محلة هامة
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بالعربية.
الناطقة
للجالية
ّ
نتذكر
«ومن املهم جدًا أن
أن االكتشاف املبكر لسرطان
األمعاء معناه القدرة على
معاجلته بصورة أسهل .إن
الفحص بصورة منتظمة ينقذ
احلياة».
ّ
يشكل سرطان
وأضاف« :ال
األمعاء موضوعًا للنقاش كما
جتري العادة بالنسبة ألنواع
السرطان األخرى ،لذا فإنين
أحث اجلالية على نشر هذه
الرسالة الصحية اهلامة .وإذا
وصلتك رزمة بالربيدُ ،يرجى
ّ
واتباع
قراءة احملتويات بانتباه
التعليمات .الفحص بسيط،
وهو جماني».
ّ
تفقد
للمزيد من املعلومات
australia.gov.au/
املوقع
bowelscreening

حفل تربع ناجح لدعم محلة النائبة جولي اوينز االنتخابية
اقيم ،مساء اجلمعة من االسبوع
املاضي حفل عشاء لدعم احلملة
االنتخابية لنائبة مقعد باراماتا
الفيدرالي السيدة جولي اوينز
وذلك يف مطعم  Phoenixيف
مركز ويستفيلد للتسوق يف
باراماتا.
حضر احلفل ،اضافة اىل النائبة
اوينز ووزير الظل للخزانة
كريس بوين ،النائبة جوليا فني،
عضو بلدية بالكتاون سوساي
بنجامني ،عضو بلدية هولرويد
ليزا اليك ،مجعية املشاريع
اجلمعية
االسالمية،
اخلريية
مجعية
االسالمية،
االمحدية
العمال الصينية االسرتالية،
اجلمعية البنكية اململوكة من
الزبائن وعدد كبري من مؤيدي
حزب العمال ورؤساء حترير
امليدل ايست هريالد الزميل
انطونيوس بو رزق وامليدل
ايست تاميز الزميل كميل شالال
واهلريالد الفييتنامية الزميل
دانغ ما فان.
بدأت املناسبة بكلمة للنائبة
جولي اوينز شكرت فيها مجيع
احلضور وشرحت اهلدف من
اقامة احلفل ودعت اىل شراء
الرافل تكت لدعم محلتها
االنتخابية الفيدرالية.
وبعد تناول العشاء قدمت
السيدة اوينز وزير الظل للخزانة
كريس بوين فتحدث عن انتزاع
السيدة اوينز مقعد باراماتا عام
 2004من نائب حزب االحرار
روس كامريون وانها منذ ذلك
احلني استطاعت ان تبين عالقات
صداقة مع العديد من شرائح
اجملتمع يف مقعدها االنتخابي.
ودعا السيد بوين اىل جتديد
الدعم هلا ملواصلة نقل هموم
مواطين مقعدها وقضاياهم اىل

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

جولي اوينز

كريس بوين

من اليمني :النواب جوليا فني ،كريس بوين وجولي اوينز

جانب من الحضور

احلكومة الفيدرالية يف كانبريا
خاصة وان حلزب العمال فرصة
كبرية يف الفوز باالنتخابات
الفيدرالية املقبلة.
واضاف يقول ان النائبة اوينز
هي سكرترية برملانية للظل
واملصاحل
التعليم
حلقيبيت
الصغرية وهي مدافعة قوية عن
الطبقتني املتوسطة والفقرية.
وقال انه مضى حواىل سنتني
على استالم السيد طوني ابوت

رئاسة الوزراء ولكن هذه الفرتة
هي اطول بكثري بالنسبة له الن
السيد ابوت حنث بالعديد من
وعوده االنتخابية.
وقال ان حزب العمال ،عكس
الشعب
سيطلع
االحرار،
االسرتالي على برناجمه االنتخابي
بالتفصيل قبل االنتخابات.
ومتنى السيد كريس بوين
للنائبة اوينز التوفيق والنجاح
يف االنتخابات املقبلة.

National

Strata Management

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

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

صفحة 11

Saturday 20 June 2015

السبت  20حزيران 2015

اسرتاليات

«دائما نتصرف بصورة قانونية»

موريسون يرفض الرد على مزاعم دفع اسرتاليا ملهربي البشر
اعلن وزير اهلجرة السابق
سكوت موريسون انه على ثقة
ان املسؤولني االسرتاليني
املشاركني يف وقف عمليات
قوارب طاليب اللجوء «تصرفوا
بصورة قانونية ومبا يتفق مع
سياسة احلكومة».
ويف مواجهة وسائل اإلعالم له
يوم االثنني تهرب وزير اخلدمات
االجتماعية من االجابة عن أن
احلكومة قد دفعت ملهربي
البشر آالف الدوالرات العادة
طاليب اللجوء اىل اندونيسيا.
ورفض مرارا وتكرارا الرد على
أسئلة حول هذه االدعاءات ،على
رغم اإلصرار بأن املسؤولني
يعملون كجزء من عملية سيادة
احلدود قائال «دائما نعمل
وسوف نعمل بصورة قانونية».
ويف هذه االثناء ،وصف النائب
االحراري يف كوينزالند أندرو
المينغ هذه املزاعم بانها «صفر
يف لدى ناخيب مقعده».
اعالم
وسائل
وكشفت
فريفاكسيوم االثنني ان حزب
العمال سوف يدعو املراجع العام
للتحقيق يف مزاعم استخدام
أموال دافعي الضرائب للدفع
ملهربي البشر العادة  65طالب
جلوء إىل إندونيسيا.
وقد وصف زعيم املعارضة بيل
شورتن مستوى السرية حول
العملية كـ «التقاط األنفاس».
وطالبت مفوضة األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ()UNHCR
واملكتب الدولي للهجرة تفسريا
لذلك.
وسئل السيد موريسون يوم
االثنني عما اذا كان يعتقد ان
احلكومة جيب ان تدفع ملهربي
البشر و»كم من القوارب
اشرتت» ،اجاب»مل اعلق على
ذلك ولن اعلق» .
وقال الوزير موريسون ان
«لدى احلكومة مسؤولية وقف
القوارب».
وحول التناقض بني تصرحيات
وزير اهلجرة بيرت داتون ووزيرة
اخلارجية جولي بيشوب ،اليت
نفت ان يكون مسؤولون دفعوا
ملهربي البشر ،ورئيس الوزراء
طوني أبوت الذي رفض نفي
هذه االدعاءات ،قال السيد
موريسون جمددا« :لن اعلق
على التعليق «.
وردا على سؤال حول هذه
املسألة يوم االثنني ،اجاب
نائب مقعد بومان السيد اندرو
المينغ انه لن تكون لديه
مشكلة اذا كانت احلكومة تدفع
للمهربني العادة طاليب اللجوء
إىل إندونيسيا.
وقال «ليست لدي أي مشكلة
مع التأكد يف هذه احلالة من
عودة السفينة إىل أرض
آمنة».
بدوره قال السيد ابوت ان
احلكومة سوف تفعل «كل ما
يلزم» وسوف توقف قوارب
طاليب اللجوء «بأية وسيلة من
الوسائل».
ويوم االثنني ،وخبت السيدة
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أبوت يرعى اللقاء الربملاني االول لقادة االديان يف كانبريا
الربملان
مبنى
احتضن
العاصمة
االسرتالي يف
صباح
كانبريا
االسرتالية
االربعاء من االسبوع احلالي
اللقاء الربملاني االول لرؤساء
االديان يف اسرتاليا الذي
تضمن حفل فطور صباحي
ودعاء مشرتك بني قادة
الذي نظمته
اتباع االديان
اجلامعة االسرتالية الكاثوليكية
حتت رعاية ومشاركة رئيس

الوزير سكوت موريسون
على
اندونيسيا
بيشوب
طلبها من سفري أسرتاليا بول
 Grigsonاملزيد من املعلومات
حول املدفوعات املزعومة بإلقاء
اللوم على اندونيسيا لفشلها
يف تأمني حدودها.
وقالت وزيرة اخلارجية لصحيفة
االسرتاليان «إن أفضل طريقة
إلندونيسيا لتبديد أية خماوف
لديها حول عملية سيادة احلدود
ان تفرض اندونيسيا
هي
سيادتها على حدودها».
ورأت الناطقة باسم الشؤون

تانيا
للمعارضة
اخلارجية
 Plibersekان على احلكومة
االجابة على األسئلة حول
اإلجراءات اخلاصة بها بدال من
إلقاء اللوم على اندونيسيا.
وقالت «ما على جولي بيشوب
أن تقوله هو ما إذا كانت
حكومتها تدفع ملهربي البشر
مما خيلق حافزا هلم لوضع
الناس على منت قوارب غري
آمنة ،وعما إذا كانت متمسكة
أي
تقديم
عدم
بكالمها
مدفوعات».

مؤمتر اسرتالي يدعو لدعم الجئي
مسلمي الروهنجيا

السيناتور شوكت مسلماني وخضر صالح وآخرون خالل املؤتمر
دعا املشاركون يف مؤمتر دعم
الجئي مسلمي الروهنجيا الذي
عقد يف قاعة مدينة الكمبا يف
سيدني احلكومة االسرتالية لدعم
قضية الجئي الروهينجا وحتمل
جتاهم
االنسانية
مسؤلياتها
واعادة توطينهم يف اسرتاليا .
وحضر املؤمتر الذي عقد حتت
شعار ( مسلمي الروهينجا منفى
حنو اجملهول ) بدعم من بلدية
مدينة كانرتبري نواب وبرملانيون
وسياسيون اسرتاليون ويف
مقدمهم نائب الكمبا جهاد ديب ،
وعضو اجمللس التشريعي شوكت
مسلماني  ،وعضو اجمللس
البلدي عن حزب العمال ونائب
الرئيس السابق لبلدية كانرتبري
االسرتالية خضر صاحل وناشطون
يف جمال حقوق االنسان واعضاء
جالية الروهينجا يف اسرتاليا.
وطالب املؤمتر احلكومة االسرتالية
 ،بتحمل مسؤولياتها يف احملنة
اإلنسانية اليت يتعرض هلا

مسلمي الروهنجيا ،ودعم اجلهود
الدولية لتوفري األمن واالستقرار
يف أراكان ،ووقف مجيع صور
التمييز العنصري والديين ضد
أقلية الروهنجيا والعمل على
ختصيص برناجما العادة توطني
اعدادا من الجئي الروهينجا يف
اسرتاليا . .
واختتم املؤمتر بافتتاح معرض
للصور تربز املعاناة اإلنسانية
اليت يتعرض هلا الجئي مسلمي
الروهينجا الذين يقعون ضحية
عمليات تهريب البشر أو جرفتهم
مياه البحر ،واليت ال تزال اسرتاليا
حتى االن متتنع عن استقباهلم ،
كذلك عرض املعرض املعاناة
اليت تتعرض هلا أقلية الروهنجيا
املسلمة من اضطهاد وظلم ومتييز
عرقي وديين يف «ميامنار»
ً
اضطر
سابقا – مما
– بورما
الكثري منهم للفرار خارج بالدهم،
ومازالوا يعيشون رهن العزلة أو
التهجري.

الوزراء االسرتالي طوني ابوت
وزعيم املعارضة االسرتالية
بيل شورتن ،وفضيلة مفيت
اسرتاليا الدكتور ابراهيم ابو
حممد ،ومرتوبوليت أسرتاليا
للروم األرثوذكس املطران
ونيافة
صليبا ،
بولس
األنبا دانيال مطران األقباط
سيدني
يف
األرثوذكس
ورؤساء ما يقارب من 30
ديانة متعددة يتشكل منها
اجملتمع االسرتالي ،وحشد من
الوزراء والنواب والشخصيات
االسرتالية وقادة اجملتمع .
افتتح اللقاء رئيس الوزراء
ابوت بكلمة اشاد بها مبعاني
اللقاء واهميته يف جمال توحيد
القواسم
وحتقيق
اجملتمع
املشرتكة يف جمال القيم الواحدة
واحلوار السالم والعدالة ،معتربا
ان االديان تعطي ميزة وقيمة ال
تضاهى لكل ابناء اجملتمع.
ثم كانت كلمة مماثلة لزعيم
املعارضة شورتن .
افتتحت بعدها الصالة والدعاء
املشرتك بني قادة اتباع
االديان حيث القيت كلمات

شددت على معاني االديان
للتسامح
والدعوة املشرتكة

واحلوار والتعارف بني مجيع بين
البشر .
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اعالنات ملبورن

Hassoon The Coffee

مــحـالت حــسون

لـصاحبها بشارة طـوق الصغري

سيدتي ..كل ما تطلبينه من حبوب وزيوت ومعلبات وما يحتاجه
املطبخ اللبناني والعربي من جميع أنواع املواد الغذائية اضافة اىل
الخضار والفواكه الطازجة يوميا

محالت حـسون  ..سوبرماركت بذاتها

يتقدم السيد
بشارة طـوق
الصغري صاحب
محالت حسون
وجميع العاملني
والعامالت معه

بشارة طوق صاحب محالت حسون وأصدقاء

معلبات وحبوب

من أبناء الجالية العربية واالسالمية بأحر التهاني بمناسبة شهر
رمضان املبارك ..جعله اهلل شهر صيام وخري وبركات على الجميع..

Tel: 03 9478 8785

أفران صحتني

محامص حسون

384 - 386 Gilbert Rd, Preston VIC

Sahtayn Lebanese Pizza & Cafe

لـصاحبها بشارة طـوق الصغري

أشهى املأكوالت اللبنانية

لحم بعجني  -مناقيش  -فطاير بسبانغ وجميع أنواع املعجنات..

لحوم وخضار طازجة يوميا من املاركت
نؤمن جميع
الطلبيات
لقمة لذيذة

نظافة تامة

نفتح  7ايام
يف األسبوع

بشارة طوق صاحب األفران

خدمة سريعة

يتقدم السيد بشارة طـوق
الصغري

االفران الحديثة

صاحب أفران صحتني وجميع العاملني معه من أبناء الجالية العربية واالسالمية بأحر التهاني بمناسبة
شهر رمضان املبارك شهر التضحية والتقوى وعمل الخري ..جعله اهلل شهر خري وبركات على الجميع.

Tel: 03 9478 8785

جانب من املأكوالت

382 Gilbert Rd, Preston VIC
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مقاالت وتحقيقات

أكراد العراق يبحثون «إعالن االستقالل»
هستيار قادر

حدود الدولة املزمع تشكيلها عليها بعض اإلشكاليات بني أحزاب
اإلقليم (أ ف ب)
منذ احتالل «داعش» ملساحات شاسعة من العراق ،ويف ظل اخلالفات
بني أربيل وبغداد ،ازداد احلديث يف إقليم كردستان عن استقالل
اإلقليم وقيام الدولة الكرية املوعودة .وفيما احنصرت الرغبات بإطالق
التصرحيات والوعود حول «احللم» ،بدأت األحزاب الكردية يف دراسة
اخليارات املتاحة ،يف ظل خالفات حول توقيت إعالن االستقالل وحدود
الدولة املوعودة وموقف بغداد األساسي من إعالن االستقالل.
أربيل | بدأ إقليم كردستان العراق خطواته حنو إعالن استقالله وسط
خالفات حول توقيت إعالن الدولة القادمة وحدودها بني األحزاب
الرئيسية يف اإلقليم ،فيما مل يتضح موقف الدول احمليطة باإلقليم
جتاه خطوات االنفصال .اخلطوات العملية للدولة الكردية القادمة
بدأت مع انتهاء زيارة رئيس اإلقليم مسعود الربزاني للواليات
املتحدة وبعض الدول األوروبية الشهر املاضي ،حيث تشاور معهم
بالوضع الراهن يف العراق ومستقبل الدولة الكردية.
الربزاني أكد خالل لقائه الرئيس األمريكي باراك أوباما ،أنه سيعلن
الدولة الكردية ،ناق ًال عن أوباما قوله« :أتفهم طموح الشعب
الكردي».
وأطلق الربزاني ،يف مقابلة مع شبكة «سي أن أن» ،تصرحيات أكد
فيها أن «األكراد بدأوا خبطوات حقيقية حنو االستقالل وسنستمر يف
هذا االجتاه» ،معتربًا أن هذه اخلطوة «حق طبيعي للشعب الكردي».
وقال الربزاني« :ال نعرف متى حيصل االستقالل يف هذه السنة أو
يف السنة القادمة ،من الصعب حتديد الوقت ،لكن نأمل أن حيصل
يف أسرع وقت» .ويف تصرحيات له أيضًا ،شدد الربزاني على أن
«من املؤكد أن كردستان املستقلة قادمة ...إنها عملية متواصلة.
لن تتوقف ولن ترتاجع».
بعد عودته بأيام ،اجتمع الربزاني مبمثلي األحزاب الكردية كافة
للتشاور يف مستقبل اإلقليم ،يف ظل التطورات احلالية اليت مير بها
العراق واملنطقة ،وناقش معهم إمكانية إعالن استقالل اإلقليم عن
املركز.
مصدر حضر االجتماع كشف لـ»األخبار» أن األحزاب الكردية اتفقت
مع رئيس اإلقليم على دراسة اخليارات املطروحة الستقالل اإلقليم
والنتائج املرتتبة عليه والفرضيات اليت تقف عائقًا يف طريق تلك
اخلطوات.
وذكر املصدر أن اجملتمعني اتفقوا على تشكيل غرفة عمليات مشرتكة
بني األحزاب الكردية تقدم مشروع واضح حيال ملفني :األول حول
اسرتاتيجية التعامل مع احلكومة املركزية يف املستقبل ،والثاني رأي
األحزاب يف استقالل اإلقليم .كذلك ُّ
اتفق على إجراء استفتاء عام
على االستقالل ألخذ موافقة سكان اإلقليم عليه.
اجتماعات األحزاب إلقرار قرار حيدد مصري اسقالل اإلقليم جتري
بالتزامن مع اجتماعات جلنة صياغة أول دستور لإلقليم مبعزل
عن دستور العراق ،ليكون سندًا قانونيًا للدولة الكردية املزمع
تشكيلها.
املطالب باستقالل اإلقليم بدأت تتزايد تدرجيًا منذ العام املاضي،
يف ضوء التطورات األمنية والسياسية اجلارية يف العراق ،واحتالل
«داعش» ملساحات شاسعة من البالد واقرتاب اخلطر من حدود غرب
وجنوب إقليم كردستان باإلضافة إىل بروز املشاكل النفطية يف
اتفاق العام املاضي بني حكومة أربيل وبغداد حول بيع نفط اإلقليم
الذي يعد الركيزة األساسية لقوة اقتصاد كردستان.

ومن املؤكد أن احتدام الصراع الداخلي يف العراق عمومًا وصعوبة حل
املشاكل ،وحتديدًا بني احلكومة املركزية وحكومة اإلقليم ،شكال مربرًا
رئيسيًا لإلقليم يف الذهاب بعيدًا وطلب إعالن االستقالل.
اخلبري يف الشؤون السياسية ،ريبوار كريم ،أوضح يف حديث
لـ»األخبار» أن «السيناريو املطروح حاليًا إلعالن الدولة الكردية يبدأ
باالستقالل االقتصادي أو ً
ال وبعدها يتجه حنو االستقالل السياسي
واجلغرايف».
عضو برملان اإلقليم عن احلزب «الدميوقراطي الكردستاني» ،بيار
دوسكي ،يربط خطوات سعي اإلقليم حنو االستقالل بعدم التزام
احلكومة املركزية دستور العراق.
ملتزم النظام
وقال دوسكي ،يف حديث لـ»األخبار» ،إن «اإلقليم
ٌ
الفيدرالي الذي ينص عليه الدستور العراقي ،لكن بغداد ال تزال
تعمل بعقلية املركزية ،وإذا استمر العمل بهذا النهج وعدم إعطاء
اإلقليم مستحقاته املالية ،فسنضطر إىل االستقالل االقتصادي ،وإذا
حاول املركز عرقلة تلك االستقاللية فسنتجه إىل االستقالل السياسي
أيضًا».
وعلى الرغم من إمجاع واتفاق األحزاب السياسية يف اإلقليم على
املضي قدمًا باجتاه االستقالل ،إال أن اخلالف يف ما بينها يدور حول
توقيت إعالن االستقالل وحدود الدولة املوعودة .احلزب «الدميوقراطي
الكردستاني» برئاسة مسعود الربزاني من أكثر املروجني لالستقالل
يف أسرع وقت ،حتى ولو كان حبدود اإلقليم احلالية من غري حسم
وضع حمافظة كركوك الغنية بالنفط واملناطق األخرى املنتازع عليها
بني بغداد وأربيل .لكن حزب «االحتاد الوطين الكردستاني» برئاسة
جالل الطالباني ،لديه حتفظات على توقيت إعالن الدولة وحياول
تأخريها.
وال خيفي النائب عن «االحتاد الوطين» ،دلري مصطفى ،تعاطف حزبه
إلنشاء دولة كردية مستقلة ،لكنه يبدي ختوفه يف نتائج تلك اخلطوة
يف الوقت احلالي وتأثريها السليب على إقليم كردستان يف خلق
املزيد من املتاعب لشعبه .وأوضح مصطفى يف حديث لـ»األخبار» أنه
«جيب أن نكون مؤهلني داخليًا وخارجيًا إلعالن الدولة ،وهذه الظروف
ليست متاحة حاليًا ،لذا أفضل لنا أن نبقى مع العراق حتى يتسنى لنا
الوضع سياسيًا إلعالن الدولة».
ً
مغايرة لرأي
حتفظات «االحتاد الوطين» على توقيت إعالن الدولة تأتي
بعض األحزاب الكردية اليت ترى أن الوقت مناسب أكثر من ذي قبل
إلعالنها بسبب الوضع املضطرب يف العراق واملنطقة.
التوقيت ليس النقطة اخلالفية الوحيدة بني األحزاب الكردية ،بل
حدود تلك الدولة املزمع تشكيلها أيضًا عليها بعض اإلشكاليات بني
أحزابها.
«حركة التغيري» بزعامة نوشريوان مصطفى تربط إعالن الدولة
الكردية بضم مناطق متنازع عليها مع احلكومة املركزية ،وخاصة
حمافظة كركوك .وقدمت احلركة يف آخر اجتماع مع الربزاني مشروع
لضم تلك مناطق إىل حدود إقليم كردستان من طريق استفتاء شعيب
ألهالي تلك املنطقة اليت متثل خليطًا متجانسًا من األكراد والعرب
والرتكمان.
وشدد النائب يف برملان اإلقليم عن «حركة التغيري» ،بيستون فائق،
يف حديث لـ»األخبار» على أن «إعالن الدولة الكردية من دون كركوك
واملناطق املتنازع عليها ليس له أي معنى».
لكن ال يبدو أن احلزب «الدميوقراطي الكردستاني» مصر على ضم
تلك املناطق إىل اإلقليم مثلما تدعو إليه األحزاب األخرى ،ويرجح أن
السبب يف ذلك هو إمكانية تغري موازين القوى يف اإلقليم يف حال
ضم تلك املناطق وخاصة كركوك اليت يتمتع فيها حزب الطالباني
بأغلبية مجاهريية مطلقة.
إضافة إىل ذلك ،فإن موقف بغداد من إعالن اإلقليم الستقالله له
تأثري على قرار أربيل.
املختص يف جمال الدستور ،برانت أولريي ،أوضح يف تصرحيات
صحافية ،أن «احلل األمثل هو سعي اإلقليم إىل التوصل التفاق
وتفاهم مع احلكومة االحتادية ،يضمن إقرار بغداد بالكونفدرالية وحق
تقرير املصري لإلقليم» ،مضيفًا« :لو مل تكن بغداد شريكة يف القرار،
وامتنعت عن املوافقة على قرار استقالل كردستان ،سيكون من
الصعب على اإلقليم إعالنه بشكل مفرد».
ومع وجود إشكاليات داخلية على إعالن الدولة الكردية ،يبدو أن
الوضع اإلقليمي واخلارجي ليس أقل تأثريًا على تلك اخلطوة لكردستان
يف ظل ضبابية موقف الدول احمليطة باإلقليم بشأن إعالن أول دولة
كردية يف منطقة الشرق األوسط.
ويقر رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف برملان اإلقليم ،زانا عبد
ّ
الرمحن ،بعدم وضوح مواقف الدول من إعالن الدولة الكردية ،كاشفًا
عن وعود بعض الدول بتأييد كردستان يف حال إعالن دولتها ،من
دون الكشف عن هذه الدول الداعمة.
ولفت عبد الرمحن يف حديث لـ»األخبار» إىل أن «موقف دول العامل
واملنطقة ال يتضح إال إذا ُأعلنت الدولة الكردية ،ويف هذا الوقت
يتضح من هو صديق للشعب الكردي ويدعم دولتنا».
أيدت استقالل كردستان حتى اآلن هي هنغاريا
الدولة الوحيدة اليت ّ
اليت كشفت عن موقفها خالل زيارة رئيس اإلقليم الشهر املاضي،
وقد سّبب ذلك املوقف ضجة سياسية بني احلكومة العراقية ونظريتها
اهلنغارية.

