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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

 اجليش ُيداهم خلية »داعشية« يف عكار ويقتل إرهابيا ويلقي القبض على ثالثة

خليَّتا عكار وصيدا: منفذ حبري.. وأهداف مسيحية وعسكرية
كالعادة لبنانيا، يأتي حدث 

فيطوي ما قبله.
أمين...  احلدث  املرة،  هذه 
مل  الذي  الشمال  ومن 
»قنبلة«  بعد  »يهضم« 
الطرابلسية  ريفي  أشرف 

يوم األحد املاضي.
اجليش اللبناني يرصد على 
إرهابية  خلية  أسابيع  مدى 
بلدة  يف  »داعش«  لتنظيم 
خربة داود العكارية بقيادة 
وذلك  الدين،  سعد  خالد 
يف إطار جهد أمين متكامل 
األمن  قوى  فيه  شاركت 
العام،  واألمن  الداخلي 
بصمات  عنه  تغب  ومل 
األمنية  األجهزة  بعض 

»وكالة  خصوصا  الغربية 
املركزية  االستخبارات 
آي.  )سي.  األمريكية« 

ايه(.
املنصرم  أيار  شهر  التتمة صفحة 31حفل 

بلدي  باستحقاق  لبنانيا 
اخلارج  راقبه  واختياري 
سياسي  باهتمام  وحظي 
وشعيب حملي كبري. الشهر 
نفسه، كان يشهد من حول 

ال  أمنية  تطورات  لبنان 
اإلقليمي  اإليقاع  عن  خترج 
والدولي العام الذي فرضه 
حضور »داعش« على أرض 

املنطقة.
يف موازاة احلراك السياسي 
سوريا  بأزمات  املتصل 
واليمن وليبيا والعراق، كان 
تنظيم »داعش« وجمموعات 
إرهابية أخرى يتلقون ضربة 
من  أكثر  يف  األخرى  تلو 
الساحات  هذه  من  ساحة 
امللتهبة. الضغط العسكري 
اجلهود  مضاعفة  مع  ترافق 
املالية  املوارد  لتجفيف 
بدا  للتنظيم.  والنفطية 

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

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

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

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
(30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

حاصلة على عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما 

يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

يف  وجرحى  قتلى  سقط 
الالذقية  انتحاري يف  تفجري 
قذائف  سقوط  مع  بالتزامن 
قرب القرداحة مسقط عائلة 
ذلك  األسد،  بشار  الرئيس 
تفجريات  من  أسبوع  بعد 
جماورتني  مدينتني  ضربت 
يف  السوري،  الساحل  يف 
وقت استبعدت األمم املتحدة 
عشية اجتماع يف جملس األمن 
اإلنسانية،  اإلغاثة  لبحث 
على  جوًا  املساعدات  إلقاء 
برًا.  إيصاهلا  استمرار  رغم 
سورية  »قوات  وتعهدت 
تضم  اليت  الدميوقراطية«، 
مدينة  تسليم  وأكرادًا،  عربًا 

»عودة انتحارية« إىل الالذقية و »املتحدة« تستبعد القاء املساعدات جّوا

التتمة صفحة 9

األملاني  الربملان  جتاهل 
حتذيرات  )بوندستاغ( 
بشبه  وصّوت  أنقرة، 
يعترب  قرار  على  إمجاع 
اجملازر اليت طاولت األرمن 

أخرى  مسيحية  وأقليات 
عام  العثمانية  احلقبة  خالل 
ال  شعب  »إبادة   ،1915

لبس فيها«.
القرار  يريفان  واعتربت 

أملانيا تعرتف بـ»إبادة األرمن« وتركيا تستدعي سفريها »للتشاور«

بعد  مدني  جملس  إىل  منبج 
منها  »داعش«  تنظيم  طرد 

شرق حلب.
السوري  »املرصد  وأفاد 
حلقوق اإلنسان« بأنه »ارتفع 
إىل 3 عدد األشخاص الذين 
شخص  تفجري  جراء  قضوا 

النضال  يف  »مساهمة 
العاملي ملنع ارتكاب إبادة 
اإلنسانية«.  ضد  وجرائم 
لكن رّد أنقرة كان عنيفًا، 