«داعش» يف القلمون:

حروب ردّة أم صراع أجنحة؟
رضوان مرتضى
تتصارع أذرع تنظيم «الدولة اإلسالمية» (املعروف بـ»داعش») يف
جرود القلمون وجرود عرسال .وقبل احتدام املواجهة بني حزب
اهلل و»الدولة» ،تدور حرب أجنحة بني أبناء التنظيم الواحد ،وسط
محلة تصفية للمنشقني ،أبرزها تنفيذ ُحكم فتوى بذبح أمري التنظيم
السابق أبو الوليد املقدسي.
«إن مل جيد من ُيقاتلهُ ،يقاتل نفسه» .يقول مقاتل سوري ،خالل
دردشة عرب السكايب ،عن تنظيم «الدولة اإلسالمية» يف القلمون.
فقبل أن حتتدم املواجهة بني أكثر التنظيمات تشددًا وحزب اهلل،
بدأت محلة تصفيات داخلية يف صفوف التنظيم .حرب أجنحة أو
أيًا كانت عناوينها،
تصفية حسابات شخصية أو تنفيذ أوامر علياّ ،
ال شك ُ
ستنهك التنظيم حتى تكاد تودي به .وحبسب املعلومات،
رغم عدم ارتباط مقتل «أبو الوليد املقدسي» باالنشقاقات اليت
بأن القيادي
تضرب جسم التنظيم يف القلمون ،تفيد املعلومات ّ
القصرياوي موفق أبو السوس الذي ُعينّ أمريًا مرحليًا للتنظيم،
يقود اجلناح العسكري األقوى يف القلمون .وتفيد املعلومات بأن
أبو السوس «يحُ اول إحكام سيطرته على تنظيم الدولة يف القلمون،
مثلما فعل يف القصري مع كتائب الفاروق» ،وأنه «يقود محلة
تصفية كي ال يبقى قيادي قوي غريه» .هكذا اختلط احلابل بالنابل
يف اجلرود الواقعة حتت سيطرة التنظيم .أما الذريعة اجلديدة
املضافة إىل سابقاتها يف تربير قتل هذا أو ذاك ،فكانت هذه
املرة التخوين بتهمة «التواصل مع حزب اهلل».
وخالل األيام املاضية ،أفتت احملكمة الشرعية لـ»الدولة اإلسالمية»
بهدر دم أحد أمرائه املنشقني يف القلمون «أبو الوليد املقدسي».
وبناء عليه ،هامجت جمموعة من التنظيم منزله يف جرود عرسال
ً
(وادي مريا) ،ومن دون االستماع إليه أو حماكمتهُ ،أ ِ
جهز عليه
ذحبًا بوصفه «مرتدًا ال ُيستتاب» .كذلك ُقتلت زوجته وابنه وثالثة
أشخاص آخرين .كذلك ُقتل األمري العسكري يف التنظيم «أبو
بلقيس العراقي» يف اشتباكات بني أبناء التنظيم نفسه ،رغم
تداول معلومات خاطئة تفيد بأنه ينتمي إىل «جبهة النصرة» ُ
وقتل
بصاروخ موجه حلزب اهلل .وقد ُقتل معه القيادي العسكري السابق
يف «النصرة» ،قبل أن يلتحق بـ»الدولة» ،طلحة عامر امللقب
بـ»أبو بكر عامر» الذي سبق أن فقد ّ
كف يده يف معركة القصري
مع حزب اهلل.
قسم الصراع الداخلي تنظيم «الدولة» إىل فروع .مل ُيعينّ
هكذا ّ
أمري عام بعد يف انتظار قرار قيادة التنظيم كما جرت العادة.
أما حممد الدليمي امللقب بـ»أبو أيوب العراقي» ،الذي تردد أنه
ُو ّلي إمارة التنظيم يف القلمون أخريًا ،فتكشف املعلومات أنه ُعينّ
«واليًا لتدمر» من قبل أبو بكر البغدادي شخصيًا ،نافية أن يكون
موجودًا يف القلمون أص ًال .والعراقي هو شقيق سجى الدليمي،
طليقة البغدادي ،حبسب املصادر نفسها .وتكشف املعلومات أن
ّ
مكلف بقيادة «معركة فتح القصري» .وللدليمي شقيق
الدليمي
آخر ُيعرف بلقب «أبو سليمان البغدادي» كان شاهدًا على عملية
التبادل لتحرير راهبات معلوال حيث كان يف ضيافة «النصرة»
حينها ،لكنه اليوم يف املوصل.
جتدر اإلشارة إىل أن تنظيم «الدولة» أفرج عن أمحد سيف الدين
امللقب بـ»السلس» بعد اختطافه من عرسال منذ أسابيع .وقد
أطلق سراحه بعد «حماكمته لعدم ثبوت تورطه» يف تسليم عناصر
من التنظيم إىل «النصرة» ،وهو اآلن يف عرسال.
ويعد سيف الدين أحد أبرز املطلوبني لألجهزة األمنية اللبنانية،
ّ
تورطه يف أكثر من ُجرم ،أبرزها دوره الرئيسي يف
لالشتباه يف ّ
قتل املقدم نور اجلمل إثر «معركة املهنية» يف «غزوة عرسال» يف
آب املاضي ،فض ًال عن دوره األساسي يف اإلشراف على تدريب
ّ
املسلحني يف طرابلس ونقل السالح إىل جمموعات الشيخ أمحد
األسري يف صيدا.

الجهادي األردني ...من اإلمارة إىل القتل

ُ
اشتهر الحقًا بلقب
َو َف َد الشيخ األردني أبو عبداهلل املقدسي ،الذي
«أبو الوليد املقدسي» ،إىل منطقة القلمون يف تشرين األول
املاضي .املقدسي ،وهو قاضي القضاة يف «الدولة» ،وصل
ضمن وفد مؤلف من ثالثة «شرعيني» مرسلني من القيادة املركزية
للتنظيم يف الرقة ،أحدهم كان ُيعرف بـ»أبو كفاح العراقي»،
الذي ُقتل الحقًا .مل يلبث املقدسي أن ُو ّلي إمارة التنظيم يف
ّ
متكن الشاب الذي مل يتجاوز
القلمون ليبدأ تشكيالت جديدة.
ثالثني عامًا خالل فرتة قصرية من رفع عديد التنظيم من  96شابًا
إىل  800شاب .إذ متكن من استمالة الفصائل اليت تدور يف فلك
«اجليش احلر» بعد دعوتهم إىل البيعة وإجابة هؤالء له ،علمًا بأن
املقدسي ميتاز عن سابقيه بتحصيله الشرعي الوايف رغم صغر
سنه .واملعروف عنه ،حبسب قيادات جهاديةّ ،
ّ
غلو
أنه «صاحب ّ
كبري وحاقد على النصرة» ،علمًا بأنه كان يف صفوف «النصرة»
قبل انشقاقه عنها .وقد أفتى بقتل أحد قادة «الدولة» ّ
ألنه رفض
ّ
مسلحي «اجلبهة».
تكفري
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مقاالت وتحقيقات

البيارتة يتحركون« :نعم لس ّد الدامور ال لس ّد بسري»
بسام القنطار

تستعد فعاليات بريوتية إلطالق محلة شعبية
جر املياه إىل بريوت
وأهلية رافضة ملشروع ّ
السد املزمع إنشاؤه يف منطقة
الكربى من
ّ
بسري يف قضاء جزين ،وتطالب باستبداله
بسد يف منطقة الدامور.
«أدرجت «منظمة الشفافية الدولية» لبنان يف
املرتبة  136من أصل  175بلدًا يف سلم درجات
الدول اليت يسيطر فيها الفساد .ولو علمت هذه
املنظمة مبا محله مشروع تزويد بريوت الكربى
وحمورة،
باملياه من دراسات ومشاريع ملفقة
ّ
لوضعت لبنان يف أسفل السلم» ،الكالم
للهيدروجيولوجي فتحي شاتيال ،خالل لقاء ُعقد
يف دارة الندوة قبل يومني ،مبشاركة عدد من
فعاليات بريوت ضمن نواب سابقني وناشطني
سياسيني وممثلني عن مجعيات اهلية.
اتفق اجملتمعون بعد عدة اجتماعات حتضريية
على إطالق محلة شعبية وأهلية واسعة النطاق
لسد الدامور ال لسد بسري»،
ترفع شعار «نعم
ّ
وستبدأ هذه احلملة جبمع التواقيع الرافضة لبدء
مشروع سد بسري من خالل عريضة إلكرتونية
تهدف إىل مجع  ١٠٠ألف توقيع ،كذلك تدرس
احلملة اخليار القانوني بالطعن أمام جملس
شورى الدولة باملراسيم التنفيذية إلنشاء سد
بسري.
وتتزامن هذه احلملة مع موافقة جملس الوزراء
قبل أسبوعني ،على مشروع مرسوم يرمي إىل
اعتبار األشغال العائدة
سد
إنشاء
ملشروع
وحبرية بسري وختطيط
طريق لتمرير خطوط
اجلر حنو بركة أنان يف
بعض قرى وبلديات
قضاءي الشوف وجزين
العامة،
املنافع
من
رغم اعرتاض عدد من
بلديات املنطقة عليه

ستُط َلق عريضة
إلكرتونية
رافضة ملشروع
سدّ بسري
تهدف إىل جمع
 ١٠٠ألف
توقيع

وتصاعد احلملة البيئية الرافضة خلطة احلكومة
بتنفيذ مشاريع السدود يف تسع مناطق لبنانية
(راجع االخبار http://www.al-akhbar.com/
.)233790/node
أعدت اسرتاتيجية
إنها
اللبنانية
وتقول احلكومة
ّ
وطنية لقطاع املياه تهدف إىل إنفاق قرابة
 ٢.٢مليار دوالر على زيادة اإلنتاج ،ويشمل
استعمال موارد املياه السطحية من الينابيع
بطريقة مثلى ( 64مليون مرت مكعب من املياه
اإلضافية) ،وإعادة تغذية اصطناعية للخزانات
اجلوفية (حبدود  200مليون مرت مكعب يف
املرحلة األوىل) ،وختزين املياه السطحية يف
سدود وحبريات ،اليت ستنتج  ٦٧٠مليون مرت
مكعب ثابت ،و  ٨٨٠مليون مرت مكعب متحرك
يف املواقع اليت جرى حتديدها ،وهناك 42
موقعًا مرشحًا إلنشاء السدود والبحريات (أقل
من مليون مرت مكعب) منها حاليًا  9سدود قيد
اإلنشاء (راجع األخبار http://www.al-akhbar.
.) 234564/com/node
يقول شاتيال ،الذي عمل لسنوات من أجل إقناع
احلكومة اللبنانية جبدوى جر املياه إىل بريوت
من خالل إنشاء سد يف منطقة نهر الدامور ،إن
استبداع هذا اخليار غري منطقي .ويروي شاتيال
أنه يف عام  ،1970ختلى جملس الوزراء مبوجب
املرسوم رقم  14522تاريخ  ،1970/5/16عن
ختزين مياه نهر الدامور ،وقرر جر  50مليون مرت
مكعب سنويًا من مياه نهر الليطاني احملولة إىل
نهر األولي لتزويد بريوت الكربى باملياه .ويف
عام  ،1996تبني من الدراسات اليت قام بها
وجر
شاتيال على نهر الدامورّ ،
أن باإلمكان ختزين ّ
أكثر من  130مليون مرت مكعب سنويًا ،لتزويد
بريوت الكربى باملياه بأكالف قدرها  150مليون
دوالر أمريكي« .غري أن األجهزة الفاسدة يف

املياه التي يمكن تخزينها عند نهر إبراهيم ال تتجاوز  7ماليني مرت مكعب
الوزارة ،يؤازرها سياسيون نافذون يسعون إىل
حتقيق مصاحلهم الشخصية ،تصدت ملشروع
إنشاء سد على نهر الدامور لتزويد بريوت
الكربى باملياه» حبسب تعبريه.
ويف مطلع عام  ،2013باشرت وزارة الطاقة
واملياه وجملس اإلمناء واإلعمار بتنفيذ منظومة
مائية ترمي إىل تزويد بريوت الكربى باملياه
سد جنة على نهر إبراهيم بأكالف تبلغ
من
ّ
سد بسري على نهر
 800مليون دوالر ،ومن
ّ
وجر مياه نهر الليطاني امللوثة بأكالف
األولي،
ّ
تبلغ  808ماليني دوالر ،أي ما جمموعه 1.608
مليار دوالر .ولكي تربر الوزارة وجملس اإلمناء
واإلعمار صوابية هذه املنظومة املائية ،وضعتا
ّ
ملفقة .وما شجع هذه األجهزة على
دراسات
ارتكاب هذه املخالفات ،انكفاء دور أجهزة
الرقابة واحملاسبة يف لبنان.
يفند شاتيال  ١٢خمالفة ،ارتكبتها كل من وزارة
الطاقة واملياه وجملس اإلمناء واإلعمار يف ما
يتعلق بإنشاء سدي جنة وبسري .يف عام ١٩٩٨
أصدرت وزارة املوارد املائية والكهربائية كتابًا
حمورة
محل الرقم  ،98/4264تضمن معلومات
ّ
وملفقة ترمي إىل استبعاد الدراسة اليت قام
بها شاتيال عام  1996لتخزين مياه نهر الدامور.
ويف عام  ٢٠١٠قامت الوزارة ،بسبب الشكوى
اليت قدمها شاتيال مع  50شخصًا من سكان
وأهالي بريوت إىل البنك الدولي لعدم تزويد
بريوت الكربى باملياه من نهر الليطاني ،بإعطاء
البنك معلومات مضللة وخادعة لتتمكن من
احلصول على قرض بقيمة  200مليون دوالر
أمريكي.
تفيد دراسة وضعها البنك الدولي عام ٢٠١١
بأن مياه نهر الليطاني ميكن معاجلتها بالطرق
التقليدية لكي تصبح صاحلة للشرب .ويدحض
هذا القول ما أكده الدكتور عارف ضيا،
الربوفسور يف اجلامعة اللبنانية بشؤون التلوث،
بأن مياه نهر الليطاني ملوثة كيميائيًا وصناعيًا
وجرثوميًا مبعدالت قياسية ،وال ميكن معاجلتها
إال بطرق معقدة وبأكالف باهظة .وأفادت دراسة
البنك الدولي بأن كمية املياه املنوي جرها من
نهر الليطاني إىل مدينة بريوت ،تبلغ  50مليون
مرت مكعب سنويًا متوافرة بصورة مستدمية .غري
ّ
تسلم القرض املالي
أن جملس الوزراء ،بعد أن
بقيمة  200مليون دوالر ،أكد يف القرار رقم
 2011/02تاريخ  ،2011/10/11أن كمية املياه
املتوافرة يف نهر الليطاني ضئيلة جدًا.
سد جنة على
وخالل تدشني املرحلة األوىل من ّ

نهر إبراهيم يف
عام  ،٢٠١٣دفع
رئيس مصلحة مياه
بريوت وجبل لبنان
مبلغ  250مليون
سد
دوالر لتنفيذ
ّ
جنة ،بالرغم من
أن أكثر من 200
مليون دوالر من
هذه األموال قامت
املصلحة جببايتها

يمكن جرّ 97
مليون مرت مكعب
يومياً من نهر
الدامور خالل فرتة
الشحّ لتزويد
بريوت الكربى
باملياه

من سكان وأهالي بريوت الذين لن تصلهم
نقطة واحدة من املياه .وبتاريخ ،2012/4/30
وجهت مؤسسة  BGRاألملانية كتابًا إىل وزير
الطاقة واملياه تدعوه فيه «إىل عدم تنفيذ
مشروع سد جنة املقدرة كلفته حنو  800مليون
دوالر أمريكي لتخزين وهمي لنحو  30مليون
مرت مكعب من املياه ،يبقى ربعه فقط ويتسرب
الباقي» .كذلك وجه املدير العام للتجهيز املائي
والكهربائي يف وزارة الطاقة واملياه بتاريخ 12
آذار عام  2013كتابًا إىل الوزير ،أشار فيه إىل
«أن املياه اليت ميكن ختزينها عند نهر إبراهيم
ال تتجاوز  7ماليني مرت مكعب وليس  30مليون
مرت مكعب» ،وطلب من الوزير عدم املضي
بتنفيذ املشروع.
والالفت أن جملس اإلمناء واإلعمار امتنع عن
تنفيذ قرار جملس الوزراء رقم  99/12تاريخ
 ،1999/9/1الذي طلب من اجمللس وضع دفرت
الشروط اخلاص وتلزيم مشروع دراسة جدوى
ختزين مياه نهر الدامور خالل مدة شهر واحد
فقط .ورفض جملس اإلمناء واإلعمار قرار
جملس الوزراء رقم  99/41تاريخ ،1999/9/8
الذي طلب منه االستعانة بفتحي شاتيال وخبري
منظمة األغذية والزراعة بشؤون املياه اجلوفية
وختزين املياه الدكتور  Alain Guerreلالستفادة
من املعلومات املتوافرة لديهما .وأهمل اجمللس
توصيات ثالثة مهندسني واختصاصيني استعان
بهم عام  1999و  ،2000اثنان من شركة Harza
 Engineeringوالثالث من Water Engineering
أكدوا فيها صحة الدراسة اليت قام بها شاتيال
على نهر الدامور عام  ،1996وطلبوا من اجمللس
املباشرة بتنفيذ مشروع دراسة جدوى.
ويف عام  ،2007وبعد مماطلة استمرت أكثر
من سبع سنوات ،باشر اجمللس بوضع دراسة
جدوى على نهر الدامور ،تبني بنتيجتها أن

وجر  250,000مرت مكعب يوميًا
باإلمكان ختزين
ّ
لتزويد  1,5مليون نسمة من سكان وأهالي
بريوت مبعدل  175ليرتًا يوميًا للفرد الواحد،
وبأكالف تبلغ  155مليون دوالر .غري أن
اجمللس أهمل النتائج اليت توصلت إليها هذه
طور اجمللس دراسة
الدراسة .ويف عام ّ ،2013
وجر 97
أن باإلمكان ختزين
اجلدوى ،وتبني له ّ
ّ
مليون مرت مكعب يوميًا خالل فرتة الشحائح
لتزويد بريوت الكربى باملياه بأكالف تبلغ 153
مليون دوالر .وقد ُطويت هذه النتائج وبوشر
سد بسري على نهر األولي بأكالف تبلغ
بتنفيذ ّ
 808ماليني دوالر .وبتاريخ ،2014/12/27
وإمعانًا يف التضليل والتحوير ،وضع اجمللس
دراسة جدوى تضمنت معلومات ملفقة تشري
وجرها إىل
إىل أن كمية املياه املمكن ختزينها
ّ
مدينة بريوت من نهر الدامور تبلغ  42مليون
مرت مكعب سنويًا فقط .وقد تنكر اجمللس
لدراسة اجلدوى املطورة اليت قام بها عام 2013
وجر
أن باإلمكان ختزين
واليت تبني بنتيجتها ّ
ّ
الشح لتزويد
 97مليون مرت مكعب خالل فرتة
ّ
بريوت الكربى باملياه.
محلت دراسة اجلدوى املذكورة أعاله ،معلومات
سد بسري
مضللة تشري إىل أن جمموع أكالف ّ
تبلغ  617مليون دوالر ،ومل تتطرق إىل أكالف
شق نفق بطول  24كيلومرتًا قام اجمللس بتلزميه
بتاريخ  ،2015 /1/20مببلغ قدره  191مليون
دوالر لشركة « »CMC De Navernaاإليطالية.
سد بسري إىل
وسي
جلر مياه ّ
َ
ُ
ستعمل هذا النفق ّ
سد
مدينة بريوت .وبذلك يصبح جمموع أكالف ّ
بسري  808ماليني دوالر.
ويلفت شاتيال إىل أن الوقائع تثبت أننا أمام
جرمية ترتكب حبق سكان وأهالي بريوت الكربى،
فهل جيوز تزويدهم باملياه بواسطة مشروع هو
مبثابة خنجر مسموم موجه إىل صدورهم ،تزيد
أكالفه على  1.6مليار دوالر بد ً
ال من مشروع
ميكن بواسطته حل األزمة املائية لبريوت ملدة
تزيد على  25سنة بكلفة تبلغ  153مليون
دوالر؟
ومن املقرر أن تباشر جلنة انبثقت من االجتماعات
اليت عقدت يف دار الندوة لوضع خطة عمل،
ومن ضمنها إطالق عريضة إلكرتونية تهدف
إىل مجع  100ألف توقيع ،ودرس إمكانية
إقامة دعوى ضد وزارة الطاقة واملياه وجملس
اإلمناء واإلعمار أمام جملس شورى الدولة
والنيابة العامة املالية للتحقيق يف املخالفات
والتجاوزات اليت ُ
ارتكبت.
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مقاالت وتحقيقات