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة سالم

مفخخة  نارية  بدراجة  نفسه 
الدعتور  منطقة  أطراف  عند 
كما  الالذقية،  مدينة  مشال 
سقوط  عن  االنفجار  أسفر 
بعضهم  اجلرحى،  من  عدد 
حني  يف  بليغة«،  إصاباتهم 

التتمة صفحة 31

اهلريالد تهنئ
نتقدم من اجلالية 
اللبنانية والعربية 
عامة واالسالمية 

خاصة بأحر 
التهاني مبناسبة 

حلول شهر رمــضان 
املبارك، أعاده 

اهلل على اجلميع 
باخلري واليمن 
والربكات وعلى 
اوطاننا باألمن 

واالستقرار 
والسالم

التتمة صفحة 31

عقد  يكون  ان  املقرر  من 
الدولي،  األمن  جملس 
)اجلمعة(،  امس  يوم 
سوريا  حول  طارئة  جلسة 
للبحث يف ما إذا كان من 

مساعدات  إلقاء  الضروري 
يف  اجلو  من  إنسانية 
تزامنًا  احملاصرة،  املناطق 
الدولية  »اللجنة  إعالن  مع 

جلسة طارئة  جمللس األمن حول سوريا
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 إن � يكن لألمر تفس� منطقي، 

.
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� ا�������ت. 
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1800 123 400

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.

Advertisement

يف  البلدية  االنتخابات  من  األخرية  املرحلة  انتهاء  مع 
لبنان، ُيعرب التيار الوطين احلر يف سيدني عن سعادته 
واعتزازه بالنتائج اليت حققها التيار الربتقالي، ويتقدم 
بالتهنئة من القائد امُللِهم دولة  الرئيس العماد ميشال 
باسيل،  جربان  الوزير  معالي  التيار  رئيس  ومن  عون، 
ومن كل الفائزين والناشطني واملناصرين، ومن شعب 
لبنان العظيم الذي أثبت مرة أخرى متّرسه بالدميوقراطية 

وتوقه اىل التعبري عن رأيه وخياراته. 
من زحلة اىل دير القمر، ومن جونية اىل البلدات والقرى 
ثالثة:  بوجه  وحلفاؤه  التيار  وقف  الوطن،  مساحة  على 
االستئثار  واحزاب  املال  وحيتان  السياسي  االقطاع 
قوة  ضد  األضداد  يتحالف  ان  يف  عجب  وال  بالقرار. 
واستمرار  التارخيي  نفوذهم  تهّدد  اليت  اجلارفة  التغيري 
ولعل  املستقبل.  ومصادرة  واملوارد  للناس  استغالهلم 
النيابية، حيث فاز  بدا من فرعّية جزين  الساطع  املثال 
التمديد،  جملس  يف  الوحيد  الشرعي  النائب  باملقعد 
سعادة االستاذ أمل أبو زيد، رغم كل الضغوط من كل 

جانب. 
وخيطئ من يدعي ان االنتخابات كانت عملية حملية تتداخل 
فيها االعتبارات العائلية واالمنائية فقط. لو كان األمر 
ا لزم استرياد املال من جماهل افريقيا للنيل  كذلك، ملمَ
من مسعة التيار وقائده يف عرينه، أماًل باسقاط صفته 
ضارة  ورّب  الرئاسية.  االنتخابات  معركة  يف  التمثيلية 
نافعة، فجاءت النتائج لتؤكد للقاصي والداني ان اجلنرال 
عون هو الرقم الصعب يف كل املعادالت، متكئًا على ثقة 
املواطنني حبكمته ومواقفه وخطته لبناء لبنان من جديد. 
الشعب  ارادة  احرتام  اىل  ندعو  املؤكد،  تأكيد  وبعد 
اللبناني يف اختيار من يدير الدّفة يف مرحلة خطرية تلقي 
بظالهلا على لبنان وموقعه وحريته وموارده. ويكفي ان 
النازحني  توطني  خطر  اساسيتني:  مسألتني  اىل  نشري 
ندرك  حتى  النفطية،  لبنان  بثروة  والطمع  والالجئني، 
اجلمهورية  رئيس  عون  ميشال  القائد  يكون  أن  اهمية 

املؤمتن على ثقة اللبنانيني. 
أن  واملنتشرين  املقيمني  بأهلنا  نهيب  اخلتام،  ويف 
حيافظوا على األمل املتجدد بقيامة لبنان من عثراته، وأن 
يسعوا مبا ملكت ايديهم اىل توسيع رقعة التفاهمات بني 
املسيحيني انفسهم، وبني اللبنانيني عمومًا، مبا يؤسس 

ملرحلة جديدة تتسم بالسالم والوحدة واالزدهار. 