«وقــائع» حــرب لــبنان الثالـثة
محمد بدير

حرب لبنان الثالثة وقعت قبل أسبوع تقريبا .كان ذلك بني جدران
إحدى قاعات اإلجتماعات يف مركز هرتسليا اإلسرائيلي إبان مؤمتره
السنوي .هناك اجتمع خرباء يف األمن والسياسة ونفذوا بشكل
سري حماكاة أكادميية لتدهور األوضاع على اجلبهة الشمالية
وانزالقها يف اجتاه مواجهة تبني أن خيارات إسرائيل فيها تراوح
بني السيء واألسوأ.
حماكاة «حرب لبنان الثالثة» كانت البند األول على جدول أعمال
املؤمتر السنوي اخلامس عشر ملركز هرتسليا .لكن الالفت يف
حينه كان إبقاء هذه احملاكاة مغلقة وعدم إتاحة الفرصة أمام غري
املشاركني فيها حلضورها .لكن املركز عاد ونشر على موقعه
اإللكرتوني موجزا مقتضبا يتضمن أبرز اخلالصات اليت أفضت إليها
احملاكاة وفقا لسيناريوهني؛ األول ينحو يف اجتاه حماولة منع
احلرب ،فيما حياكي الثاني وقوعها ويركز على كيفية إنهائها .يف
ما يلي هذه اخلالصات كما عرضها املوقع.
السيناريو األول :تصعيد على اجلبهة الشمالية ــــ هل ميكن منع
احلرب؟
أو ً
ال ــ املعطيات
شنت إسرائيل هجوما داخل األراضي السورية واللبنانية إلحباط
عملية نقل صواريخ أرض أرض متطورة إىل حزب اهلل .حزب اهلل
يرد بإطالق  41صاروخًا باجتاه أهداف مدنية وعسكرية يف هضبة
اجلوالن تؤدي إىل قتل مخسة إسرائيليني وجرح  20آخرين .الواليات
املتحدة وإيران تعلنان أن اإلتفاق النووي سيوقع يف  30حزيران
 .2015يف العراق تستعد قوات احلكومة وامليليشيات الشيعية
والكردية ،مبساعدة أمريكا وإيران ،إلطالق عملية حترير املوصل.
املتمردون احلوثيون حيتلون عدن ،وإيران ترسل مساعدات عسكرية
إليهم .مصدر حوثي رفيع يهدد
بإغالق مضيق باب املندب أمام
املالحة اإلسرائيلية.
ثانيا ـ اخلالصات:
إسرائيل تقرر الرد بشكل منضبط
وحمسوب من أجل منع التدهور
باجتاه حرب لبنان الثالثة (وذلك
نتيجة اعتبارات خاصة بها وضغوط
خارجية ورسائل من حزب اهلل بأنه

تدهور األوضاع
وانزالقها اىل
مواجهة تبني أن
خيارات إسرائيل
تراوح بني السيء
واألسوأ

غري معين بالتصعيد) .مغزى ذلك هو تسليم إسرائيلي بتغيري
قواعد اللعبة مقابل حزب اهلل.
اإلتفاق النووي مع إيران ال يتأثر باألزمة وكل اجلهات ذات الصلة
تتطلع إىل إجنازه يف املوعد احملدد.
روسيا تبدي تدخال ال سابق له يف حماولة ملنع احلرب (وذلك حلماية
مصاحلها يف الشرق األوسط) .يف هذا اإلطار تقرتح تسوية ملنع
نقل قدرات اسرتاتيجية إىل حزب اهلل يف إطار احلؤول دون حصول
توترات مستقبلية بني إسرائيل من جهة ،وحزب اهلل ونظام األسد
وإيران من جهة ثانية (على شاكلة التسوية اليت قادتها مع دمشق
يف موضوع الكيميائي السوري).
«داعش» و»جبهة النصرة» ومنظمات املعارضة السورية تتحرك
بكل قوتها ضد نظام األسد وحلفائه يف وقت يكون حزب اهلل
منشغ ًال يف املواجهة مع إسرائيل .هذا يعد عامال رادعا بالنسبة
حلزب اهلل حيال أية مواجهة مستقبلية مع إسرائيل.
«داعش» يتحول إىل عامل قوة مهم إقليمي ودولي ميتلك القدرة
على العمل بشكل متواز على عدة جبهات ضد التحالف الغربي وضد
دولة إسرائيل.
إيران تتحول إىل عامل القوة األكثر تأثريا يف العراق وسوريا
ولبنان واليمن.
سيطرة احلوثيني على اليمن وتهديدهم حرية املالحة اإلسرائيلية
تعرتضها إجراءات أمريكية الحتواء التأثري اإليراني وتأمني حرية
املالحة يف املنطقة لكل اجلهات ،مبا يف ذلك إسرائيل.
يف ظل الواقع املعقد واملتعدد املواجهات العنيفة يف الشرق
األوسط ،تندفع القضية الفلسطينية إىل هامش املصاحل بالنسبة
كل األطراف الرئيسية.
السيناريو الثاني« :اليوم الثالث حلرب لبنان الثانية» .كيف ميكن
إنهاء احلرب؟
أو ً
ال ــــ املعطيات
يف غضون ثالثة أيام من القتال يطلق حزب اهلل  4500صاروخ،
معظمها باجتاه مشال إسرائيل .الصواريخ تستهدف أيضا منطقة
الوسط .حزب اهلل يسيطر على قرية الغجر ويتم صد حماولة له
للهجوم على مسكاف عام .احلزب يطلق أيضا صواريخ بر ــــ حبر
باجتاه سفن إسرائيلية .طائرتان مسريتان تابعتان حلزب اهلل يتم

يف غضون ثالثة أيام من القتال يطلق حزب اهلل  4500صاروخ على
شمال إسرائيل (أ ف ب)
إسقاطهما مقابل سواحل اخلضرية ونتانيا .حتى اآلن يبلغ عدد
اخلسائر اإلسرائيلية  120قتيال وأكثر من  800جريح .مرفأ حيفا
ومطار بن غوريون يغلقان .الكثري من األبنية والبنى التحتية تتعرض
لإلصابات .القتال يدور على اجلبهة مع لبنان وكذلك يف هضبة
اجلوالن .اجليش اإلسرائيلي يهاجم أهدافا حلزب اهلل يف لبنان
وسوريا وكذلك بنى حتتية يف لبنان .معظم الرتسانة الصاروخية
البعيدة املدى التابعة حلزب اهلل يتم تدمريها ،كما يتم استهداف
العديد من البنى التحتية التابعة للحزب ويقتل عدد من مسؤوليه.
إسرائيل تتعرض هلجوم سايبريي كثيف .منظمة اجلهاد اإلسالمي
تطلق  30صاروخا من قطاع غزة باجتاه أهداف داخل إسرائيل.
إسرائيل ترد بهجوم جوي على القطاع.
يف اخلليل يف الضفة الغربية يتعرض جندي إسرائيلي للخطف
وتتبنى اجلهاد اإلسالمي مسؤولية العملية.
تتواصل املفاوضات لتوقيع اتفاق نووي بني إيران ودول 1+5
يف  30حزيران.
يف معركة املوصل تواجه قوات التحالف صعوبات يف مواجهة
«داعش» .يف سوريا يعاود «داعش» السيطرة على خميم الريموك
قرب دمشق.
يف أعقاب التصعيد يف الشرق
األوسط ترتفع أسعار النفط
والغاز العاملية بشكل كبري.
إسرائيل تشغل قوتها اجلوية
بشكل أساسي ضد أهداف
تابعة حلزب اهلل يف لبنان
وهضبة اجلوالن .يتم استدعاء
اإلحتياط للتعامل مع احتمال
حصول معركة برية يف لبنان.

اسرائيل أمام
سيناريوهني:
محاولة منع الحرب
أو الرتكيز على كيفية
إنهائها بعد وقوعها

إسرائيل تهاجم مقر هيئة األركان السورية يف دمشق كتلميح
لألسد وإيران وحزب اهلل حول الثمن الذي ميكن أن يدفعوه إذا
استمرت احلرب .الواليات املتحدة واإلحتاد األوروبي يدعمان
إسرائيل ،لكنهما يعمالن يف املقابل على وقف احلرب بشروط
تكون مرحية إلسرائيل.
حزب اهلل معين بالوصول إىل وقف إطالق النار بأقرب وقت ممكن
يف وقت يعترب أنه أجنز معظم أهدافه ويرغب يف احلفاظ على هذا
اإلجناز .يف حال نفذت إسرائيل عملية برية فإن حزب اهلل سيواصل
القتال ضد إسرائيل وسيطلق الصواريخ حتى انسحاب اجلندي
اإلسرائيلي األخري من لبنان.
روسيا تعمل بشكل عدائي ال سابق له وتربط بني اجلبهة الشرق
أوسطية وإجراءاتها يف أوكرانيا ودول البلطيق .كما ترسل
«متطوعني» إىل لبنان وتنشئ خميمات للمساعدة اإلنسانية على
مقربة من املواقع اإلسرتاتيجية حلزب اهلل بهدف محاية «الالجئني».
الروس يشنون حربا نفسية وسايبريية ضد إسرائيل ويتم تداول
أنباء عن استهداف سايبريي ملنظومة «القبة احلديدية».
برغم احلرب ،تتواصل التحضريات لتوقيع اإلتفاق النووي مع
إيران.
«داعش» و»جبهة النصرة» تتعاونان يف هجوم مشرتك ضد
دمشق.
برغم اخلطابات العالية النربة ،محاس تعمل على منع التصعيد
مع إسرائيل عن طريق نقل رسائل عرب قنوات خمتلفة ،من بينها
مصر.

محاكاة اسرائيلية لـ «حرب لبنان الثالثة» تضع العدو بني
سيناريوهني :منع الحرب أو التسريع يف انهائها بعد وقوعها (أ ف ب)

اجلامعة العربية تدين علنا اإلجراءات اإلسرائيلية ،لكنها عمليا تدعم
استمرار ضرب حزب اهلل واملصاحل اإليرانية.
ثانيًا ــــ اخلالصات:
احلرب املطولة ضد إسرائيل (خصوصا يف مواجهة عملية برية)
يف موازاة احلرب ضد «داعش» و»النصرة» من شأنها أن ختلق
تهديدا وجوديا على حزب اهلل .احلزب يدرك ذلك ،ويسعى إىل
حرب قصرية األمد يف مواجهة إسرائيل يستعرض فيها إجنازات
تساعده على تعزيز مكانته داخل الساحة اللبنانية.
دولة إسرائيل بإمكانها إذا أرادت أن تؤدي إىل انهيار نظام األسد
وتوجيه ضربة قاسية إىل حزب اهلل .لكنها بذلك ختاطر بفتح الطريق
أمام انتصار «داعش» وجبهة النصرة يف سوريا وانزالق احلرب من
سوريا إىل لبنان.
على إسرائيل أن تعمل على منع التصعيد يف الساحة الفلسطينية،
يف حني أن اجلهات الفلسطينية الرئيسية لديها مصلحة يف ذلك
أيضا.
يوجد تطابق مصاحل تارخيية بني إسرائيل واملعسكر السين الرباغماتي
(مصر ،األردن ،السعودية ،ودول اخلليج) وعلى إسرائيل أن حتاول
دفع التعاون السري والعلين مع هذه الدول قدما.
روسيا حتولت إىل العب مهم يف الشرق األوسط ويربز هذا األمر
يف ضوء الضعف األمريكي يف املنطقة .إسرائيل تضطر إىل مواجهة
التدخل املتنامي لروسيا.
يف مواجهة الواقع الديناميكي واملخاطر األمنية على إسرائيل،
ينبغي التشديد على أهمية العالقات اخلاصة مع الواليات املتحدة.
 29خبريا يف األمن والسياسات الدولية وصناعة القرارات
شارك يف احملاكاة  29خبريا يف األمن والسياسات الدولية
وصناعة القرارات مثلوا سبع عشرة جهة ذات صلة بفرضية األزمة
هي :الواليات املتحدة ،روسيا ،اإلحتاد األوروبي ،األمم املتحدة،
حزب اهلل ،احلكومة اللبنانية ،سوريا ،منظمات املعارضة السورية،
«داعش» ،إيران ،السلطة الفلسطينية ،محاس ،مصر ،األردن،
السعودية ،اجلامعة العربية.
وأبرز هؤالء اخلرباء كان السفري اإلسرائيلي السابق يف واشنطن،
زملان شوفال ،وقائد الفيلق الشمالي السابق يف اجليش
اإلسرائيلي ،أيال بن رؤوفني ،والصحايف املتخصص يف الشؤون
اإلسرتاتيجية ،رونني برغمان ،الذين كانوا يف عداد الطاقم الذي
مثل إسرائيل .ويف حني كان السفري األمريكي السابق يف تل
أبيب ،دانييل كرتسري ،عضوا يف الطاقم الذي مثل الواليات
املتحدة ،تألف الطاقم الذي مثل إيران من ثالثة باحثني أكادمييني
والصحايف املتخصص يف الشؤون اإلستخبارية ،يوسي ميلمان .أما
النظام السوري فقد ناب عنه الربوفسور املتخصص يف الشؤون
السورية ،أيال زيسر ،فيما مثل احلكومة اللبنانية رئيس مركز
اإلستخبارات واإلرهاب ،الدكتور املستشرق رؤوفني إيرليخ.
ومثل نائب رئيس مركز مكافحة اإلرهاب التابع ملركز هرتسليا،
الدكتورإيتان عزاني ،موقف حزب اهلل ،يف حني توزع متثيل السلطة
الفلسطينية وحركة محاس واجلامعة العربية واإلحتاد األوروبي على
عدد من الباحثني األكادمييني اآلخرين.
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مقاالت وتحقيقات

بيت بالرخص..شقة بـ 40ألف دوالر! احلذر واجب
رىل إبراهيم
أعلنت «مجعية دعم الشباب اللبناني ــ  »C.R. Groupيف الثامن
جدًا:
من الشهر اجلاري إطالق مشروعها السكين حتت عنوان مغر ّ
«بدك بيت بـ 40000دوالر أمريكي؟» ،ودعت الراغبني يف ّ
متلك
شقة اىل تقديم طلباتهم يف مكاتبها يف الدورة ،يوميًا من التاسعة
مساء ،حتى آخر شهر آب ،مصطحبني مبلغًا
صباحًا لغاية الثامنة
ً
بقيمة  100دوالر كرسم إلزامي لدراسة كل طلب! وخاطبتهم
على صفحتها على فايسبوك بعبارة «حضروا املستندات املطلوبة
وقدموا الطلب ،تاحللم يصري حقيقة ،وتتملكوا شقة بلبنان بظل
ارتفاع األسعار».
لبى حنو  18الف شخص النداء
حبسب أحد العاملني يف اجلمعيةّ ،
حتى اآلن ،وهذا ليس مستغربًا يف ظل التوق اىل إجياد مسكن
بسعر منخفض .لكن اجلمعية ترفض االعالن عن الرقم احلقيقي
املقدمة حتى اآلن ،وهناك من يقول إن الرقم
لعدد الطلبات
ّ
أدنى من املذكور ولكنه مرتفع ،ما يعين ان  C.R. Groupمجعت
مبالغ ال بأس قبل ان يكون هناك أي أساس ميكن االستناد اليه
لتقييم مشروعها وخماطره وقدرة أصحابه على تنفيذه .فما ُيطرح
يتعد كونه جمرد فكرة مغرية على الورق ويف الدعايات؛ فال
مل
ّ
االرض موجودة وال الرخص وال االتفاقيات مع املصارف وغريها
من املمولني!
اتصلت «األخبار» برقم مكتب اجلمعية الواقع يف سنرت مار يوسف
يف منطقة الدورة لالستفهام عن شروط شراء الشقة ،فأشارت
العاملة هناك إىل وجوب تأمني إفادة سكن وورقة معاش وإخراج
قيد إفرادي ومئة دوالر والقدوم إىل
مكتب اجلمعية لتقديم األوراق املطلوبة
حتى يصار إىل فتح امللف .املئة دوالر
هي كلفة فتح امللف ،وبالتالي سيخسر
مقدم الطلب هذا املبلغ يف حال رفض
ّ
طلبه .تتابع العاملة عرب اهلاتف« :بيتقدم
امللف دغري عالبنك ،وبعد  3أشهر تأتي
املوافقة فتزوريننا حضرتك لتوقيع
الكونرتا ودفع الدفعة األوىل» .ولدى

شربل شواح:
األرض التي
استثمرت
الجمعية فيها
تعود ملكيتها
اىل جورج عون

سؤاهلا إن كانوا يتعاملون مع مصرف حمدد وإمكانية تقديم
الطلب مباشرة يف املصرف ،تقول« :أل ،حنن نتعامل مع كذا
بنك ،وحنن منظبطلك الطلب» .والسؤال األخري هنا :أين يقع
املشروع حتديدًا؟ جتيب« :يف بعبدات».
باالنتقال إىل بعبدات ،مسع كثريون باملشروع الذي يفرتض
أنه حيتوي  600وحدة سكنية ترتاوح أسعارها بني  47و118
ألف دوالر ،لكنهم مل يروا شيئًا .رئيس بلدية بعبدات نبيل
سلهب يؤكد لـ»األخبار» أن «املشروع ال يقع أبدًا يف نطاق بلدية
بعبدات .لعلهم يستعملون اسم قريتنا جلذب الزبائن فقط».
ويضيف رئيس اجمللس البلدي أن املوقع احلقيقي للمشروع يقع
يف منطقة حرجية يف منطقة القنابة – بسفرين – الزاهرية ،على
عقار ميلكه جورج عون.
مالك االرض جورج عون نفى لـ»األخبار» أن تكون مجعية «دعم
الشباب اللبناني» قد اشرتت األرض منه ،مشريًا اىل أن «الديل
لدي لبيع هذه اجلمعية بالذات».
مل يركب ،وال نية
ّ
تروي مصادر مطلعة يف بلدية بعبدات أن مفاوضات جرت فع ًال
بني اجلمعية ومالك االرض ،إذ طلب عون مبلغ  6ماليني دوالر
لبيع أرضه ،لكن اجلمعية عرضت تسديد مبلغ  3ماليني دوالر،
على ان جيري تسديد بقية السعر على دفعات الحقة بعد البدء
بتنفيذ املشروع ،وطلبت السماح هلا بإطالق «الدعايات» قبل
إمتام عملية البيع كي يتسنى هلا مجع مبالغ من رسم دراسة
امللف عند تقديم الطلب ومن الدفعات االوىل اليت سيسددها
مدعية أنها مجعية ال تبغي الربح ،وأنها
املشرتون بعد  3أشهر! ّ
ال متلك رأس مال سوى ما سيسدده املشرتون!
صرح ملوقع
وكان رئيس اجلمعية احملامي شربل شواح قد
ّ
«النشرة» اإللكرتوني بأن «اجلمعية قصدت اجمللس االعلى
للتنظيم املدني قبل البدء بأي اجراءات ،وحصلت على موافقة
مبدئية من اجمللس» ،لكن مصادر يف التنظيم املدني تنفي أن
تكون اجلمعية قد سجلت أي طلب رمسي لبناء جممع سكين يف
قضاء املنت الشمالي أو غريه من األقضية .يف الواقع ،إن ما
ّ
موقعة باسم أهالي القنابة –
تلقاه التنظيم املدني هو عريضة
بسفرين – الزاهرية لالعرتاض على ترخيص مشروع بناء يتضمن
نص الشكوى ،الذي
 600وحدة سكنية يف بلدتهم .وحبسب
ّ
فإن األهالي علموا عرب وسائل اإلعالم ووسائل
نشرته «النشرة»ّ ،
التواصل االجتماعي بوجود هذا املشروع ،وهم يعرتضون عليه،
ّ
ألقل من مئة وحدة
ومعدة أص ًال
ألن البنى التحتية قدمية العهد
ّ
يصح إطالقًا حتميلها أكثر من ستة أضعاف قدرتها
سكنية ،فال
ّ
وتضم عددًا
وضيقة
قدمية
القرية
طرقات
فإن
كذلك
االستيعابية،
ّ
ّ
بأي شكل من األشكال
من اجلسور القدمية العهد اليت ال ميكن ّ

تتحمل هذه اإلضافة السكانية اهلائلة غري
أن
ّ
ً
أن شبكات املياه
إىل
إضافة
،
ال
أص
املرتقبة
ّ
والكهرباء غري كافية إطالقًا ،كذلك ال يوجد
يف القرية شبكة للصرف الصحي (جمارير).
أن قرى القنابة –
وأشارت العريضة إىل ّ
تضم أحراجًا كثيفة من
بسفرين – الزاهرية
ّ
الصنوبر ،وهي األحراج الوحيدة املتبقية يف
ّ
إن بناء  600وحدة
كل قضاء املنت ،وبالتالي ّ
سيؤدي حتمًا إىل إتالف جزء كبري من
سكنية
ّ
يسبب أضرارًا بيئية فادحة
هذه األحراج ،ما
ّ
وخطرية.
ليس هناك جملس بلدي يف القنابة – بسفرين
– الزاهرية ،بل خمرتة فقط ،ما يعين أن كل
طلبات الرتخيص للحفر أو البناء فيها متر
بقائمقامية املنت .وحبسب مصادر قائمقامية
املنت ،ال يوجد أي طلب مقدم من اجلمعية
لديها.
هذه الوقائع دفعت «األخبار» اىل االستفسار
من احملامي شواح ،فنفى كل ما يقال عن
أن األرض غري موجودة ،مؤكدًا أن «األرض
اليت استثمرت اجلمعية فيها تعود ملكيتها اىل
جورج عون ،واألهالي الذين تقدموا بشكوى
ضد املشروع ليسوا سوى جتار بناء يسعون
اىل إبقاء سعر املرت مرتفعًا يف بلدة القنابة
 بسفرين  -الزاهرية .ويضيف الشواح أنكل شيء يسلك جمراه القانوني «ومستنداتنا
موجودة يف التنظيم املدني ويف مصرف لبنان
ولدى رئيس اجلمهورية السابق .نعمل على
هذا املشروع منذ  3أعوام ،والدولة هي اليت
هربت منا بعد أن سعينا للضغط عليها من
أجل إنشاء وزارة إسكان أسوة بكل البالد
املتحضرة ،وقد قمنا بإعداد دراسات جتنب
الدولة االستدانة من البنوك الدولية وتتيح لنا
بناء شقق بـ 40ألف دوالر» .أما يف ما خص
املصارف اليت تتعامل اجلمعية معها ،فيجيب
شواح« :ال ميكن لنا استدراج العروض من
املصارف واملستثمرين على السواء ،قبل
تأمني طلبات شراء من الشباب وإبرازها هلم.
لذلك دعونا كل من يرغب يف شقة مماثلة اىل
التقدم بطلب يف مكاتبنا ،وذلك حتى يتسنى
لنا بعدها مناقشة املصارف واملستثمرين
ونيل موافقة على القروض املدعومة من
مصرف لبنان» .ويهم الشواح
القول« :لي ما بيعرفنا وما بيوثق
فينا ينطر سنتني ويشوف إذا
مشروعنا وهمي أو مش وهمي .هلق
عم ندرس ملفات الكل ،واملقبولني
بيندعوا ليدفعوا دفعة أوىل وببلشوا
يقسطوا بالبنك».
من جهة أخرى ،يؤكد أن اجلمعية
تسعى لتأمني كل املستندات
والتدابري الالزمة حتى تنال الرتخيص
من التنظيم املدني ،خامتًا بأن امللف

مشروع «جمعية دعم الشباب اللبناني» لتملك مسكن رخيص :عملية مشبوهة أم
مشروع جريء؟ (مروان طحطح)

أهالي القنابة ـ بسفرين ـ الزاهرية رفعوا عريضة ضد بناء املشروع يف بلدتهم (مروان
بوحيدر)

جورج عون:
«الديل لم يركب
وال نية لديّ لبيع
هذه الجمعية
بالذات»

الذي يفرتض باملواطن ملؤه هو عبارة عن استمارة مطبوعة،
وكوني حماميًا حرصت على نشر الشروط القانونية للعقد على
صفحتني حتى ال يأتي من يقول لنا« :تضحكتوا عليي».
جتاهل املواطنني لعرض شواح صعب جدًا ،فهو يعد مبشروع
ضخم  %70من مساحاته خضراء مقابل  %30من البناء .الشقة
اليت تبلغ مساحتها  80مرتًا بـ 47الف دوالر ،الدفعة االوىل 5
آالف دوالر وتقسيط  115دوالرًا على  30عامًا مع فائدة 1.5
يف املئة فقط .شقة  100مرت بـ 76الف دوالر ،الدفعة االوىل
 7آالف دوالر وتقسيط  200دوالر على  30عامًا مع فائدة 1.5
يف املئة فقط .شقة  120مرتًا بـ 97الف دوالر ،الدفعة االوىل
 9آالف دوالر وتقسيط  250دوالرًا على  30عامًا مع فائدة 1.5
يف املئة فقط .شقة  140مرتًا بـ 118الف دوالر ،الدفعة االوىل
 11الف دوالر وتقسيط  300دوالر على  30عامًا مع فائدة 1.5
يف املئة فقط ،علمًا بأن األسعار اليت بدأت بـ 40ألف ،حبسب
تسمية املشروع ،تعدلت قلي ًال بعد أن «طرحت اجلمعية املشروع
منذ عام على الدولة والوزارات املعنية كافة ،للبناء على مشاعات
وأراض أمريية ،وقد منيت هذه احملاولة بالفشل ،ما دفع اجلمعية

اىل التوجه اىل القطاع اخلاص لشراء األراضي» ،حبسب املسؤولة
االعالمية يف اجلمعية ريم حرب.
ّ
يعلق أحد اخلرباء بأن املشروع الذي تطرحه اجلمعية ــ اجملموعة
(أو الشركة) يدفع اىل الشك ،أو يف أحسن االحوال يدفع اىل
التحذير من خماطره املرتفعة على املشرتين؛ فكلفة البناء من دون
سعر االرض ترتاوح حاليًا ما بني  400دوالر و 850دوالرًا ،تبعًا
للمواصفات ونوعية التشطيب ،يف حني ان اجلمعية تعرض بيع
املرت املبين مبا فيه سعر االرض بسعر يرتاوح ما بني  587دوالرًا
و 843دوالرًا ،أي إنها تعرض أدنى املواصفات على أساس سعر
حد السكني» من
منخفض لألرض ،وتتقاضى سعر الكلفة «على ّ
دون أرباح ،حبسب تعبريه ...ففي حال كانت النيات حسنة لدى
أصحاب املشروع ،فما هي خططهم ملواجهة أي خماطر ميكن أن
ترتتب عن عوامل السوق واالدارة والعجز عن السداد وسوى ذلك
من خماطر ميكن أن يتعرض هلا أي مشروع .يرتدد هذا اخلبري
يف اجلزم ،لكنه يلفت اىل أن «اجلمعية» ستحصل على «كنز»
معلومات عن الراغبني يف الشراء ،وهذا «الكنز» سيفيد أي جهة
ترغب يف الدخول اىل سوق البناء السكين!
يف احلصيلة ،ال تقول اجلمعية إنها متلك أرضًا أو إنها بدأت احلفر.
كل ما يف األمر أنها تدعو كل من يرغب يف احلصول على شقة
أن يعطيها مئة دوالر .مل تقل إن احلصول على الشقة مضمون
مئة يف املئة؛ هي توحي بذلك ،لكنها حترص على عدم قوله.
ويبقى الالفت أن اجلمعية حتدد يف بيان العلم واخلرب ،الذي نشر
يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  12حزيران  ،2014غايتها بأنها:
«املساهمة يف اقرتاح حلول لدعم الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا
وتوعية الشباب على فهم القوانني واحرتامها وتنفيذها واملساهمة
يف العمل على مكافحة فساد الدولة واحرتام حقوق االنسان» ،أي
املؤسسون فهم ثالثة
إن أهدافها ال تتضمن بناء املساكن .أما
ّ
أشقاء (شربل والياس وجويس حنا شواح) وثالثة أشقاء آخرين
(سامر وماهر وأدال وليد واكيم) ،إضافة اىل نهى خليل عون.
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مقاالت

ممنـوع انكـسار عـون حكـومياً
هيام القصيفي
بني التصعيد الكالمي يف وجه العماد ميشال عون،
وإصرار األخري على مواقفه ،تأكيد سياسي مبنع
انكسار عون حكوميًا واحلفاظ على التمثيل املسيحي يف
احلكومة.
مل يتمكن رئيس تكتل التغيري واإلصالح العماد ميشال
عون ،حتى اآلن ،من حتقيق مطلبه بتغيري قائد اجليش
العماد جان قهوجي وتعيني خلف له .لكن ما حققه ،بعد
أسبوعني على وقف أعمال جملس الوزراء ،أعطاه نتائج
إجيابية ،قياسًا إىل حجم املعارضة اليت جوبه بها حتى
اآلن .فقد ّ
متكن من فرض إيقاعه اخلاص على احلياة
السياسية ،وهو أمر مل يتمكن من حتقيقه بهذا الشكل
الواضح ،منذ أن أصبح شريكًا يف احلكومات املتعاقبة.
وبغض النظر عن الرغبة اليت حتدو جنرال الرابية إىل
اختاذ هذا املوقف ،سواء بالنسبة إىل إبعاد قهوجي عن
السباق الرئاسي ،أو بسبب رفضه املزمن للتمديد ،فإن
رئيس تكتل التغيري واالصالح انتزع اعرتافًا ،ليس
حبقه يف تلبية طلبه ،بل على األقل باألمر الواقع الذي
أحدثه أخريًا (بعد وقف أعمال جملس النواب) بتعطيل
جدول األعمال ال تعطيل احلكومة .كذلك انتزع اعرتافًا
صرحيًا ،للمرة األوىل أيضًا ،من حزب اهلل الذي وقف
إىل جانبه يف معركته يف شكل أوضح من بعض حلفائه،
رغم تشكيك البعض سابقًا بسبب عالقة احلزب باجليش
وقيادته احلالية .وخالفًا ملا روج له البعض من أن موقف
حزب اهلل هو جمرد توزيع أدوار بينه وبني الرئيس نبيه
بري ،متكن عون منذ لقائه السيد حسن نصراهلل ،من
تكريس التمايز بني موقف بري واحلزب ،على عكس ما
كانت عليه األمور مع التمديد جمللس النواب والتمديد
األول لقهوجي ،وهو ما أكدته أيضًا مواقف نائب األمني
العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم أخريًا.
مل يكن عون يغامر حني انتهت املشاورات اليت قام بها
داخل التكتل وخارجه ،بعدما تبني عدم صالحية االستقالة
وتأثريها يف جمريات العمل احلكومي ،باستحداث آلية
جديدة يف العمل السياسي ،ال هي مقاطعة وال هي
تعليق مشاركة .مل يذهب عون يف أي معركة قادها
منذ عام  ،2005إىل احلد الذي بلغه اليوم يف معركته
ملنع التمديد لقهوجي وفرض التعيينات األمنية يف كل
املراكز اليت تفرغ تباعًا.
وهو يضع كل رصيده فيها ،بعدما رفع سقفها إىل
مرتبة أعلى من املرتبة اليت وصل إليها موقفه الرافض
للتعيينات اليت كان يعتربها جمحفة حبق املسيحيني،
أو التمديدين املعروفني ،أو حتى يف اتفاق الدوحة
والتسوية الرئاسية اليت أنتجها .وللمرة األوىل ،يستعيد
عون السالح الشعيب بهذا الشكل ،منذ االنتخابات النيابية
عام  ،2009بدعوته هيئات املناطق إىل لقاءات شعبية يف
الرابية لشرح موقفه من التعيينات ومن احلكومة.
حقق عون حتى اآلن جزءًا من خريطة الطريق اليت رمسها
لتحقيق مطالبه ،من دون أن يتأثر بالسعي إىل حتميله
وزر العبء االقتصادي واملالي والزراعي املزمن .لكن
املفارقة أن مثة واقعًا جديدًا بدأ يفرض أيضًا نفسه على
شركاء عون يف احلكومة ومعارضيه يف تنفيذ مطالبه .إذ
اعتاد هؤالء ،يف األعوام األخرية ،أن تقف معارضة عون
عند حدود معينة ،سقفها بعض تنازالت شكلية من هنا
أو هناك .وساد االعتقاد أخريًا بأن حجم املعارضة الراهنة
سيكون حمدودًا ،رهنًا حباجة عون إىل أصوات حلفائه يف
االنتخابات الرئاسية ،كرئيس اجمللس النيابي واملستقبل،
وال سيما يف ضوء حوارات األشهر األخرية بينهما .لكن
ما حصل هو أنه كلما ارتفعت هلجة بري ،مباشرة أو من
خالل ما ينقل عن الرئيس متام سالم ومواقف قيادات
صعد عون يف املقابل موقفه الرافض
املستقبل املعلنة،
ّ
ألي تسوية تتعلق بالتمديد ،مصرًا يف الوقت نفسه على
عقد جلسات جملس الوزراء .يتصرف عون وفق القوانني
وال يتخطى الطائف وال مكانته اليت أعطته إياها الرتكيبة
احلالية يف احلكومة.
أما املفارقة األكثر حدة ،فهي أن أيًا من معارضي عون،
ورغم ارتفاع اللهجة ضده وعدم تأييدهم الصريح له،
مل ولن يلجأ إىل حتدي عون يف موقفه وكسر التوافق
الداخلي ،سواء يف احلكومة أو خارجها .فحتى اآلن ،بدت
سياسة رفع الصوت ضد عون ومواقفه عالية إعالميًا،
متعارضة مع السعي احلثيث إىل امتصاص أي حماولة
الستفراده أو حتى لتجاوزه ،رغم ما يرتدد عن دستورية
اجللسة وميثاقيتها من دون وزرائه ،علمًا أن وزراء التكتل
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مصرون على حضور اجللسات احلكومية كلها .ويصف أحد السياسيني
املسيحيني املستقلني هذا الواقع املتناقض بني اللهجة العالية واألداء
السياسي« ،بأن القيادات الرئيسية تعرف متامًا أنه ممنوع على أي
فريق سياسي اليوم «كسر عون حكوميًا» .ال يصب انكسار عون يف

مصلحة أي فريق سياسي ،وال يف مصلحة التهدئة اليت ال تزال ترعى
االستقرار الداخلي .وأي انكسار لعون يف معركة كرب حجمها إىل هذا
احلد ،لن يكون من السهل على أي فريق سياسي أن حيصر ارتداداتها.
وكذلك إن أي استهداف له يعين استهداف فريق مسيحي ميثل يف
احلكومة أكرب حصة مسيحية ،وهذا األمر ال جيب أن يقبل به أكثر
معارضي عون من املسيحيني حدة .فعون كرس ورئيس حزب القوات
اللبنانية الدكتور مسري جعجع تقامسهما لزعامة التمثيل املسيحي .وألن
جعجع غري مشارك يف احلكومة ،وال يتمثل بها من خالل مسيحيي قوى
 14آذار أو وزراء املستقبل ،يبقى عون ممث ًال ألكرب كتلة مسيحية داخل
مس بتمثيل بهذا احلجم ،أن يعطي الوقوف يف
احلكومة .ومن شأن أي ّ
يضر بالتوازنات اليت
ما
التحدي،
طابع
ويأخذ
وجه عون أبعادًا أخرى،
ّ
رست عليها تركيبة احلكومة يف غياب رئيس اجلمهورية.

7000

Quit Now:
My QuitBuddy
Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra
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اعالنات

رمـضان هو شـهر الـتضحية والـصيام
والـصالة وعـمل الـخري.
أتـقدم بأحـر الـتهاني من الـجالية
هيلز
إيست
مقعد
يف
وخاصة
االسـالمية
Wishing
everybody
يوم
يكون
حلول أن
أمتنى
شهر رمضان املبارك ،جعله
مبناسبة
الـجميع.
على
وبـركات
 andخـري
اهلل شهر
فخرa
Proud,
Safe
مدعاة
اسرتاليا

للجميع
وسالمة
وسعادة
Happy
Australia
Ramadan KareemDay
)Glenn Brookes (MP
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774

معلبات -سكاكر  -مواحل
 أجبان  -ألبان  -قهوة عصائر  -أراكيل -خبز  -مرطبات وغريها
نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع
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for the E nity
Commu

صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

أسعار خمفضة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
رمضان كريم

221 Miller Rd, Bass Hill - Ph; 9727 6699 - Email; mouaz_elhares@miramarket.com.au
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ADVERTISEMENT

Message for the Beginning of Ramadan

Luke Foley MP
Member for Auburn

ADVERTISMENT

Ramadan Kareem

Ramadan is a special time for all Muslims, a time of fasting
prayer and charity.
I wish you all the best for this Holy Month. May your
celebrations be filled with joy, peace and blessings. As
your state representative, I am here to help with any State
Government matters.

Ramadan Kareem

“All my best wishes to
the muslim community
during this holy
month.
May you and your
family experience
great joy and
peace.”

شهر رمضان يحمل دالالت خاصة لجميع
 انه وقت الصيام والصالة وعمل..املسلمني
.الخري
اتقدم من الجميع بأحر التهاني بحلول هذا الشهر
الفضيل على امل ان تحمل اليكم االحتفاالت
 وكنائبكم يف.كل السعادة والسالم والربكات
الوالية فأنا على استعداد ملساعدتكم يف كل
. االمور املتعلقة بحكومة الوالية
رمضان كريم
لوك فولي
زعيم املعارضة يف نيو ساوث ويلز

Julie Owens MP

Luke Foley MP
54-58 Amy Street, Regents Park 2143
Phone: 9644 6972
Email: auburn@parliament.nsw.gov.au

Federal Member for Parramatta

Authorised by Luke Foley MP, 54-58 Amy Street, Regents Park NSW 2143

1/25 Smith Street, Parramatta p (02) 9689 1455 f (02) 9689 3813
e julie.owens.mp@aph.gov.au w www.julieowens.com.au f www.facebook.com/julie.owens.mp
AUTHORISED BY J OWENS 1/25 SMITH STREET PARRAMATTA

النائبة ليندا بريني تـهنئ

Extends her very
best wishes to all
for the month of
Ramadan.

Linda Burney MP

I am available to
help in matters
relating to State
Government at my
electorate
office
during
business
hours.

Member for Canterbury

.أتقدم بأحر التهاني من الجميع بمناسبة شهر رمضان املبارك
وأنا على استعداد ملساعدتكم يف املسائل املتعلقة بحكومة الوالية يف مكتبي
.االنتخابي خالل دوام العمل
Level 2, 308 - 312 Beamish Street, Campsie NSW 2194 -Ph: 9718 1234
- Email: canterbury@parliament.nsw.gov.au

رئـيس بـلدية ماركـفيل يـهنئ
On behalf of the Marrickville
community, I would like to take this
opportunity to wish all Muslims
both here in Australia and around
the world a very happy and Blessed
Ramadan.
During this Holy Month, our
thoughts are with our global
neighbours, especially the citizens of
Marrickville Council’s Sister Cities
of Larnaca in Cyprus, Safita in Syria,
and Bethlehem in Palestine.

Mayor of Marrickville

Councillor Mark
Gardiner

 يف اسرتاليا ويف،بالنيابة عن مجتمع ماركفيل أتمنى لجميع املسلمني
. شهر رمضان سعيد ومبارك،جميع أنحاء العالم
، تتجه أفكارنا اىل حرياننا العامليني،خالل هذا الشهر املبارك
 صافيتا يف سوريا وبيت لحم يف،وخاصة سكان الرنكا يف قربص
.فلسطني التوائم لبلدية ماركفيل

رمضان كريم
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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آدي سركيس يهنئ
يتقدم العضو
املستقل يف
مجلس بلدية
هولرويد
آدي سركيس
بأحر التهاني
من الجالية
االسالمية
بحلول شهر
رمضان املبارك،
شهر التضحية
والخري والصيام
جعله اهلل شهر
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رئـيسة بلـدية بانكـستاون تهـنئ بـشهر رمضان املبارك
“I offer my sincerest
respect and best wishes
to Bankstown’s Muslim
community
during
”Ramadan.
«أتقدم بأحر التهاني وأصدق
مشاعر االحرتام من اجلالية
االسالمية يف بانكستاون مبناسبة

Clr Linda Downey
MAYOR OF BANKSTOWN

حلول شهر رمضان
املبارك ،جعله اهلل
شهر خري وبركات
على اجلميع.

خري وبركة للجميع.
رمضان كريم

ǵơǂǰǳơǥǂǐǸǳơƔȐǸǟǺǷƩƢȈǼǸƬǳơƤȈǗƘƥȆǻƾȈǇǮǼƥƧǂǇƗǵƾǬƬƫ
ǭǁƢƦǸǳơǹƢǔǷǁǂȀǋǱȂǴƷƨƦǇƢǼǸƥƨȈƥǂǠǳơȁƨȈǷȐǇȏơƨȈǳƢƴǳơȁ
ƨǯǂƦǳơȁƧƽƢǠǈǳƢƥƔȆǴǷǂȈƻǂȀǋǹȂǰȇǹƗǺȈǴǷƕ

Ph: 9707 9523
Fax: 9707 9517
www.bankstown.
nsw.gov.au

رمضــان كريم

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

banksyd.com.au

1300 888 700

Bank of Sydney Ltd (BOS) Level 4, 219-223 Castlereagh Street Sydney 2000 ABN
44 093 488 629 AFSL No. 243 444 and Australian Credit LicenceNumber 243
444. Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

توصيالت مجانية من الـ 5
مساء حتى الـ  10،30ليال

( 30دوالرا وما فوق)

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد:
من  6صباحا  11 -ليال

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77

منقوشة ع الصاج

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria
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اعالن

مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Trades Centre;
22 / 24 Anzac St
Greenacre

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.واملصممني
واملهندسني
البنائني
اىل
مباشرة
البورسالن وتبيعه
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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
Novatex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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On the occasion of the holy month of Ramadan
On behalf of the community of Barton, I wish all Australians of Muslim faith
good health and blessings on this most joyous occasion, the celebration
of Ramadan
May it bring peace to all.