التيار الوطني الحر 
فرع سيدني 

تيار االنتصار 

بـارغن وايرهاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء
جــميع أدوات وأنـواع 

الدهان بأسـعار ال 
تنافس

Dulux  Wash & Wear    
15 L  $165
Dulux Weathershield 15 
L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   
$165
Unit 4, 1350 Canterbury Rd, 
Punchbowl NSW 2196 

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

وجه سفري اململكة العربية 
باسرتاليا   السعودية 
بن  نبيل  ونيوزيالندا 
تهنئته   صاحل  ال  حممد 
اإلسالمية   اجلاليات  اىل 
أسرتاليا   يف  والعربية  
مبناسبة   ونيوزيالندا  
رمضان  شهر  حلول  قرب 
إياهم  داعًيا   املبارك   
الشهر  هذا  استغالل  إىل 
اخلري  أعمال  يف  الفضيل 

والعمل على التكاتف ومجع 
الصف  وتوحيد  الكلمة 
احلقيقية  الصورة  وإظهار 
بروح  واملتمثلة  لإلسالم 
التسامح واحملبة والوسطية 

واالعتدال والسالم.
مؤكًدا بهذه املناسبة دعم 
للمؤسسات  السفارة  
أسرتاليا  يف  اإلسالمية  
ما  كل  يف  ونيوزيالندا 
نشاطات  من  تقدمه 

متنوعة   وثقافية  دعوية  
تصب يف مصلحة اإلسالم 
واملسلمني، مشيدًا بالدور 
الذي تلعبه هذه املؤسسات 
يف جتسيد الصورة احلقيقية 
اإلسالم  عن  واإلجيابية 
والذي يعكس مساحة هذا 
الدين وما حيققه هذا الدور 
من التواصل احلضاري مع 
وتعريفهم  املسلمني  غري 

بالدين اإلسالمي السمح.

سفري اململكة العربية السعودية يهنئ الجاليات 
السفرياالسالمية والعربية بشهر رمضان املبارك

نبيل بن 
محمد 

ال 
صالح



Page 4صفحة 4     

اعــالن

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 

تتوفر لدينا مـختلف انـواع 
املـعلبات والـسكاكر واملـواحل 
واألجـبان واأللـبان واملرطبات 
والـقهوة والعصائر واالراكـيل  
والـخبز واالفالم واملسلسالت 

العربية وغريها 

نـفتح 7 أيـام فـي االسـبوع

لـصاحبها فادي جـمال الـدين

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

ختفيضات كـبرية على االسـعار مبناسـبة شـهر رمـضــان املـبارك
فادي مصطفى جمال الدين وأحمد محمود كريـّم يف خدمة الزبائن

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.    رمضـان كريم

زيت قلي )5 ليرت( بـ 9،99 دوالراطحينة القناطر )2 كيلو( بـ 14،99 

كيس أرزّ )10 كيلو( بـ 11،99 دوالراكاجو )1 كيلو( بـ 9،99 دوالرالوز )1 كيلو( بـ 9،99 دوالراجوز )1 كيلو( بـ 9،99 دوالرا

صندوق متر - باب أول
خـدمة ممتازة )5 كيلو( بـ 64،99 دوالرا

معاملة صادقة

املسلسالت العربية
بـ 2 دوالر للمسلسل

)سعر الكلفة(
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لبنانيات

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
دار  يف  دريان  اللطيف  عبد 
الفتوى، وزير العدل املستقيل 
بعد  قال  الذي  ريفي  أشرف 
مبقابلة  اليوم  »تشرفت  اللقاء: 
هذه  يف  السماحة  صاحب 
دار  هي  اليت  الكرمية  الدار 
اللبنانيني،  كل املسلمني وكل 
للمعايدة بشهر رمضان املبارك، 
أعاده اهلل على اللبنانيني مجيعا 
وأعاده  والربكات،  باخلري 
بالصحة  املسلمني  على 
باألمن  البلد  وعلى  والعافية، 