Mr Nickolas Varvaris MP

Federal Member for Barton,
New South Wales
Suite 203, 13a Montgomery Street
Kogarah NSW 2217
Postal Address : PO BOX 32
Kogarah NSW 1485
Telephone: (02) 9587 1555
Fax:
(02) 9587 1544
Website:www.nickolasvarvarismp.com.au

uJVNBèÅvÇaTKJdTTÅätKJETK
vI/ÅtJAÅ¸VNÅÏaNGÅæVHCL)Åçt
eÏTÏTÑtINrÏTaEH)vÅÏaNGÅUyTLÅ
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اعالنات

بـإدارة جـديدة...لـصاحبها فادي جـمال الـدين
ختفيضات كبرية على االسعار
مبناسبة شهر رمضــان املبارك
تتوفر لدينا مـختلف انـواع املـعلبات والـسكاكر
واملـواحل واألجـبان واأللـبان واملرطبات
والـقهوة والعصائر واالراكـيل والـخبز واالفالم
واملسلسالت العربية وغريها

فادي جمال الدين وأحمد كريـّم يف خدمة الزبائن

نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع

خـدمة ممتازة

معاملة صادقة

جانب من داخل املحل

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك.

رمضـان كريم
أجبان وألبان

معلبات

حبوب

حالوة ،ماء زهر ،ماء ورد وموجودات أخرى

Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street Bankstown NSW 2200 (Opp. Bankstown
sports club) - TEL: 02 – 9796 1399
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Melbourne

25 صفحة

ملبورن

Ken Willson
Real State

بيع وشراء جميع املحالت
.التجارية واملزارع
اتصلوا بصاحب الخربة
 أبو رمزي- ياسر فياض
0422122699

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

صفحة 26
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ملبورن

مكونة من مواد بالغة املرونة ..شبكة إلكرتونية منمنمة حُتقن يف الدماغ لعالجه
حقن علماء جامعة هارفرد شبكة كهربائية يف أدمغة الفئران ،لتكون
كهربائيا يف األنسجة العصبية يعني يف معاجلة العديد من
قطًبا
ً
األمراض اخلطرية.
أقطابا كهربائية ،تعمل كناظم عمل يف الدماغ،
ميكن للطب أن يزرع
ً
من خالل عملية مصغرة ،أو أن يزرع قطًبا على سطح املثانة للتحكم
بعملها عن بعد بواسطة عملية مماثلة ،لكن علماء جامعة هارفرد
يعدون بشبكة منمنة ميكن زرقها بابرة دقيقة يف أي مكان من
اجلسم ،دون احلاجة إىل أي عملية ثقب أو فتح يف الدماغ.

بالغة الصغر

كتب العلماء يف جملة «نيتشر نانوتكنولوجي» أن الشبكة اإللكرتونية
املنمنمة عبارة عن أنظمة استشعار بالغة الصغر تزرع بواسطة احلقنة
يف الدماغ مثلاً  ،وتعمل هذه «اجملسات» على قياس واستالم خمتلف
االشارات اليت يطلقها الدماغ ،كما ميكن التحكم بها من اخلارج
لتنشيط أو تنظيم عمل أي عضو أو نسيج يف جسم اإلنسان.
فضلاً عن مساحة القطب الشبكي اإللكرتوني املصغر ،الذي مل يسبق
للطب أن بلغه ،ال تتسبب الشبكة بأي تلف أو تغيري يف األنسجة
احلية ،كما أنها ثابتة ومل تثر أي نشاط مناعي جسدي قد يعرب عن
رفض اجلسم للشبكة .ونشر العلماء صورة للشبكة اإللكرتونية املنمنة
وهي مفتوحة داخل دماغ فأر ،ومت زرقها بواسطة حقنة اعتيادية من
يوميا يف العيادات واملستشفيات.
النوع الذي يستخدم
ً

بالغة املرونة

كتب جيا ليو وزمالؤه ،من جامعة هارفرد ،أن الطب عرف إنتاج
البالسرت العالي املرونة الذي ميكن أن يلصق على اجللد ليقوم
بقياس درجة احلرارة وقياس معدل الغلوكوز يف الدم وغريها
ونقلها إىل الكومبيوتر ،كما عرف يف  2015اجملسات املمغنطة اليت
تلصق على اجلسم وتعمل كعضو إضايف.
بقيت كل هذه االبتكارات حمصورة يف الطب خارج جسم اإلنسان،
بينما جند الشبكة اإللكرتونية ،اليت ابتكرها جيا ليو وزميله تشارلس
ليرب ،خمصصة للعمل الطيب العالجي والتشخيصي داخل جسم
اإلنسان وداخل أعضائه احليوية ،ويف أي نسيج من أنسجة اجلسم.
وهي شبكة منمنمة عالية املرونة صنعت من بوليمر معدني عضوي
انتجها العلماء على شرحية عضوية غاية يف الرقة ،وجيري عند
احلاجة ،تذويب الشرحية بواسطة مواد الطبيعية ومص الشبكة

اإللكرتونية املنمنة بواسطة احلقنة.
وكتب تشارلس ليرب ،الذي ترأس فريق العمل على الفئران املخربية،
أن هذه الشبكة اإللكرتونية أكثر مرونة مليون مرة من أية شرحية
إلكرتونية مماثلة يستخدمها العامل اليوم ،باإلضافة إىل أنها أصغر
آالف املرات من أي قطب كهربائي مماثل .وتصنع هذه األنظمة
ً
االستشعارية املنمنة بشكل شبكة ،لكنها تتخذ شكلاً
رقيقا
اسطوانيا
ً
عند مصها بواسطة احلقنة ،ثم تعود وتنتشر بشكل شبكة منمنمة
التزيد مساحتها عن  2ملم يف الدماغ عند زرقها.
بالغ التجانس
وصف ليرب األقطاب التقليدية اليت تزرع حتى اآلن بالدماغ بالكبرية
واملضرة ،ألنها مصنوعة من مادة قليلة املرونة ،يف حني أن مرونة
الشبكة األلكرتوينة ترتفع إىل مرونة النسيج العصيب الدماغي
نفسه .تضمن هذه املرونة أفضل جتانس للشبكة املنمنمة مع
الدماغ والتتسبب بأية أضرار كاليت تسببها األقطاب التقليدية مثل
االلتهابات واألضرار «امليكانيكية».
وعكس ظاهرة الرفض اليت قد تظهرها أنسجة الدماغ لألقطاب
التقليدية ،بنت خاليا الدماغ أنسجتها حول الشبكة املنمنة وتقبلتها
متاما كما لو أنها من أنسجة اجلسم نفسه.
ً
يف املخترب ،زرق األطباء الشبكة بواسطة حقنة إىل داخل أدمغة
ً
مسبقا .وبعد أن شاهدوا يف اجملهر انتشار
فئران جرى ختديرها
الشبكة يف املكان املطلوب ،وتقبل خاليا الدماغ هلا ،ربطوا الشبكة
املنمنة مع اخلارج بواسطة أجهزة تولت قياس وقراءة االيعازات
اليت يصدرها الدماغ ونقلها إىل شاشة الكمبيوتر ،كما متكنوا من
ارسال االيعازات اخلارجية من هذه األجهزة إىل الشبكة بغية التحكم
يف عملها.

استخدامات متعددة

فتحا جديدة يف جمال العالقة بني األنسجة
حقق ابتكار الشبكة املنمنة ً
احليوية واألنسجة التقنية اإللكرتونية املنمنمة ،حبسب رأي تشارلس
ليرب .إذ أن الشبكة ال تؤهل األطباء مستقبلاً لقراءة وقياس تيارات
ً
أيضا ،كما تتيح
الدماغ الكهربائية فحسب ،وإمنا التأثري فيها
تنشيط وحتفيز منطقة معينة من الدماغ دون غريها ،وهذا اجناز طيب
وجراحي مهم .هذا يفتح أفاق استخدام الشبكة اإللكرتوينة املنمنة
يف معاجلة مرض باركنسون ومعاجلة حاالت االكتئاب الشديدة،

بديلاً عن االقطاب الكهربائية .ومعروف ان عالج هذه احلاالت حيتاج
الطبيب إىل حتفيز مناطق عميقة من الدماغ قد التبلغها األدوات
التقليدية.
ً
أيضا أن إنتاج الشبكة اإللكرتونية املنمنمة بسيط وغري
واملهم
مكلف ،كما كتب العلماء يف جملة»نيتشرنانوتكنولوجي» .وقال ليرب
إن صناعة الشبكة الحتتاج إىل خطوط إنتاج خاصة يف الشركات
املنتجة للتقنيات الطبية ،وميكن استخدام خطوط إنتاج شرائح
األجهزة اإللكرتونية للحواسيب والسمارتفون ،يف إنتاجها .وتقدمت
ً
حاليا عن
سلفا بطلب تسجيل براءة االخرتاع ،وتبحث
جامعة هارفرد
ً
ممولني يضمنون إنتاج شرائح الشبكة املنمنمة بكميات تسويقية.

جهاز للرئة

بالتعاون بني جامعة زيورخ التقنية ومعهد ماكس بالنك األملاني ،مت
إنتاج أصغر نظام استشعار يقيس نسبة ثاني أوكسيد الكربون يف
اجلو ويف الرئة .ومتت صناعة نظام االستشعار املذكور من مادة
بوليمرية منمنمة موصلة للكهرباء تغري قدرتها على ايصال الكهرباء
مع تغري نسبة ثاني أوكسيد الكربون يف احمليط املطلوب ،إذ
تتفاعل الكريات اجملهرية يف املادة النانوية مع جزيئة ثاني أوكسيد
الكربون ،وتقل قدرتها على ايصال الكهرباء كلما زادت جزيئات
الغاز املتحدة معها.
وذكر الباحث كريستوف فيال ،من جامعة زيورخ ،أن أنظمة قياس
قياسا
نسبة ثاني أوكسيد الكربون يف الرئة كبرية وغري دقيقة
ً
جبهاز االستشعار اجلديد .وإذ تعمل االنظمة التقليدية على قياس
نسبة ثاني أوكسيد الكربون من خالل أقنعة الغاز اخلارجية،
وبواسطة األشعة فوق احلمراء ،ميكن زرع النظام اجلديد يف الرئة
لدى مرضى الرئة املزمنني ،كما ميكن استقبال املعطيات اليت
يسجلها إىل الشبكة االلكرتونية وتظهر على شاشة الكومبيوتر ،أو
مع السمارتفون ،كي يتمكن الطبيب املعاجل من متابعة وضع تنفس
املريض عن بعد.
وميكن للجهاز ،عرب اهلاتف الذكي ،أن حيذر املريض من دخول
قاعة السينما ،أو ولوج قبو ترتفع فيه نسبة غاز ثاني أوكسيد
الكربون بشكل يعرضه للخطر .ويتيح نظام القياس املنمنم للعلماء
قراءة نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون يف اجلو بني نسبة 0,04
و.%0,25
ماجد اخلطيب  -ايالف

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

تيار املردة يف ملبورن يقيم قداسا مبناسبة ذكرى جمزرة اهدن

االب هوفيك يرتأس القداس ويلقي عظة

االب الن فارس يقرأ االنجيل باالنكليزية

رودي الحصري يقرأ الرسالة باالنكليزية

فرنسوا خوري يقرأ الرسالة باالنكليزية

رئيس التيار نبيل حنا ،القنصل ،عيدي ،النكت ،عبد اهلل وحضور

الراهبات االنطونيات وحضور

اقام تيار املردة يف ملبورن قداسا مبناسبة ذكرى  13حزيران وذلك
عند الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر يوم االحد املاضي يف
كنيسة سيدة لبنان املارونية حيث ترأس الذبيحة االهلية قدس االب
هوفيك وعاونه قدس االب الن فارس خادم رعية سيدة لبنان.
وقد شارك املردة يف هذه الذكرى قنصل لبنان العام يف
فيكتوريا االستاذ غسان اخلطيب ،النائب خليل عيدي ،رئيس
اجلامعة االسرتالية اللبنانية الشيخ بشارة طوق ،التيار الوطين احلر،
احلزب القومي السوري االجتماعي ،احلزب الشيوعي ،البيت اخلريي
العلوي ،منظمة امل وحشد من املواطنني والراهبات االنطونيات
ومجعية شباب زغرتا وقدم القرابني اعضاء التيار.
قرأ االجنيل املقدس قدس االب هوفيك والقى عظة من وحي
املناسبة وهي االحد الرابع من العنصرة وقدم تعازيه لتيار املردة
والهل واقرباء الضحايا الذين قضوا يف جمزرة اهدن يف االنتشار
والوطن.
وبعد القداس التقى اجلميع يف صالة الكنيسة حيث كانت كلمة

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581

حضور

لرئيس تيار املردة يف ملبورن نبيل حنا شكر فيها اجلميع على
املشاركة يف هذه الذكرى .وذكر بكالم الرئيس الراحل سليمان
فرجنيه «عفا اهلل عما مضى» وبكالم رئيس تيار املردة النائب
سليمان طوني فرجنيه «ساحمنا ولن ننسى» ..على خطاك سائرون
واجملد واخللود لشهدائنا االبطال.

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

امرأة ختفي «الند كروزر» وراء
مسجد وتتسوّل أمامه

ضبطت إدارة مكافحة املتسللني يف اإلدارة العامة للتحريات
واملباحث اجلنائية يف شرطة دبي متسولني حيوزون عشرات
اآلالف من الدراهم ،من بينهم امرأة متلك سيارة “الند كروزر”
تتسول أمامه ،ورجل عثر معه على 70
ختفيها وراء مسجد كانت
ّ
ألف درهم.
وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث اجلنائي
اللواء خليل إبراهيم املنصوري لـ”اإلمارات اليوم” ،إن فرق
املكافحة ضبطت  4316متسو ً
ال خالل السنوات اخلمس املاضية،
باإلضافة إىل األشهر األربعة األوىل من العام اجلاري.
وحبسب "االمارات اليوم" كشف مدير إدارة مكافحة املتسللني
املقدم علي سامل الشامسي ،عن أساليب جديدة للتسول منها
استغالل نساء مجيالت للطرق على املنازل والتجول يف مناطق
التجمعات واستهداف الرجال ملنحهن مبالغ كبرية ،فض ًال عن
االدعاء جبمع تربعات ألشخاص وجهات يف دول عربية مضطربة
سياسيًا وأمنيًا.
ً
وتفصي ًال ،قال املنصوري إن شرطة دبي حترص سنويا على
التسول” بالتنسيق مع جهات ودوائر عدة منها
تنظيم محلة “كافح
ّ
اإلقامة وشؤون األجانب ووزارة العمل لردع هذه الفئات اليت
تستغل املناسبات الدينية يف االحتيال والتسول.
وأضاف أن جهد فرق املكافحة أسهم يف اختفاء أساليب تقليدية
للتسول مثل اجللوس أمام املساجد أو األسواق ،إذ ظهرت أشكال
جديدة مثل استهداف األفراد يف منازهلم ،مشريًا إىل أن املتسول
مل يعد شخصًا متواضع املظهر ،ولكن صار حسن املظهر يتجول
وسط الناس بشكل طبيعي من دون أن مييزه أحد ويتسول
بطريقة خمتلفة.
وأوضح أن الالفت خالل السنوات املاضية تعاون اجلمهور مع
الشرطة لإلبالغ عن متسولني ،أو تعاطف أشقائهم وذويهم مع
متسولني ،ويطلبون عدم إخبار أشقائهم بأنهم أصحاب البالغ،
الفتًا إىل أن كثريًا من املتسولني الذين مت ضبطهم عثر معهم
على عشرات اآلالف من الدراهم.
إىل ذلك ،قال مدير إدارة مكافحة املتسللني املقدم علي سامل
الشامسي لـ”اإلمارات اليوم” إن نساء يتمتعن بدرجة عالية من
اجلمال ضبطن ميارسن التسول يف أكثر من مناسبة ،الفتًا إىل
أنهن يستهدفن الرجال فقط معتمدات على حسنهن وحيصلن
غالبًا على مبالغ كبرية ،من خالل إغراء ضحاياهم مبا هو أكثر من
التسول ،لكن ال يفعلن ذلك.
وأضاف أنهن يرتدن األسواق ويتحركن بالقرب من حمطات
البرتول ،كما يستهدفن املنازل ،مؤكدًا اختاذ إجراءات قانونية
جتاههن من خالل إحالتهن إىل اجلهات املختصة وإبعادهن بعد
تسجيل بصمة العني.
وأشار إىل أن إحدى النساء الالتي ضبطن من جنسية دولة عربية
مارست التسول أمام مسجد ،وبعد مراقبتها اجتهت إىل خلف
املسجد وشوهدت تركب سيارة رباعية الدفع “الند كروزر” وتبني
أنها سيارتها.
ولفت إىل استغالل املسنني كذلك يف التسول ألنهم يكسبون
عادة عطف أفراد اجملتمع ،مشريًا إىل ضبط امرأة مسنة مبتورة
أحد األطراف وكذلك زوجها املسن الذي يعاني إعاقة مماثلة،
وعثر حبوزتهما على أكثر من  60ألف درهم.
وكشف عن ضبط آسيوي أبكم يتسول وحبوزته  70ألف درهم ،إذ
اعرتف بأنها حصيلة الفرتة اليت تسول فيها ،ومحلها معه خلوفه
من أن يسرقها رفاقه يف الغرفة اليت يقيم بها.
مدعي املرض أو اإلصابة ثبت
وأكد الشامسي أن كثريًا من
ّ
ً
بعد القبض عليهم أنهم حمتالون ،خصوصا الذين يضعون جبرية
يف أطرافهم ،الفتًا إىل أن فرق العمل التابعة لإلدارة رصدت
أشخاصًا ينظمون هذا العمل من خالل نقل املتسولني يف حافالت
من إمارات أخرى وتوزيعهم يف مناطق معينة أمام املساجد أو
أماكن التجمعات.
ولفت إىل أن رجال املكافحة يركزون بشكل خاص على األطفال،
الذين يتم استغالهلم من قبل منظمي هذه املمارسات ،معتمدين
على أنهم يكتسبون قدرًا أكرب من التعاطف ،مشريًا إىل أن
األطفال حيظون مبعاملة استثنائية يف حالة ضبطهم ،فيتم منحهم
الرعاية الكافية أثناء اختاذ اإلجراءات القانونية املطلوبة.
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كتابات

حوار الشعر والشعراء..

حممد عامر األمحد /ع/
سارة حنا /س/
ع  / :سارا  /أحبك رغم اجلرح
يسكنين
ما كان غريك لي عشقًا ومل
يكن
ِ
س  :فداك قليب  ,دمي ,
والعمر أسكبه
من أجل عشقك يا ملعمور
بالوطن
ِ
عّ :
كلي ألجلك ما ابقيت لي
طل ًال
رأيت وجهك يف ظلي
فأدهشين
رأيت أرى فالعشق
س  :كما
َ
أوجدنا
الكفن
وحد روحينا إىل
واملوت ّ
ِ
عْ :
أجل فإنك توقيت على
عمري
ساراي دونك ال أقوى على
زمين
س  :يا خدن خذني فعمري
ٍ
نرجسة
عطر
ذئب لينهشين
وال تعدني إىل
ٍ
ع :صربًا فعطرك يا سارا
سأودعه
يف مصرف الورد ال يف
العفن
مصرف
ِ
س :أخاف حبك أن يذوي
بوقت أسى
قل لي أجبين سؤا ً
ال كان أتعبين
ع :لن يفصل الروح /سارا/
غري خالقها
وعدًا قطعت فال ختشي وال
تهين
س :أنا احتادك فاقرأ سفر
قصتنا
أنا إليك إذا الدنيا سرتمجين

رابطة العرقوب تك ّرم احلاج
أبو شوقي شاهر مسلماني

كارثية
تداعيات احتالل فلسطني وقيام دولة إسرائيل كانت
ّ
على أبناء جبل عامل ـ جنوب لبنان ،وخصوصًا على أبناء القرى
احلدودية ،فال فلسطني بعد موجودة ،وقد كانت جمال
والبلدات
ّ
اللبنانية تلتفت وحتتضن
عمل وأرزاق وخري كثري ،وال السلطات
ّ
اقتصاديًا.
أبناءها املنكوبني
ّ
وبدأت هجرة اجلنوبيني من أرضهم إىل الداخل ،وحتديدًا إىل
العاصمة بريوت اليت بدأت حتيط بها أحزمة الفقر ،وكان من
والعربية
اللبنانية
ضمن املهاجرين صغريًا إىل بريوت إبن جاليتنا
ّ
ّ
الكرمية يف سيدني احلاج شاهر مسلماني «أبو شوقي» .اشتغل
يوميًا ما بالكاد جيعله
حمص ًال
يف سوق اخلضرة يف وسط بريوت
ِّ
ّ
واقفًا على قدميه ،ولكن بفضل إخالصه وأمانته واجتهاده اعتمده
يزوده مبا حيتاجه
سنة  1969مطعم من مطاعم وسط بريوت لكي ّ
يوميًا من خضراوات ،وكان هذا اإلعتماد فاحتة خري على
املطعم
ّ
أن أغلب مطاعم
احلاج أبي شوقي .ومع تتالي السنني وصل األمر ّ
وسط بريوت التجاري ومنها مطاعم النابلسي والنجمة وصفصوف
مزودًا هلا باخلضراوات.
واحلياة الشهرية يف ذاك الزمان اعتمدته ّ
وعندما غادر لبنان مع أسرته الكبرية سنة  1977إىل أسرتاليا ّ
ظل
على سريته يف اإلجتهاد ،فلم ميض وقت قليل حتى التحق بأحد
احمللية .وفيما كان احلاج أبو شوقي مواطنًا كرميًا يف
املصانع
ّ
احملبة والتضحية
عمله ،كان أيضًا كرميًا يف أسرته اليت أنشأها على
ّ
واملذهبية.
والعنصرية
الطائفية
وكراهية
والكرامة مع الناس
ّ
ّ
ّ
ّ
ويكفيه بركة ّ
أنه أعطانا الزميل الكاتب والشاعر شوقي مسلماني
الذي كتبت عنه كربيات الصحف يف العامل العربي وأجرت معه
املقابالت ونشرت له ومنها جريدة احلياة والقدس العربي
اللندنيتني والنهار والسفري البريوتيتني.
ّ
ويكفيه بركة ّ
حممد شاهر مسلماني
أنه أعطانا احلبيب والكريم
ّ
صاحب األيادي البيضاء وهو الناجح يف عامل اجملوهرات وكذلك
أعطانا األوفياء يف رعاية األهل أي يف رعاية الوالدين احلاج أبي
أم شوقي أطال اهلل بعمريهما ومنهم الصديق
شوقي
ّ
واحلاجة ّ
محود وإبتسام
شعالن مسلماني والعزيزتني أشواق مسلماني ّ
مسلماني حيدر وباقي األبناء وهم علي وحسني وحسن مسلماني.
وأخريًا وليس آخرًا يكفيه فخرًا ّ
قدم لنا أحد عناوين جناحات
أنه ّ
والعربية يف أسرتاليا وهو احملامي والسناتور
اللبنانية
أبناء اجلالية
ّ
ّ
شوكت مسلماني.
واحملبة
بتحيات اإلكبار
نتقدم
إليك يا حاج أبا شوقي يف هذا احلفل
ّ
ّ
ّ
اإلنسانية النبيلة ،ويسعدنا أن حنتفي بك رجل العام ،رجل
العميقة
ّ
ّ
ّ
وكل اإلعتزاز.
بكل الفخر
األب املثالي يف سيدني،
اإلعالمية داليدا يف حفل تكريم احلاج شاهر مسلماني
ـ كلمة
ّ
مثاليًا لعام  2015ـ
«أبو شوقي» وقد اختارته رابطة العرقوب أبًا
ّ
سيدني.

تــهاني

يتقدم عضو بلدية ليفربول رئيس جملس اجلالية اللبنانية يف نيو
ساوث ويلز السيد علي كرنيب بأحر التهاني من االمتني العربية
واالسالمية ومن اجلالية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك اعاده
اهلل علينا وعلى االنسانية عامة باخلري واليمن والربكات ،وكل عام
واجلميع خبري.
***

يتقدم رئيس واعضاء اهليئة االدارية يف جملس اجلالية اللبنانية يف
نيو ساوث ويلز بأحر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية
خاصة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك اعاده اهلل عليكم وعلى
وطننا احلبيب لبنان باألمن والسالم واالستقرار وعلى اسرتاليا
الغالية مبزيد من التقدم واالزدهار ،وكل عام واجلميع خبري.
صادر عن االعالم  -جهاد حيدر

فـصل الـشتاء

الدكتور عالء العوادي

يعترب الشتاء من أكثر الفصول «الرومانسية» على مدار السنة,
يتكون يف خميلتنا فكرة الدفئ واحلب واحلنان
ألنه غالًبا ما
ّ
وسط أجواء املنزل أمام املدفأة والتلفاز .وهذا ما يدفع الكثري
من الناس بالشعور
بالوحدة واحلاجة املاسة لوجود شريك وحبيب يشعرهم بالدفئ
واحلنان ليعوض عنهم مزاجية الطقس وانعكاساته السلبية على
مزاجهم.
إال أن الدراسات األخرية حتذر من الدخول بعالقة عاطفية يف
فصل الشتاء ,ألسباب مرتبطة بفسية املرأة يف الشتاء واهلزات
واإلضطرابات العاطفية اخلارجة عن إرادتها .وألنها رقيقة أكثر
سريعا فيصيبها اإلكتئاب واليأس!
من الرجل تتأثر
ً
وقد أكدت ذلك الطبيبة النفسية العاملية «كريستا روت
زاكنهايم» مسمية إياه باإلكتئاب املومسي ،واملعروف علميًا
بـ»االضطراب العاطفي املومسي» ،ويعترب النساء الضحية
األكثر ملثل هذه اإلضطرابات.
ووفقا لتصرحيات كريست روت زاكنهايم فقد ختتلف األعراض
اخلاص باإلكتئاب غري املومسي عن اإلكتئاب املومسي حمل
حديثنا اآلن ،وتتمثل أعراضه اليت أوضحتها الطبيبة األملانية
يف ما يلي:
 الشعور باخلمول واإلرهاق الرغبة يف إلتهام األطعمة الغنية بالكربوهيدرات ما يزيدوزنك
 القلق واالكتئاب بدون سبب معروف.ويف ما يلي جمموعة من النصائح اليت تقدمها الطبيبة األملانية
كريستا لكل من تعاني من اإلضطراب العاطفي املومسي
لتفادي اإلضطرابات املومسية العاطفية:
 عليك التعرض لضوء أبيض ساطع ،باجللوس أمام مصباحشديد اإلضاءة تبلغ  10آالف ُلكس ،على مسافة تبعد مرتًا
واحدًا ،ملدة  30دقيقة يوميًا ،مع النظر للضوء مباشرة الضوء
ثوان تقريبًا كل  90ثانية حتى تنتقل إشارات
ملدة ثالث
ٍ
تنشيطية إىل الدماغ عرب شبكية العني.
 يعد التنزه اليومي يف اهلواء الطلق والنظر إىل السماء فهمامن أهم اإلجراءات الوقائية اليت تقيك اإلضطرابات العاطفية
املومسية.
لذلك فمن األفضل إتباع ما سبق حتى متر حالتك العاطفية
بسالم ،وحتى ال تتأثري مبا يعكر مزاجك العاطفي وبالتالي
حدوث ما ال ترغبني فيه يف عالقتك.

املوسيقى الكالسيكية ختفض ضغط الدم
وجدت دراسة طبية حديثة ان املوسيقى الكالسيكية تساعد على
خفض ضغط الدم ،يف حني ان املوسيقى السريعة والعالية تؤدي
إىل رفع ضغط الدم وبالتالي لتسبب بالتوتر.
النوتات املوسيقية املختلفة تؤثر بشكل متفاوت على النبض
وضغط الدم وفقا ألحباث جامعة أكسفورد ،اليت وجدت أن
االوركسرتا الكالسيكية متزامنة متاما مع إيقاع اجلسم الطبيعي،
وبالتالي تسهم يف خفض ضغط دم املستمع بشكل ملحوظ.
أما املوسيقى السريعة مثل الراب والبوب والتكنو واإليقاعات
الصاخبة ،فلها تأثري عكسي ألنها ترفع ضغط الدم .توصل
الباحثون إىل هذه النتيجة عن طريق مراقبة جمموعة من املشاركني
أثناء مساعهم أساليب خمتلفة من املوسيقى وحتليل استجابة القلب
واألوعية الدموية كل شخص ،مبا يف ذلك ضغط الدم والنبض.
وقالوا ،ان املوسيقى الكالسيكية البطيئة ميكن أن تكون أداة
عالجية قوي ،ألنها فعالة بشكل خاص يف خفض ضغط الدم.

صفحة 29

Saturday 20 June 2015

السبت  20حزيران 2015

Page 29

اعالنات ملبورن

حـلويات الـبلحة الـشهرية
األولـى يف فـيكتوريا
بادارة السيد طـارق أفـيوني

مفروكة  -بقالوة  -منورة  -بييت فور
 معمول بتمر  -أقراص جوز  -كايك -بوظة مشكّلة  -حلويات فرجنيه ومجيع
أنواع احللويات العريبة

بقالوة مشكّل

أختصاصيون حبالوة الشميسة

زوروا حلويات البلحة وتأكدوا بأنفسكم
من اجلودة واخلدمة
حلويات البلحة املكان الالئق الستضافة
زواركم
البلحة ملتقى العائالت  ..تفتح  7ايام
يف األسبوع

حلويات عربية مشكّلة

تتقدم حلويات البلحة ،ادارة وعماال ،من أبناء اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة
حلول شهر رمضان املبارك ،شهر اخلري والربكات اعاده اهلل على اجلميع باليمن والفرح..
761 - 763 Sydney Rd, Brunswick - P: (03) 9383 3944

رمضان كريم
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مناسبات

عام على اجتياح داعش ..وقفة تضامنية مع شعبنا العراقي
اعداد الدكتور عالء العوادي

مبناسبة مرور عام على اجتياح داعش نينوى وبدء الفصل االبشع
يف مأساة عراقنا والذي اقرتن بأمسها نظمت «جلنة العمل املشرتك
ملنظمات اجلالية العراقية» وقفة حاشدة يف مركز مدينة فريفيلد
تضامنا مع شعبنا العراقي بكل مكوناته وادانة للفظاعات اليت
اقرتفتها وتقرتفها عصابات داعش وقوى االرهاب املتحالفة
معها.
شارك يف الوقفة كل الطيف الواسع من منظمات اجلالية الثقافية
واالكادميية واالجتماعية والسياسية وممثلون ملرجعياتها الدينية.
وقد حضر الوقفة متضامنا مع قضيتها السيد كرس بوين وزير
اخلزانة يف حكومة الظل العمالية وابرز الربملانيني من حزب العمال
الذي القى كلمة ادان فيها جرائم داعش واصرار اسرتاليا على
الوقوف ضد متددها وتعاونها مع اجملتمع الدولي يف السعي إلنهاء
خطرها واكد دعم حزبه للشعب العراقي يف صراعه مع داعش ثم
القى االب يوحنا اينا راعي ابرشية السريان الكاثوليك كلمة مؤثرة
نقل فيها مشاهداته اثناء اجتياح داعش للموصل وهول ما تعرض
له اهلها وخاصة املسيحيون وااليزيديون منهم وانتقد القوى
املتنفذة من السياسيني يف فشلهم يف محاية الناس وشدد على
مطالبتها بالعمل العاجل الغاثة و إنقاذ ماليني النازحني واملتضررين
من املسيحيني وغريهم.بعدها توالت كلمات ممثلي املنظمات
واالحزاب املشاركة ومنها حركة ابناء العراق وتيار الشهيد عزالدين
السليم اليت القاها السيد رياض عزالدين السليم وكلمة اجلمعية
املندائية االسرتالية اليت القتها السيدة يامسني حييى وكلمة

جتمع االحزاب االشورية والكلدانية والسريانية واجمللس القومي
الكلداني واجلمعية الكلدانية االسرتالية القاها السيد مسري يوسف
وكلمة احلزب الدميقراطي الكردستاني القاها الكاتب عبد الوهاب
الطالباني وكلمة رابطة املرأة العراقية القتها السيدةارمينوهاي
اسطيفان وكلمة حزب الشعب القاها السيد ظافر الشمري وكلمة
مركز ال البيت القاها الشيخ حسني الصمياني وكلمة االحتاد
الوطين الكردستاني القاها
الدكتور موفق صوراني وكلمة
اجلمعية االشورية االسرتالية
القاها السيد مشعون حداد
وكلمة احتاد اجلمعيات املندائية
يف العامل القاها املهندس اكرم
الناشئ وكلمة برملان السجناء
السيد
القاها
السياسيني
ماهر احلسين وكلمة «ملتقى
شباب ضد العنف والتطرف»
القاها الشاب علي املوسوي
باألضافة اىل اجمللس االسالمي
االعلى وملتقى سيدني الثقايف
واجلمعية املسيحية االسرتالية
ومنتدى اجلامعيني العراقي
االسرتالي واملنتدى االسرتالي
الثقايف
والنادي
العراقي
املندائي .
وقد ختللت الكلمات وقفات مع
الشعر والشعارات كما القت
الشاعرة ملياء اهلاللي قصيدة
مجيلة من وحي املناسبة.
يف ختام الوقفة القى الدكتور
امحد الربيعي بيانا بأسم
اجملتمعني واملنظمات واالحزاب
املشاركة يف الوقفة ركز على
استعراض فداحة
ماتعرض له شعبنا بكل مكوناته
ويف ارجاء البالد كلها واشار
اىل(ان الكارثة االنسانية اليت
تتواىل اشكاهلا على حنو غري
مسبوق وتتعدد فصوهلا بتتابع
بدا وكأنه مرسوم بدقة بأجتاه
االجهاز على مقومات الوطن
االجتماعي
نسيجه
ومتزيق
واحالته اىل كانتونات متحاربة
جزءا من اخلارطة اجلديدة
للمنطقة اليت يعاد رمسها على
انقاض بلدانها وجثث ضحاياها)
وتضمن البيان دعوة للوقوف
مع اجليش العراقي واحلشد
الشعيب والبيشمركة والوطنيني
من ابناء العشائر يف حربها ضد
داعش واالرهاب ,باألضافة اىل
قائمة مطالبات موجهة لالمم
املتحدة واملنظمات الدولية
واليونسكو ومنظمات االغاثة
الدولية واحلكومة االسرتالية
ومنظمات اجملتمع املدني يف
اسرتاليا ختص املاليني الثالثة

من النازحني وتدمري اثار حضارة وادي الرافدين جتدونها يف البيان
امللحق .هذا وقد اكد د الربيعي على ان الوقفة سيعقبها حترك
واسع أليصال هذه املطالبات اىل الربملان االسرتالي واحلكومة
االسرتالية ومنظمات اجملتمع املدني ومنظمات االغاثة وفروع
املنظمات الدولية.
* مقابلة إذاعة اس بي اس حول الوقفة التضامنية مع شعبنا
العراقي

ملاذا يظهر غروب الشمس على
املريخ باللون األزرق؟
عادة ما يبدو املريخ أمحر اللون يف الصور ،كما أنه لقب
بالكوكب األمحر .فلماذا ظهر غروب الشمس باللون األزرق يف
الصور الذي التقطه مسبار كريوسييت؟
قام مسبار ناسا هذا بالتقاط سلسة من أربع صور خالل حوالي
سبع دقائق يف يوم  15أبريل/نيسان  .2015ومت التقاطها
بواسطة كامريا  MASTCAMواليت تلتقط ألوان احمليط كما
يراها البشر حسب قول ناسا ،ولكنها أقل حساسية للون األزرق
من العني البشرية.
ملاذا إذا يظهر لون غروب الشمس باألزرق على كوكب أمحر؟
تقول وكالة ناسا إن السبب يعود للغبار يف الغالف اجلوي.
فاجلسيمات تسمح للضوء األزرق باخرتاق الغالف اجلوي للمريخ
أفضل من أي لون آخر طويل املوجة.
وقد هبط مسبار كريوسييت على املريخ يف أغسطس/آب ..2012
وصمم املسبار للمساعدة يف اكتشاف ما إذ كان كوكب املريخ
قادرا على احتضان أي شكل من أشكال احلياة.

رجل يصفع كل من يعطس يف الشارع !
تالحق الشرطة الربيطانية رج ًال اعتاد على صفع املتسوقني واملارة
الذين يعطسون بالقرب منه ،بعد أن تكررت هذه احلوادث يف اآلونة
األخرية ،ومل يسلم منها حتى العجائز وكبار السن.
وتشري حتقيقات شرطة مدينة كومربيا الواقعة مشال غربي بريطانيا,
إىل أن "هذا السلوك غري املفهوم من قبل الرجل بدأ يوم اإلثنني
املاضي ,عندما صفع امرأة بعد أن عطست يف متجر كارليلسي,
وتكرر األمر يف اليوم التالي مع سيدة عجوز تبلغ من العمر  82عامًا
تعرضت للصفع من اخللف يف وضح النهار".
ووصفت الشرطة املشتبه بأنه رجل بني العقد اخلامس والسادس
من العمر ,ويرتدي سرتة فاخرة ,وطلبت الشرطة من السكان اإلدالء
بأية معلومات ميكن أن تساعد يف القبض عليه حبسب ما ذكرت
صحيفة ""دايلي مريور" الربيطانية.
وأشارت الشرطة إىل أن "احلادثة األوىل مت اإلبالغ عنها من قبل أحد
شهود العيان ،ومل يتم العثور بعد على الضحية ،إال أن احملققني
يعتقدون أن احلادثتني مرتبطتني ببعضهما البعض".
وأبدى املتسوقون يف كارليسلي استغرابهم من السلوك الغريب
للرجل ,وقالت املتدربة املساعدة يف املتجر جيما بروسر ( 19عامًا):
"مسعنا عما حدث يف املتجر ,وشعرنا باالرتباك نتيجة لذلك ,فكل
إنسان ميكن أن يعطس يف أي وقت ,وهذا أمر خارج عن إرادتنا".
وعلقت نيكوال داوسون البالغة  48عامًا ,وهي موظفة يف إحدى
عيادات األسنان يف املنطقة ,بالقول" :حضرت للتسوق من املتجر
يف يوم إجازتي وكنت يف الواقع مصابة بالزكام ,ولو تعرضت
للصفع بسبب العطاس سأرد باملثل على من يصفعين".
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تتــمات

بكركي للفريقني :اخرجوا ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املضي يف الرتيث يف توجيه الدعوة يشكل اخليار االقل كلفة
سياسيا وحكوميا على رغم التكاليف الباهظة اليت يرتبها واقع
الشلل على البالد.
وعلم من مصادر وزارية أن القرار بدعوة جملس الوزراء اىل
االنعقاد االسبوع املقبل مل يتخذ بعد ،وهذا القرار لن يتضح قبل
االثنني املقبل .وأوضحت املصادر أن أكرب مؤشر النعقاد اجللسة
سيكون جدول االعمال وما إذا كان سيوزع أم ال  ..والحظت أن ال
تغيري حتى االن يف املواقف سواء موقف الرئيس سالم املرتيث
أو موقف مقاطعة فريق أو موقف فريق مؤيد ملعاودة احلكومة
جلساتها .وحتدثت عن عدد من االفكار املتداولة الجياد ظروف
لعقد جلسة جمللس الوزراء االسبوع املقبل من دون السعي اىل
تغيري املواقف املعلنة من اجللسة .وأبرزت وجود قضايا حياتية
ضاغطة ،يف مقدمها تصريف االنتاج الزراعي تتطلب اختاذ قرارات
يف جملس الوزراء ،علما أن االنتاج موضوع البحث االن هو الذي
والدراق
يتصل مبحاصيل الفاكهة اليت ينتجها جبل لبنان مثل الكرز
ّ
والتفاح وسواها.
وأكد وزير الداخلية نهاد املشنوق امس االول انه بعد ان يستنفد
رئيس الوزراء اتصاالته السياسية «سيكون هناك طلب جدي
النعقاد جملس الوزراء والتوقيت يعود اىل رئيس احلكومة».
وأعرب عن اعتقاده أنه «ال تزال هناك فرصة للمساعي السياسية
لكنها لن تستمر اىل االبد».
اما وزير الصحة وائل ابو فاعور فصرح من جانبه« :اننا نبحث
عن صيغة للخروج من هذه االزمة وحتى هذه اللحظة ليس هناك
افق واضح» .ويف معرض تعليقه على امكان تأخري انعقاد جملس
الوزراء اىل نهاية شهر رمضان شدد على ان «اي طرف ال يستطيع
ان حيدد مواعيد ويلزم اآلخرين إياها».

جنبالط

على صعيد آخر ،علم أن رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط عاد من زيارته االخرية لالردن ولقائه العاهل االردني امللك
عبداهلل الثاني بأجواء مشجعة تتعلق بتطورات اجلنوب السوري ،كما
حصل على معطيات إجيابية تتعلق باالتصاالت السياسية مع عدد
من فصائل وقوى املعارضة السورية والقيادة الرتكية يف شأن ما
حصل يف قلب لوزة بريف إدلب .وسيتابع جنبالط االتصاالت يف
شأن تطورات سوريا من بريوت واملختارة من أجل محاية النسيج
الوطين السوري.
ويف املعلومات أن االتصاالت اليت قادها جنبالط مبعاونة الوزير
أبو فاعور ساهمت يف ختفيف الضغوط على املوحدين الدروز يف
حمافظة إدلب وأدت إىل وعود من غري أن ترتقي إىل مستوى
ضمانات بتحسني أوضاعهم علمًا أن حادث قلب لوزة كما تأكد
من االتصاالت مل يقع خبلفيات مذهبية بل بفعل رغبة االقتصاص
من أحد سكان القرية املوالي للنظام ترمجها قرار مبصادرة منزله
مما أدى إىل تفاعالت دموية .وأكد مجيع املعنيني بهذا املوضوع
أن املناقشات متحورت على بقاء األهالي يف أرضهم ،وقد دعمت
السلطات الرتكية هذا التوجه وقدمت ما يف وسعها لذلك.
وأفادت املعلومات أن اإلتصاالت اليت قام بها جنبالط نتج منها
احتضان إقليمي ملوضوع املوحدين الدروز ،إىل اعرتاف بصواب
موقف رئيس التقدمي ورؤيته وتلقف وتكريم من املعارضة
السورية اليت أبدت غالبيتها كل االستعداد للتعاون والعمل املباشر
من أجل حتقيق املصاحلة بني أهالي درعا والسويداء ،يف حني يريد
النظام السوري ،وفقًا ملصادر املعلومات ،إشغال قوى املعارضة
بالسويداء وبلدة حضر يف القنيطرة كي ال تتفرغ ملهامجة دمشق
من اجلنوب.
يف املقابل ،كان موقف سلطات األردن متجاوبًا مع تصور جنبالط
ملصاحلة عامة وعدم دخول املوحدين الدروز طرفًا يف نزاع مسلح
مع فصائل الثورة يستفيد منه نظام الرئيس بشار األسد ،على
أن يتكفل أهل السويداء التصدي لتنظيم «داعش» إذا ما حاول
اهلجوم على مناطق الكثافة الدرزية من الشمال والشرق.
وأمجعت املصادر على أن جنبالط وأبو فاعور عادا مرتاحني إىل
بريوت ،إمنا تظل اإلحتماالت مفتوحة بسبب تعدد األطراف يف
السويداء وغريها ،واعتماد النظام سياسة التوريط وعدم احلصول
بعد على التزام نهائي للسعي إىل ترمجته عمليًا.

الراعي اىل إربيل

اىل ذلك ،يتوجه البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي واملوفد البابوي الكاردينال أجنيلو سكوال اىل إربيل لالطالع
على أوضاع املسيحيني هناك .وكان سينودس الكنيسة املارونية
أعلن يف ختام أعماله أمس االول ان مسألة انتخاب رئيس اجلمهورية
«هي قضية وطنية ومسؤولية مجيع القوى السياسية يف لبنان
وليست مرتبطة حصرًا باملسيحيني عموما وباملوارنة خصوصا».
وناشد مجيع النواب والكتل السياسية «الوقوف امام ضمائرهم
وحتمل مسؤولياتهم جتاه لبنان الغد وان يتحاوروا ويعملوا على
ّ
لبننة االستحقاق وأن حيضروا اىل جملس النواب ويقوموا بواجبهم
الدستوري يف انتخاب رئيس للجمهورية الذي من دونه ال قيام
لدولة لبنان ومؤسساتها» .كما ان البطريرك الراعي وجه نداء
لتحمل
«ملحا اىل الفريقني السياسيني املتمثلني بـ 8آذار و 14آذار
ّ
مسؤولياتهما التارخيية واخلروج من مواقفهما املتصلبة ومن فرضها

الواحد على اآلخر» ،داعيا ايضا اىل «الوحدة داخل احلكومة ومواصلة
عملها وتدبري شؤون البالد»( .مزيد من التفاصيل ص )6

مفخختني استهدفتا مسجدين ،وثالثة منزل رئيس املكتب السياسي
للجماعة صاحل الصمد .وأفادت بانفجار عبوتني أمام مسجدين آخرين
وقت صالة املغرب األربعاء.
ويف بيان نشرته مواقع «جهادية» ّ
تبنى «داعش» أربعة هجمات
بسيارات مفخخة «ثأرًا للمسلمني من الرافضة احلوثيني».