واالستقرار«.
االنتصار  ان  قلت  لقد  سئل: 
الذي حققته يف طرابلس تهديه 
اىل روح الرئيس الشهيد رفيق 
أن  ذلك  يعين  فهل  احلريري، 
لنجله  يعود  االنتصار  هذا 

الرئيس سعد احلريري؟
قدم  االنتصار  »هذا  أجاب: 
رفيق  الشهيد  لروح  هدية 
على  يسري  من  وكل  احلريري 
هذه الطريق، هذه قضية جتمعنا 
مع دولة الرئيس سعد احلريري، 
وكلبنانيني  كمسلمني،  جتمعنا 
األمر  كذلك  وأهدي  سياديني، 
إىل  واالنتصار  اإلجناز  هذا 
االستقالل،  ثورة  شهداء  كل 
دفاعا  الذين سقطوا  والشهداء 

عن لبنان«.
خترج  مل  أنك  يعين  هذا  سئل: 

من »تيار املستقبل«؟
يف  لست  عضويا  »أنا  أجاب: 
من  أخرج  مل  املستقبل،  تيار 
انا  نعم  السياسية،  احلريرية 
مقاتل شرس للدفاع عن احلريرية 
السياسية يف وجه كل من توهم 
أنه ميكن أن يزيلها. من ضحى 
بروحه ودمه فداء للبنان ال ميكن 
أن نتخاذل يف الدفاع عن دمه 
عن  دفاع  هو  مثلما  وشهادته، 
احلسن،  وسام  وشهادة  دم 
شطح،  وحممد  عيد،  ووسام 
شهداء  وكافة  اجلميل،  وبيار 

ثورة االستقالل«.
مساحة  منكم  طلب  هل  سئل: 
املفيت ان تقوموا باتصاالت بني 
اىل  للسعي  السنية  القيادات 

توحيد الصف السين؟
أن  متاما  نعرف  »مجيعنا  أجاب: 
وصاحب  جامعة،  الدار  هذه 
دائما  دوره  كان  السماحة 
أن  علينا  متنى  وقد  جامعا، 
أدنى  حد  األقل يف  على  نكون 
ونقطة  املشرتكة  القواسم  من 
للجميع  ممدودة  يدنا  التالقي، 
القضية  يف  يسري  من  ولكل 
الشهيد  الرئيس  ثوابت  وعلى 

رفيق احلريري«.
سئل: هناك عتب من املسيحيني 
أحد  فوز  عدم  على  والعلويني 

منهم يف االنتخابات البلدية؟
أجاب: »بكل أسف، لقد سبق أن 
قدمت عرضا، وكنت أرى مسبقا 
أن اليوم عندما نذهب بالئحتني 
قد  ومتواجهتني،  أساسيتني 
سقوط  على  خطر  هناك  يكون 
والعلويني،  املسيحيني  اإلخوة 
وقدمت مبادرة واضحة للجميع، 
عدة،  مرات  وكررت  وأكدت 
فلنتفق على أمساء املسيحيني، 
العلويني،  أمساء  على  ولنتفق 
الالئحتني  يف  األمساء  وضعوا 

 ريفي من دار الفتوى: قد نطلب إعادة الفرز يف 
طرابلس ألن لدينا شكا يف مكان معني

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 

لضمان وصوهلم، طرابلس حكما 
اإلسالمية  الشراكة  على  مصرة 
الشراكة  وعلى  املسيحية،   -
السنية - العلوية، إمنا بكل أسف 
مل نلق آذنا صاغية من الفريق 
نظرة  ذا  فعال  كان  ألنه  اآلخر، 
وصول  ضامن  وكأنه  متعالية، 
أي  يضع  ومل  فقط،  الئحته 
احتمال لالئحة األخرى. أنا أصر 
املبادرة  هذه  تكرار  على  متاما 
اليت تلقيت من املطارنة تهنئة 
مل  اآلخر  الفريق  إمنا  عليها، 
أن  يرى  أنه  باعتبار  يرتمجها 
الئحته مضمون وصوهلا مئة يف 