وسبق للرئيس الروسي ان دعا العاهل السعودي لزيارة موسكو
خالل مكاملة هاتفية جرت بينهما يف  20نيسان.
وبثت قناة «روسيا اليوم» ان بوتني أبلغ األمري حممد بن سلمان أن
«روسيا تثمن عالقاتها الودية مع السعودية» ،والحظ أن «التبادل
التجاري بني البلدين ال يزال حمدودا من حيث حجمه ،لكنه يتميز
بديناميكية جيدة».
ونقلت عن األمري حممد أن بالده «تعترب روسيا شريكا مهمًا ،معيدا
إىل األذهان أن االحتاد السوفياتي كان الدولة االوىل اليت اعرتفت
باململكة العربية السعودية عام .»1926
وكان مصدر ديبلوماسي مطلع قال لوكالة «تاس» الروسية لألنباء
إن زيارة العاهل السعودي لروسيا قد تتم قريبا ،إذ جتري حاليا
االستعدادات الضرورية هلا.
وحضر لقاء بوتني وولي ولي العهد السعودي من اجلانب الروسي
كل من وزير الدفاع سريغي شويغو ووزير اخلارجية سريغي الفروف
ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
أما الوفد الرمسي لالمري حممد بن سلمان ،فيضم وزير النفط
والثروة املعدنية علي بن إبرهيم النعيمي ،ووزير الدولة عضو
جملس الوزراء وزير اإلسكان املكلف عصام بن سعد بن سعيد،
وزير اخلارجية عادل بن أمحد اجلبري ،وزير الدولة عضو جملس
الوزراء خالد بن عبدالرمحن العيسى ورئيس االستخبارات العامة
خالد بن علي احلميدان.

استمرار املعارك يف ...

العاهل السعودي يزور...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اتفاق للطاقة النووية

وعلى هامش الزيارة ،وقع اجلانبان اتفاقا بني احلكومتني للتعاون
يف جمال استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية.
وتوىل التوقيع عن اجلانب الروسي املدير العام لشركة «روس
أتوم» احلكومية سريغي كرييينكو ،وعن اجلانب السعودي رئيس
مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة هاشم بن عبد اهلل
مياني.
ويوفر هذا االتفاق أساسا قانونيا للتعاون بني الدولتني يف اجملال
النووي على اجتاهات عدة بينها إنشاء واستخدام وتفكيك املفاعالت
النووية املخصصة إلنتاج الطاقة واألحباث العلمية ،وتقديم اخلدمات
املتعلقة مبعاجلة الوقود النووي املستنفد ،وإنتاج النظائر املشعة
واستخدامها يف الصناعة والطب والزراعة ،وتأهيل الكوادر يف
جمال الطاقة النووية.
وينص االتفاق على تشكيل جلنة تنسيقية إلجراء مزيد من
املشاورات يف شأن التعاون يف استخدام الطاقة النووية لألغراض
السلمية ،وتشكيل جلان عمل مشرتكة لتنفيذ مشاريع عملية
ودراسات علمية.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أن اململكة العربية
السعودية مهتمة مبشاريع الطاقة يف روسيا .وأبلغ الصحافيني
ايضا ان روسيا واليونان ستوقعان اليوم اتفاقا بني حكومتيهما
لتمديد خط انابيب «تركيش سرتيم» لنقل الغاز الطبيعي.

عراك يف جينيف ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اليت ترعاها املنظمة الدولية.
مددت األمم املتحدة املشاورات إىل مساء اجلمعة (امس)،
وبعدما ّ
وسط أنباء عن اقرتاح هدنة ألسبوعني ،وتشاؤم وفد احلكومة
اليمنية بتبديل يف مواقف مجاعة احلوثيني وحليفهم الرئيس السابق
علي عبداهلل صاحل ،شهد أمس االول عراكًا باأليدي خالل مؤمتر
حمجبة ،يف حني رشق
صحايف للوفد احلوثي شاركت فيه امرأة
ّ
مواطن عدني رئيس محزة احلوثي حبذاء ،يف ما بدا انه حتقري
لرئيس وفد اجلماعة ،الذي رد باحلذاء نفسه على االعتداء.
وردد أنصار الشرعية يف اليمن خالل املؤمتر الصحايف هتافات
ّ
تنعت قادة اجلماعة بأنهم «جمرمون ...يقتلون األطفال يف اليمن
اجلنوبي».
والتقى مبعوث األمم املتحدة اىل اليمن إمساعيل ولد الشيخ أمحد
ليل األربعاء وفد احلوثيني يف أحد فنادق جنيف ،بعدما أجرى
حمادثات صباحًا مع الوفد احلكومي .وال تزال مواقف اجلانبني
متباعدة ،وقال عضو وفد اجلماعة حسن زيد لـ «فرانس برس»:
«حتدثنا عن اهلدنة ،لكن الطرف اآلخر يطرح شروطًا تعجيزية»،
بينها االنسحاب من مدينيت عدن يف اجلنوب وتعز يف الوسط،
حيث تتواصل املعارك.
ويرغب احلوثيون وحلفاؤهم املوالون للرئيس السابق علي صاحل
يف هدنة ،لكنهم يرفضون االنسحاب من املناطق اليت احتلوها.
ميدانيًا ،طغت امس االول االشتباكات يف حمافظة مأرب بني
مقاتلني حوثيني ورجال قبائل ،وأدت إىل مقتل ثالثني من
اجلانبني .وجاءت املعارك بعد ليل تفجريات دموية يف صنعاء،
ّ
تبناها تنظيم «داعش» ،وأدت وفق مصدر طيب اىل سقوط ستني
ضحية بتفجري أربع سيارات مفخخة قرب مساجد يف املدينة ،ومقر
قيادي يف مجاعة احلوثيني.
وأشارت وكالة «فرانس برس» اىل  31قتي ًال سقطوا بسيارتني

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أن الطريان املروحي ،قصف بربميل
طالتها اهلجمات .كما ذكرت ّ
ً
مشرية إىل جتدد
متفجر مدينة تلبيسة يف ريف محص الشمالي
االشتباكات بني مقاتلي تنظيم داعش وجيش النظام يف حميط
حقل شاعر للغاز.
ويف حلب ،أعلنت كتائب أبو عمارة فجر امس االول ،أن مقاتليها
اغتالوا مضر جعفري وهو لبناني وقائد يف لواء أبو الفضل العباس
الذي ُيعترب من أهم املليشيات األجنبية اليت تساند قوات النظام.
ويأتي ذلك ،بعد ساعات من إحراز فصائل املعارضة تقدمًا يف
مدينة حلب ،حيث سيطروا ،على حي الراشدين بشكل كامل ،وعلى
أجزاء من قرية باشكوي بالريف الشمالي.
هذا وقال اجليش السوري انه صد هجوما كبريا للمعارضة املسلحة
للسيطرة على املواقع الباقية اليت ما زال اجليش يسيطر عليها يف
حمافظة القنيطرة قرب هضبة اجلوالن احملتلة.
وقال مصدر يف اجليش السوري لرويرتز إن اجليش صد هجوما
للمعارضة للسيطرة على عدد من التالل وقرييت تل الشعر وتل
بزاق إىل الشمال من القنيطرة.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرمسي عدة دبابات وعشرات
اجلنود ينقلون تعزيزات عرب قرى يسيطر عليها اجليش يف احملافظة
احلدودية الزراعية حيث حققت املعارضة مكاسب يف العامني
املاضيني.
ويستهدف املعارضون املسلحون مدينة البعث وهي املركز اإلداري
الرئيسي باحملافظة ومدينة خان أرنبة وهما املدينتان الرئيسيتان
اللتان ال تزاالن حتت سيطرة احلكومة.
وطرد اجليش من القنيطرة من شأنه أن يفتح طريق إمدادات
للمعارضة جنوبي دمشق مبنطقة الغوطة الغربية اليت يسيطرون
عليها واليت ميكن استخدامها الستهداف مركز سلطة األسد.
على صعيد آخر ،تسبب قطع داعش مؤخرًا ،وصول النفط للمناطق
اخلاضعة لسيطرة املعارضة يف سوريا ،بأزمة كبرية تأثرت بها
العديد من القطاعات الضرورية يف حياة سكان تلك املناطق ،األمر
الذي زاد من املعاناة اليت يعيشونها منذ أكثر من  4سنوات.
وتعترب املستشفيات ووسائل النقل يف مقدمة القطاعات املتضررة
من األزمة ،إىل جانب األعمال اليت تعتمد على الوقود ،وكذلك
توقف عمل مولدات الكهرباء.
ويسيطر التنظيم على معظم آبار النفط والغاز شرقي سوريا،
ويعتمد سكان مناطق املعارضة الواقعة معظمها مشالي البالد
بشكل كبري على النفط اخلام القادم إليها من تلك اآلبار يف تسيري
حياتهم.
ويعمل جتار حمليون على فرز النفط اخلام واستخالص مشتقاته
من وقود وغريه ،باستخدام طرق بدائية ،وذلك من أجل استخدامه
يف خمتلف القطاعات مثل توليد الكهرباء ،وتسيري وسائل النقل،
وغريها.
على صعيد اخر أغلقت تركيا امس االول معرب أقجه قلعة على
احلدود مع سوريا ،ملنع الالجئني السوريني الذين فروا من القتال
يف بلدة تل ابيض ،من العودة إليها .وقالت قوات األمن الرتكية
أنها مل تسمح لالجئني بالعبور ألن وحدات محاية الشعب الكردية
أغلقت الباب على اجلانب اآلخر من احلدود .غري أن الوحدات نفت
أن يكون هذا هو السبب.
وعاد مئات السوريني إىل ديارهم امس االول بعد عودة اهلدوء
إىل البلدة .لكن السلطات الرتكية مل تسمح امس اخلميس حلواىل
 200الجئ بالعبور .وقال هؤالء إنهم ابلغوا إن احلدود لن تفتح
حتى االثنني.
ونفت وحدات محاية الشعب الكردي ،اليت تسيطر على تل ابيض،
أن تكون مسؤولة عن إقفال املعرب .وقال املتحدث باسم وحدات
محاية الشعب الكردية ريدور خليل من جهتنا ،احلدود مفتوحة.
األتراك هم الذين أغلقوا احلدود من جانبهم ،مضيفا أن الناس ما
زالوا يعودون من خالل معابر غري رمسية.
وعاد قرابة ألف سوري إىل بالدهم بعد جلوئهم قبل حنو  15يومًا
إىل األراضي الرتكية هربًا من االشتباكات اليت شهدتها مدينة تل
أبيض وحميطها مشال حمافظة الرقة السورية ،وقصف طائرات
التحالف الدولي ملناطقهم.
ويواصل السوريون الالجئون إىل تركيا من تل أبيض وحميطها
العودة إىل مناطقهم ،إثر سيطرة فصائل كردية على املدينة،
إذ دخل حنو الف منهم األراضي السورية ،من معرب أقجه قلعة
احلدودي ،املقابل ملعرب تل أبيض على اجلانب السوري.
يشار إىل أن القوات الرتكية زادت من تدابريها األمنية على
حدودها مع سوريا يف اآلونة األخرية ،يف حني لوحظ وجود عدد
قليل من السوريني املنتظرين أمام املعرب من أجل السماح هلم
بالدخول إىل تركيا.
واستقبلت تركيا قرابة  23ألف الجئ سوري ،معظمهم من
النساء واألطفال هربوا من تل أبيض ،التابعة حملافظة الرقة بعد
االشتباكات.
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اعالنات ملبورن

المــرياج

عـروس الـصاالت يف فيكـتوريا
لصاحبها سام يونان
أربع صاالت بكل اناقتها وديكورها
الفخم جاهزة الحتضان مناسباتكم
المرياج ..الصاالت االفضل جلميع
املناسبات ..عمادات  -خطوبة  -زواج
 أعياد ميالد -اجتماعات عمل وغريها

يتقدم السيد سام يونان صاحب صاالت ال مرياج من اجلالية
العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان
املبارك ،شهر الصيام واخلري والربكات..

رمضان كريم

مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

المــرياج

عـروس الـصاالت يف فيكـتوريا
لصاحبها سام يونان
أربع صاالت بكل اناقتها وديكورها
الفخم جاهزة الحتضان مناسباتكم
المرياج عنوان الثقة تستقطب أملع
جنوم الفن والطرب من لبنان والشرق
األوسط..
المرياج ..الصاالت االفضل جلميع
املناسبات ..عمادات  -خطوبة  -زواج -
أعياد ميالد  -اجتماعات عمل وغريها

لقمة
شهية

نظافة
تامة

خدمة
مميزة

صدق يف
املعاملة

أسعارنا تناسب
اجلميع

مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
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متفرقات

قداس وجناز االربعني لراحة نفس
املرحوم جرجس طنوس رفول
يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحوم

جرجس طنوس رفول

من بلدة حرف مزيارة وذلك الساعة اخلامسة من نهار االحد
املوافق يف اخلامس من شهر متوز املقبل يف كاتدرائية
سيدة لبنان يف هاريس بارك.
الداعون :اوالده الدكتور بيار وجربان وفوزي ولويس ومجيل
وعياهلم ،ابنتاه كالديس زوجة الياس اهلواش وسلوى زوجة
ميالد روحانا وعياهلما وعموم آل رفول وعائالت حرف مزيارة
ومزيارة ومحيص وصخرة يف الوطن واملهجر.
تقبل التعازي عند مدخل الكاتدرائية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة

قلة النوم ليال مضرة بالصحة كما التدخني
حذر خرباء من أن عدم احلصول على نوم جيد أثناء الليل قد يشكل
عامل خطورة على الصحة مثله مثل التدخني ،كما أنه يزيد خطر اإلصابة
بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.
وجد اخلرباء من خالل دراسة حبثية جديدة ان األشخاص الذين يعانون
من اضطرابات النوم وينامون أقل من  7ساعات يوميًا تتزايد لديهم
أخطار اإلصابة بالسكتة الدماغية مبقدار  4أضعاف عن غريهم من
األشخاص الذين حيصلون على قسط كاف من النوم من دون أي
اضطرابات أثناء ساعات الليل.
وخلصت تلك الدراسة ،اليت أجرتها منظمة الصحة العاملية ،إىل أن
اضطراب النوم قد يكون بنفس تأثري التدخني وعدم ممارسة الرياضة
ُ
امل َسِّبب للسكتة الدماغية أو النوبية القلبية.

دعوة الطالق كتاب

يتشرف أصدقاء االديب جورج اهلاشم بدعوتكم حلضور حفل
إطالق كتابه اجلديد:

«خارج السرب»

يعاجل الكتاب قضايا إجتماعية ،أدبية ،سياسية ،تربوية
برؤية نقدية
يتحدث يف احلفل:
املربية و اإلعالمية شادية حجار
األديبة الدكتورة جنمة حبيب
الشاعر واالديب الدكتور مجيل الدويهي
الباحث و الكاتب الدكتور رغيد النحاس
االستاذ املساهم يف اجلامعة اللبنانية االمريكية الدكتور بول
طرب
مساء
الزمان :اإلثنني  ٦متوز  - ٢٠١٥الساعة السابعة
ً
املكان :قاعة مجعية كفر حلدا  ٩٢٥ -كانرتبريي رود ،الكمبا
 الطابق الثانيلتأكيد احلضور و ملزيد من املعلومات يرجى اإلتصال:
بالدكتور عماد برو 190013 0415 :أو بـ جورج اهلاشم على
الرقم0413 285414 :
او باالميايلghasham1@optusnet.com.au :
وجودكم يغين مناسبتنا  -نأمل حضوركم و مشاركتكم.

حزب الوطنيني االحرار يف
اسرتاليا
يتقدم حزب الوطنيني االحرار يف اسرتاليا بالتهاني القلبية الصادقة
من حزب الكتائب اللبنانية يف اسرتاليا بشكل خاص واحلزب االم يف
اجلميل رئيسًا مركزيًا
لبنان بشكل عام ملناسبة انتخاب الشيخ سامي
ّ
للحزب وبهذه املناسبة نشد على يد القائد الشاب وكما عهدناه يف
كامل مشواره احلزبي والوطين الطويل ان ميزج تاريخ حزب الكتائب
اللبنانية العريق يف تطلعات جيل جديد من احملازبني فيكون احلزب
ً
قلعة تتكسر عليها مؤامرات أعداء لبنان ..
وكما كان على الدوام
***
عذرًا معالي الوزير..
رانيا غيث هي حمامية شابة كان ذنبها الوحيد انها كانت يف طريقها
اىل عملها لتدافع عن مظلوم حتت قوس احملكمة فإذا بها تقع فريسة
مزنرة حبزام
العنرتيات والتشبيح على الوطن واملواطن،فهي مل تكن ّ
ّ
مسلحة مبلفات
ناسف ومل تكن حتمل سالحًا وال حتى سكني بل كانت
قانونية داست عليها اقدام احد قبضايات وزرائنا الكرام الذي ّ
كنا
نرى فيه سندًا للقانون وحاميًا مدافعًا عن املظلومني ،كانت تتكلم
رانيا بعد احلادثة املروعة وهي تتلو فقرات ومواد القانون اليت
أخذت منها مرتاسًا يف دفاعها الضروس عن وطن املؤسسات وحق
الفرد يف ابسط األمور احلياتية اي التجول والقيادة اال اذا كان
هذا جرمًا تعرتف فيه مواد قوانيننا اجلديدة ُ
ونعاقب عليها بالضرب
والركل والشتم وليت يقول لنا أولياء امورنا ان كان مسموحًا لنا
بالتنفس ام ال حتى ال نلقى مصري رانيا وغريها الكثري ،حنن ورغم
وجعنا وفجعنا من اثر تلك احلادثة الشنعاء ال نلقي باللوم حتمًا على
الوزير الذي كان او من املفرتض ان يكون يف املوكب املذكور
ملعرفتنا حق املعرفة بان معاليه ليس من املمكن ان يقبل او يتسامح
متت لإلنسانية بصلة بل ّ
ٍ
جل ما نطلب وبعد ان ُأفرج
على
فعلة ال ّ
عن ُ
امل َ
خارج
عتدي ان ُترفع عنه مظلة الوزير الكريم ليكون عربة لكل
ٍ
وطن بات كسوق خناسة نبيع فيه ونشرتي حقوق
عن القانون يف
ٍ
ّ
بالعفة ونقدم اطروحات عن
وضمائر وحياة ويف اليوم التالي حناضر
منطق الدولة وحرية البشر  ،ان وجع رانيا هو وجع كل اللبنانيني
وان جسد رانيا الذي تلقى الكدمات هلو جسد كل الوطن الذي ينهال
عليه عناتر الدولة واملليشيات بأحذيتهم وبنادقهم وكأن قدر هذا
َّ
الوطن ان ُينحر وال ّ
وعل اذا كان هناك
حيق ألبنائه حتى بان يرثوه
من ضمائر ان تزيح تلك الصخرة عن صدر الوطن ولكن على من تقرأ
مزامريك يا داوود ؟
***
مبناسبة حلول شهر رمضان الكريم يتقدم حزب الوطنيني االحرار-
اسرتاليا من اللبنانيني عمومًا واملسلمني خصوصًا بالتهاني األخوية
الصادقة أعاده اهلل اىل اجلميع باليمن واخلري واحملبة وعلى وطننا
احلبيب لبنان بالسالم..
مكتب االعالم-مارك البطي

تيار املردة يف سيدني يقيم
قداسا اهليا يف ذكرى  13حزيران

الذبيحة االلهية

عيسى ،الشدياق ،بو هارون وحضور داخل الكاتدرائية

شهر الوالدة يؤثر على سجلك الصحي
اكتشف باحثون أن الشهر الذي يولد فيه اإلنسان حيظى بتأثري
مباشر على مدى احتماالت وفرص إصابته باألمراض املختلفة
اليت قد يتعرض هلا خالل مراحل حياته.
قام الباحثون بتطوير نظام برجمي لتمشيط ما إن كانت هناك
عالقات بني الوالدة والسجالت الطبية .وبعد االستعانة بنظام
خوارزمي يعين بفحص قاعدة البيانات الطبية ملدينة نيويورك،
وجد الباحثون  55حالة مرضية ترتبط مبوسم أو توقيت
الوالدة.
وبشكل عام ،وجدت دراسة جبامعة كولومبيا أن األشخاص الذين
يولدون يف شهر أيار (مايو) هم األقل عرض لإلصابة باألمراض
وأن األشخاص الذين يولدوا يف تشرين األول (أوكتوبر) هم
األكثر عرضة لألمراض.

الدويهي ،البطي وحضور داخل الكاتدرائية

الدويهي ،البطي ،طوق ،خطار وحضور داخل الكاتدرائية

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

أحيا تيار املرده اسرتاليا قداسا اهليا يف كاتدرائية سيدة
لبنان سيدني مبناسبة ذكرى  13حزيران حبضور رئيس الرابطة
املارونية طوني خطار و رئيس مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم
الزغرتاوية جوزبف مكاري و رئيس التيار الوطين احلر طوني طوق
و منفذ احلزب السوري القومي االجتماعي امحد االيوبي وممثلني
عن حركة امل واحلزب الشيوعي و النائب االسرتالي السابق
طوني عيسى والشيخ ميشال الدويهي ،رئيس الدميوقراطيني
االحرار رميون بو عاصي وحشد كبري من ابناء اجلالية االبنانية.
ترأس الذبيحة االهلية املونسنيور مارسلينو يوسف يعاونه لفيف
من الكهنة .ويف عظته حتدث املونسنيور يوسف عن جمزة اهدن
اليت شرذمة املسيحيني وأضعفتهم وال زلنا كمسيحيني ندفع
مثن ذلك اليوم املشؤوم .كما حتدث عن الرئيس الراحل سليمان
فرجنية واصفًا اياه بالرجل الوطين الذي ادرك ابعاد اجملزرة
وتدارك ردات الفعل و سفك الدماء و قال «فدى زغرتا و
فدى لبنان» .ثم حتدث عن النائب سليمان فرجنية واصفًا اياه
بالقائد احلقيقي املسامح و املصافح من أجل وحدة املسيحيني
و من اجل لبنان.
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Stamp duty scandal: Tony Abbott under pressure ‘We always act lawfully’: Scott Morrison responds to growing pressure over claims Australia paid people smugglers
to scrap our ‘worst tax’ amid disastrous poll

Tony Abbott

Bill Shorten

HIS government has been
accused of being out of
touch with ordinary Australians on housing affordability and now it appears
to be costing Tony Abbott
dearly.
Pressure to address housing affordability is growing and the government’s
lack of action is a major
contributor to voter support drifting away.
A new poll shows Opposition leader Bill Shorten
has overtaken Mr Abbott
as preferred Prime Minister following a series of
blunders, including flippant remarks by both the
PM and his Treasurer on
the very real struggle of
those trying to buy a first
home.
The result comes as alarming new figures reveal the
impact stamp duty costs
are having on the problem,
with the property tax surging a staggering 800 per
cent in the past 20 years.
The Australian Property
Council has called the tax
increase “scandalous.”
The the latest Fairfax-Ipsos poll shows just 29 per
cent of capital city residents believe housing is

affordable for prospective
first homebuyers. In Sydney, the figure is as low as
15 per cent.
Chief Executive of the
Property Council Ken Morrison believes stamp duty
is hurting and has become
a runaway cash grab.
He said getting rid of Australia’s worst and most
inefficient tax, although it
is a state tax, had to be a
top priority for national tax
reform.
“These astounding increases in the costs of
stamp duty are nothing
short of scandalous,” Mr
Morrison said on Monday.
“Taxes are supposed to
lean lightly on the economy, not act as a barrier to
economic activity, job creation and prosperity, but
that is exactly what stamp
duty does.”
The council’s commissioned research shows
the cost of stamp duty
over the life of an average
mortgage is now $61,542
in Sydney, $56,616 in Melbourne, $14,733 in Brisbane, $21,564 in Hobart,
$33,654 in Perth, $35,427
in Canberra, $30,393 in
Adelaide and $49,701 in

Darwin.
The figures were detailed
in a submission to the
Federal
Government’s
tax discussion paper and
come after a week of political debate over housing affordability given the
escalating house prices in
Sydney and parts of Melbourne.
Today’s disastrous poll
for the Coalition shows
Treasurer Joe Hockey’s
comments last week about
buyers simply getting “a
good job that pays good
money” had hurt.
First-home buyers were
given another slap in the
face when Tony Abbott
talked about his daughter buying a property in
Canberra, so he “couldn’t
see what the problem”
was. This came after he
told Parliament he wanted
house prices to continue
increasing.
Opposition leader Bill
Shorten has regained his
longstanding edge over
Tony Abbott as preferred
prime minister, albeit by
just one point to 42 per
cent.
Mr Abbott also lost ground
to the opposition on marriage equality, with 68 per
cent of voters now disagreeing with his refusal
to legalise same-sex marriage.
He is also likely to be hurt
by a wealth of new evidence Australian officials
may have paid people
smugglers to support his
“hook or by crook” turn
back the boats policy. It’s
not looking like a great
day.
Mr Abbott has repeatedly
refused to answer questions about the reports despite growing pressure for
answers from Indonesia,
the United Nations, Labor
and the Greens.
Rather than addressing
the allegations, Foreign
Minister Julie Bishop attacked Indonesia for failing to secure its own borders.

Social Services Minister Scott Morrison at Parliament House in Canberra
on Monday. Photo: Andrew Meares

Former immigration minister Scott Morrison says
he is confident Australian
officials involved in stopping boatloads of asylum
seekers “have been doing
things lawfully and consistent with government
policy”.
I’m not going to commentate on your commentary
or opinions you may hold
or others in this press
conference may hold
The Social Services Minister fronted the media
on Monday to bat away
claims the Abbott government has paid people
smugglers thousands of
dollars to return asylum
seekers to Indonesia.
But he repeatedly refused
to answer questions about
the allegations – saying
to do so would be “commentary” – despite insisting that officers working
as part of Operation Sovereign Borders “have always and will always operate lawfully”.
Meanwhile, at least one
Liberal backbencher Queensland MP Andrew
Laming - has described
the claims as a “zero issue in my electorate”.
Fairfax Media revealed on
Monday Labor will call on
the Auditor-General to investigate claims that taxpayer money was used to
pay people smugglers to
return 65 asylum seekers
to Indonesia.
Opposition Leader Bill
Shorten has described the
level of secrecy around
the operation as “breath-

taking” and the United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR)
and the International Office of Migration have demanded an explanation.
Mr Morrison was asked
on Monday whether he
believed the government
should pay people smugglers and “how many
boats did you buy”.
“I just didn’t comment on
that, I’m not about to,” Mr
Morrison said.
“You are asking for opinions and commentary. I
know opinions and commentary are rife amongst
the media on these things
but governments have
actual responsibility for
these things and this
government had responsibility for stopping the
boats.”
Pressed on the discrepancy between comments
by Immigration Minister
Peter Dutton and Foreign
Minister Julie Bishop –
who denied officials had
paid people smugglers –
and Prime Minister Tony
Abbott’s refusal to deny
the claims, Mr Morrison
again said: “I’m not going
to commentate on commentary”.
“I’m not going to commentate on your commentary
or opinions you may hold
or others in this press
conference may hold.”
Asked about the issue on
Monday, Mr Laming - the
member for Bowman - said
he would not have a problem if the government was
paying people smugglers

to return asylum seekers
to Indonesia.
“I don’t have any problem with making sure in
that instance that a vessel
gets back to safe ground,”
he said.
“There’s been all sorts of
support that’s been offered to a vessel, we’ve
done that already…so, no,
I don’t think this is an important issue at all.”
Asked whether the “on water matters” explanation
not commenting on the
claims should extend to
criminal activity, Mr Laming said “no, it wouldn’t
cover criminal activities”.
“But I don’t believe anything’s been done on the
borders that are criminal
activity – not at all,” he
said.
Mr Abbott has said the
government will do “whatever it takes” and will stop
boatloads of asylum seekers “by hook or by crook”.
On Monday, Ms Bishop
appeared to rebuke Indonesia over its request to
Australia’s ambassador
Paul Grigson for more
information about the alleged payments by blaming Indonesia for failing to
secure its own borders.
“The best way for Indonesia to resolve any concerns it has about Operation Sovereign Borders is
for Indonesia to enforce
sovereignty over its borders,” she told The Australian newspaper.
Labor’s foreign affairs
spokeswoman
Tanya
Plibersek said the government had to answer questions about its own actions rather than blaming
Indonesia.
“What Julie Bishop needs
to say is whether her government is paying people
smugglers, creating an
incentive for them to put
people on unsafe boats,
and whether she stands
by her statement that no
payments were made,”
she said.
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Pension assets test: Deal with Greens secures Labor leaves open prospect of adopting boat turn back policy
Coalition’s changes
Labor’s immigration spokes- our regional relationships,” sure from within Labor.
The federal government
and the Greens have struck
a deal that will see the proposed changes to the pensions asset test passed by
Parliament, delivering $2.4
billion in savings over four
years.
The deal, announced late
on Tuesday, came after Opposition Leader Bill Shorten
finally revealed earlier in the
day that Labor would fight
the measures and block
them in the Senate.
The compromise with the
Greens, which will end the
political impasse, is a significant victory for the government and in particular
Social Services Minister
Scott Morrison.
The Coalition’s pension reform plan and Labor’s plan
to reduce superannuation
tax concessions had been
the subject of fierce debate
in question time.
But the deal, which was
struck after the government agreed to extend the
consultation period for the
tax white paper launched
by Treasurer Joe Hockey
by six weeks to July 24,
provides a political circuit
breaker.
The Greens had previously
signalled they wanted a review of retirement incomes
to be reinstated in exchange
for supporting the proposed
pension changes.
“Support for the single
largest savings measure in
this year’s budget, following passage of the government’s cornerstone small
business measures, demonstrates the Abbott government is successfully
getting on with the job of
implementing our ‘have a
go’ budget,” Mr Morrison
said.
“As a result of these changes it is estimated more than
170,000 pensioners with
low and modest levels of
assets will have their pension increased by around
$30 a fortnight from January
2017, when these changes
take effect.”
“Those who lose access to
the part-pension as a result
of the increase in the taper
rate, to the settings that
were in place prior to 2007,

will be guaranteed access
to the Commonwealth Seniors Health Card.”
Mr Morrison’s proposal replaced the proposed indexation of the pension to the
consumer price index, announced in the 2014 budget.
“I commend the Australian
Greens, and their new leader Senator [Richard] Di Natale, supported by Senator
[Rachel] Siewert, for their
constructive engagement
with the government on
this measure,” Mr Morrison
said.
Senator Di Natale had indicated on Tuesday afternoon his party could back
the pension changes, but
on condition that a review
of retirement incomes was
reinstated.
He said the Greens wanted
to see pension changes
made a little fairer and superannuation tax concessions addressed, too.
Early on Tuesday, Fairfax
Media first revealed that
Labor would oppose the
pensions changes.
Announcing the decision,
Mr Shorten said that the
changes would, in effect,
set pensioner against pensioner and warned Australians “the Liberal Party
is coming after your pension”.
The decision marked a “line
in the sand”, Mr Shorten
said, and Labor would not
contemplate failure in attempting to block the legislation.
“The Liberal Party has proposed 330,000 pensioners
either lose all or part of
their pension. Furthermore,
the changes which Mr Abbott is proposing to the
pension will mean that another 700,000 people now
working in their 50s and
early 60s will face cuts to
their pension,” he said.
Labor arrived at its decision
after detailed consideration
of the effect the changes
would have on people leaving the workforce, with half
of all people leaving the
workforce in the next decade expected to be hit by
the measures.
The effect of the changes

proposed by the government is thought to be
more widespread than first
thought, according to independent modelling provided to the ALP, with up to
a million retirees to be hit
over the next decade.
Mr Shorten contrasted the
changes with Labor’s proposal to claim $14 billion in
savings over a decade from
a clampdown on superannuation concessions and
said that “in the next four
years, the government’s
own budget papers point
to what is unsustainable:
it’s the superannuation tax
concessions”.
The ALP will, however, back
the abolition of the Seniors
Supplement, which will
save the budget about $1
billion over four years, as
well as changes to defined
benefit income streams.
These will deliver another
saving of about $460 million over four years.

man Richard Marles has refused to rule out Labor adopting a turn back policy for the
next election, as the party
reportedly prepares to harden
its position on border security.
Turning boats back to prevent
them coming into Australian
waters is one of the few differences in Labor’s stance on
immigration policy compared
with the Abbott government.
Both parties support offshore
processing in Papua New
Guinea and Nauru.
The issue of boat turn backs
has re-emerged since reports
last week that people smugglers had been paid by Australian officials to return to
Indonesia.
A spokeswoman for Mr Marles said Labor remained
concerned about the government’s “secretive” turn back
policy, but she did not dismiss
it as an option.
“You only need to look at the
headlines this week to see the
implications of this policy on

she said.
“This policy, conducted under
a shroud of secrecy has seen
the government refuse to be
upfront with the Australian
community and instead stubbornly stick to the line of ‘operational matters’ when questioned about its policies.”
“Labor retains its concerns
about the Abbott government’s secretive turn back
policy and its implications for
our relationships with our regional neighbours.”
It was reported in the West
Australian on Wednesday
that Labor is likely to promise
to turn back asylum seeker
boats for the next election, in
fear that the government will
use its tougher stance on border protection as a campaign
point.
In October last year Mr Marles ventured that the party
“might” adopt the turn back
policy if they were done safely
and not under a “shroud of
secrecy”, but soon backed
away from the idea after pres-

Labor’s position on the asylum seeker policy is one of
the most divisive topics within
the party after almost 50,000
asylum seekers arrived in the
country by boat, before Kevin
Rudd reinstalled offshore processing in Papua New Guinea
and Nauru.
Even this week the spotlight
was turned on Labor after it
was revealed that payments to
people smugglers by Australian authorities also occurred
under the previous government.
In question time on Monday,
Labor peppered the Abbott
government with questions on
recent allegations that Australian officials had paid people
smugglers, demanding that
they needed to come clean on
the claims.
But after similar allegations
were aired that payments to
people smugglers had also
occurred under the Labor
government, not one question
was asked in the House of
Representatives on Tuesday.

Malcolm Turnbull breaks ranks on citizenship, declaring constitution cannot be compromised

Malcolm Turnbull has declared any new laws aimed at
bolstering national security
and prosecuting Australia’s
war on terrorism must not be
allowed to erode the rule of
law or contravene the separation of powers in the constitution, in comments that
suggest simmering cabinet
tensions.
“We’ve obviously got to make
sure that we protect the national security of Australia, we
make a strong stand against
this global threat of terrorism, and we also have to do
so within the rules ... which
above all of course is the constitution [with] which we all
have to comply,” he told Sky
News.
His remarks, which followed
references to the limits of
governmental reach under
the constitutionally enshrined
separation of powers, suggest
both cabinet tension over a
controversial area of policy
and that senior ministers are
at odds with the stated intentions of Prime Minister Tony
Abbott.
The Communications Minister, who spoke up in cabinet
against an earlier proposal to

give the Immigration Minister
the power to strip Australians
of their citizenship when they
engaged in terrorist activities - even if it would render
them stateless, now appears
to have toughened his stance,
concerned that expanded
ministerial power to cancel
citizenship in the case of dual
nationals without a court conviction is a step too far.
Lawyers have already argued the change is likely to
be unconstitutional and it is
understood the government
is having a difficult time drafting a change that would stand
a chance of surving a legal
challenge.
Unbowed, Mr Abbott has
made no secret of his intent,
boistrously prosecuting an argument in favour of widened
ministerial powers without
any need for a successful
prosecution and accusing Labor of equivocating in the face
of the threat.
The government is relying
on what is now known to be
a contested interpretation of
advice from eminent jurist
Bret Walker SC. The former Independent National Security
Legislation Monitor (INSLM)

had recommended a series of
changes, including the extension of ministerial discretion
to cancel the citizenship of
convicted terrorists.
However he has since made
clear his intention was never
to have a minister assume a
judicial power but rather to
give the minister the discretionary power post-conviction, including therefore, the
option of continuing the citizenship of a convicted terrorist if that person had assisted
in the avoidance of an attack,
or the arrest and disruption of
terrorism network members.
Currently, a person with dual
citizenship automatically surrenders their Australian citizenship the moment they take
up arms for another country
against Australia. There is no
ministerial discretion one way
or the other.
The government however has
taken a completely different
interpretation of the Walker
advice and is using the recommendation to argue for the
minister to assume a power
that is at present held exclusively by the courts.
Labor has been eager to stay
close to the government on

national security but in Parliament on Tuesday, its immigration spokesman Richard Marles showed the first signs of a
Labor shift.
“Can the minister confirm that
... he as minister will make the
decision to revoke Australian
citizenship from a dual citizen
suspected of fighting against
Australia?” Mr Marles asked
Immigration Minister Peter
Dutton.
In response, Mr Dutton again
cited the advice from Mr Walker.
“If I go to page 57, Bret Walker
SC says: ‘Taking into account
Australia’s international obligations, and the national security and counter-terrorism
risks posed by Australians
engaging in acts prejudicial
to Australia’s security, the
INSLM supports the introduction of a power for the Minister for Immigration to revoke
the citizenship of Australians,
where to do so would not render them stateless, where the
Minister is satisfied that the
person has engaged in acts
prejudicial to Australia’s security and it is not in Australia’s interests for the person
to remain in Australia’.
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السيناتور شوكت مسلماني يهنئ

Message for the Beginning of Ramadan

Steve Kamper MP

my very best wishes
of health, peace and
prosperity
to
the
Arabic and Muslim
Community during this
season of Ramadan.

Member for Rockdale

Ramadan is a special time for all Muslims, a time of fasting
prayer and charity.
I wish you all the best for this Holy Month. May your
celebrations be filled with joy, peace and blessings. As
your state representative, I am here to help with any State
Government matters.

Ramadan Kareem
 شهر الصيام والصالة وعمل،رمضان هو شهر خاص جلميع املسلمني
.اخلري
 ولتكن كل.اتقدم من اجلميع بأحر التهاني بهذا الشهر املبارك
.احتفاالتكم مليئة بالفرح والسالم والربكات
وكوني ممثلكم يف برملان نيو ساوث ويلز
فأنا على استعداد للمساعدة يف كل املسائل
.املتعلقة حبكومة الوالية

Ramadan
Kareem
أتقدم بأحر التهاني من الجالية العربية
 جعله،واالسالمية بحلول شهر رمضان املبارك
. اهلل شهر خري وصيام وبركات على الجميع

رمضان كريم
Steve Kamper MP
478 Princes Highway Rockdale NSW 2216
Phone: 9597 1414
Email: rockdale@parliament.nsw.gov.au

Authorised by Steve Kamper MP, 478 Princes Highway, Rockdale NSW 2216

رمضان كريم

جـون روبـرتـسون يـهـنئ
I extend my deepest respect to the Muslim community of NSW in general and in Blacktown in
particular, during the Holy Month of Ramadan.
This is a special time for our brothers and sisters of the Islamic faith.
At the conclusion of Ramadan, the community rejoices through the Festival of Eid and all
Australians celebrate with you. The key tenets of this faith – love, charity and compassion – are
to be found among all faiths.
Muslims have come to this nation from every corner of the world. The miracle of multicultural
Australia is a tribute to your efforts.
We will always stand with your community in the cause of a society free from racism and
discrimination – one where all people are valued.

Ramadan Mubarak.

John Robertson MP
Member for Blacktown

.أتقدم بأعمق احرتامي من اجلالية االسالمية يف نيو ساوث ويلز عامة ويف مقعد بالكتاون خاصى خالل شهر رمضان املبارك
.هذه مناسبة خاصة إلخواننا وأخواتنا ذوي العقيدة اإلسالمية
. مشرتكة بني مجيع األديان-  اإلحسان والرمحة، احملبة-  ان املبادئ األساسية هلذا املعتقد.يف ختام رمضان حتتفلون بالعيد ومجيع األسرتاليني حيتفلون معكم
. ان معجزة أسرتاليا املتعددة الثقافات هي تكريم جلهودكم.أتى املسلمون هلذا البلد من كل أصقاع العامل
. سنقف دائما اىل جانب جمتمعكم من أجل جمتمع خال من العنصرية والتمييز
جـون روبـرتـسون

نائـب مـقعد بـالكـتاون

رمـضان كـريم

صفحة 38

Saturday 20 June 2015

السبت  20حزيران 2015

Page 38

Advertsement

رسالة رئيس بلدية أوبرن روني عويك مبناسبة شهر رمضان املبارك
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتمنى لجميع
املقيمني يف أوبرن شهر رمضان مبارك.
كما أود أن أشكركم على حضوركم مناسباتنا،
ودعم مبادراتنا وتزويدنا بردود الفعل
ملساعدتنا على تحسني خدماتنا.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات،
أو إذا كنتم تحتاجون إىل مزيد من املعلومات
حول خدمات البلدية ،اتصلوا بمركز خدمة
الزبائن على الرقم:
 )02( 9735 1222أو الذهاب إىل موقعنا على
االنرتنت:
www.auburn.nsw.gov.au

Councillor Ronney Oueik

Mayor of Auburn City
Ronney.Oueik@auburn.nsw.gov.au -Ph: 0419 233 965

رمضان كريم

العامل الروحاني الدكتور عالء العوادي
()Spiritual Therapist
رئيس مجعية البارابسيكولوجي يف دولة االمارات
عضو يف العديد من اجلمعيات الروحانية والفلكية
حاصل على شهادة الدكتوراه يف علم النفس و
البارابسيكولوجي
اختصاصي بتقديم العديد من اخلدمات الروحانية والفلكية منها:
العالج بطريقة البارابسيكولوجي والتنويم املغناطيسي
عالج مجيع أنواع السحر واملس الشيطاني
القدرة على تسفري األرواح واستنطاقها وكشف األسرار
تقديم استشارات روحانية ونفسية وفلكية

أتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأمجل التهاني وأصدق التمنيات مبناسبة شهر رمضان املبارك.
رمضان كريم

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com
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1 Treasury Place, Melbourne, Victoria, Australia, 3002 - Telephone; (03) 9651 5000

يتقدم سعادة النائب يف برملان
فيكتوريا عن املنطقة الغربية
مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

بأح ّر التهاني من اجلالية العربية
عامة واالسالمية خاصة مبناسبة

حلول شهر رمضان املبارك شهر الزهد والتقوى واملربات جعله اهلل
شهر خري وصيام وبركات على اجلميع.
رمضان كريم

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

تبعد
دقيقة
عن
حمطة
القطار

0451 340 097

مـعجزة الـنقل التلـفزيوني
تـحققت بـ
مبناسبة شـهر رمضان املبارك نقدم لكم هذا العرض:
أكثر من  400قناة ملدة  3سنوات كاملة مببلغ  349السعر
األصلي
املتواصلة.
اجليدة
اخلدمة
مع
فقط
دوالرا
 599دوالرا
ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات  24ساعة اآلن بـ
 349دوالرا
اىل الوراء واملشاهدة دون تقطع او انقطاع

من قنواتنا  Bein Sportsالرياضية والقاهرة اليوم
وغريها الكثري من القنوات احملببة
مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم ..خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا
تركيب اجلهاز  50دوالرا وإرساله بالربيد  25دوالرا

Tel; 1300 922 788 - Email; sales@waynaktv.com.au

Web; www.intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com.au

Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

انرتفيجن ..عنوان الثقة