املئة«.
إعادة فرز  سئل: ملاذا تطلبون 

بعض األصوات؟
اللبنانيني  كل  »نعم،  أجاب: 
نواكب  كنا  حنن  يعرفون، 
أبلغنا  الفرز، ويف مرحلة معينة 
بأن الفرز وصل اىل 22 مقابل 
اثنني، وفجأة نزل اىل 16 مقابل 
تساؤالت  لدي  فكان  مثانية، 
كيف حصل ذلك. لذا قد نطلب 
إعادة الفرز ألن لدينا شكا يف 

مكان معني«.
هناك  سيكون  هل  سئل: 
الرئيس  وبني  بينكم  لقاء 
»بيت  يف  قريبا  احلريري  سعد 

الوسط«؟
أجاب: »ال شيء منه حتى اآلن، 
حنن نلتقي على القضية وليس 
باملكان اجلغرايف، أنا أدعو اىل 
اللقاء على القضية، وليس يف 
اجلغرافية  اجلغرايف،  املكان 
هي  القضية  مهمة،  ليست 

األساس«.
السجال  اىل  تنظر  كيف  سئل: 
احلريري  سعد  الرئيس  بني 

والدكتور مسري جعجع؟
يف  الدخول  أريد  »ال  أجاب: 
حلفاء  كنا  لطاملا  تفاصيل، 
قضية،  ورفاق  درب،  ورفاق 
فلنعد رفاق درب ورفاق قضية 
كل  وبني  املستويات  كل  على 
وتدافع  تسعى  اليت  القوى 
السيادي  باملنحى  لبنان  عن 

واالستقاللي«.
سئل: بعد انتصارك يف طرابلس 

هل ستعود عن االستقالة؟
عن  العودة  »كال،  أجاب: 
االستقالة غري واردة متاما لدي، 
عديدة  ألسباب  استقلت  أنا 
دفعتين  اليت  واألسباب  جدا، 
اىل ذلك مل أر أنها تغريت، أنا 
ال أشبه هذه احلكومة، وهي ال 

تشبهين«.
طلب  أي  تلقيتم  هل  سئل: 
الدولية يف قضية  احملكمة  من 
من  للتأكد  الدين  بدر  مصطفى 

وفاته؟
يأتينا  أن  الطبيعي  »من  أجاب: 
مل  اآلن  وحتى  بذلك،  كتاب 
من  ولكن  كتاب،  أي  يصلنا 
حياكم  إنسان  ألي  الطبيعي 
علمية  ادلة  حكما  يطلب  أن 
او  الوفاة  حصول  عن  قاطعة 
وانا  الدين،  بدر  مصطفى  قتل 
جاءني  اذا  انه  قلت  قد  كنت 
الطبيعي،  جمراه  فسيأخذ  طلب 
النهاية،  حتى  به  سأذهب  وأنا 
النووي  احلمض  بفحص  ويبدأ 
وثيقة  جمرد  انه  وليس  للجثة، 
وفاة, حنن حمرتفون يف األمن، 
أن  إما  القضاء،  يف  وحمرتفون 
وإما  كامل،  إثبات  هناك  يكون 

ال«.
مل  هناك  سيكون  هل  سئل: 
مشل للطائفة السنية بعد الذي 

حصل؟
كان  السماحة  »صاحب  أجاب: 
دائم  توجه  عنده  او  متن،  له 
للم الشمل مبدئيا. ومل الشمل 
القضية  على  باالجتماع  يكون 
التذكارية فقط  وليس الصورة 
الصورة  مع  لست  انا  غري،  ال 
وما  القضية،  مع  انا  الشكلية، 

جيمعنا هو القضية«.
سئل: ماذا تقول للرئيس سعد 

احلريري من هذا املنرب؟
وأقول  حتية،  له  »أوجه  أجاب: 
له كل سنة وانتم خبري، رمضان 
كريم، اعاده اهلل عليكم بالصحة 
ثوابت  إىل  فلنعد  والعافية. 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
الذي  وهو  مجعنا،  الذي  هو 

سيجمعنا نهاية األمر.
توق  هناك  أخرية،  نقطة  ومثة 
التغيري،  اىل  اللبنانيني  عند 
نقرأ التوجهات عند كل الفئات 
او  السنة،  عند  اللبنانية، سواء 
الدروز،  عند  او  الشيعة،  عند 
او عند املسيحيني، نعم، هناك 
ان  يرضون  يعودوا  مل  أناس 
تبقى األمور كما هي. هناك توق 
واضح، وقد ترجم يف طرابلس 
مدينة  يف  وحتى  بريوت،  ويف 
بعلبك هناك ميل للبنانيني اىل 
الرسالة،  هذه  فلنقرأ  التغيري، 
وأقول لرجال التغيري، نعم حان 
توجهات  نرى  ان  جيب  الدور، 

مجهورنا اىل اين ذاهبة«.

املفتي دريان يصافح الوزير املستقيل اشرف ريفي

الكتائب«  »حزب  رئيس  أعلن 
يف  اجلميل  سامي  النائب 
البيت  يف  عقدة  صحايف  مؤمتر 
»ما  أن  الصيفي،  يف  املركزي 
االنتخابات  يف  الكتائب  مييز 
اهلدف  أن  اعتربت  أنها  البلدية، 
القرى  تنمية  هو  االنتخابات  من 
الغاء  او  نقاط  تسجيل  وليس 
حسابات  تصفية  او  االخرين، 
سياسية«، وقال: »ان السياسة 
العامة جيب اال تؤثر على قدرتنا 
على العمل لصاحل قرانا واهالي 

القرى«.
قصري«،  مسري  »الشهيد  وحيا 
وقال: »هو استاذي يف اجلامعة 
الكفاءات  ومن  حر  رأي  وهو 

العالية«.
لتعمل  الكتائب  »تركنا  أضاف: 
تستغل  أن  ال  القرى  أجل  من 
مصلحتها  أجل  من  القرى 
عن  النقاشات  كل  من  واألهم 
خسارة وعن ربح وإستغالل هذه 

اإلنتخابات حلسابات سياسية«.
وتابع: »الكثريون يسألون ملاذا 
الكتائب مهتمة بهذا االستحقاق، 
تتجلى  الالمركزية  لنا  بالنسبة 
ونريد  البلدية  باالنتخابات 
املرجو  حتقيق  لنحاول  استغالهلا 
من الالمركزية من خالل البلديات، 
على  للعمل  الالمركزية  نريد 
اجنازات  وحتقيق  احمللية  التنمية 
على صعيد القرى لتحسني وضع 
الدولة  غياب  ظل  يف  الناس 
والواقع املرير الذي نعيشه على 
صعيد الدولة املركزية، البعض 
يسأل كيف حققت الكتائب هذه 
احلرية  تركنا  الننا  السر  النتيجة 
الشخص  الختيار  القرى  الهالي 

واملشروع االنسب«.
من  زمن  منذ  »تعلمنا  وأردف: 
اىل  واستمعنا  التجربة  هذه 
الناس ونعمل ملواكبتهم وليس 
جتيريهم او التعاطي معهم كسلعة 
من دون اي حماسبة. مل يتمكن 
اللبنانيني  على  ميون  ان  احد 
او ضد  قناعاته  بالتصويت ضد 
مصلحة قريته، الناس قالت كال 
تكون  ان  ورفضت  املنطق  هلذا 
ارسلها  شيكا جيري وهذا رسالة 
من  لبنان  كل  يف  اللبنانيون 
وطرابلس  الشمال  اىل  اجلنوب 

وبريوت والبقاع وجبل لبنان«.
البلدي  »االستحقاق  وقال: 
ان  وجيب  تنموي  استحقاق  هو 
نفكر مبصلحة القرى، لذا وجدنا 
نفسنا اىل جانب العيل واجملتمع 
واجملتمع  القرى  اهالي  املدني، 
املدني شعروا ان بعض االحزاب 
االساس،  هذا  على  تتعاطى 
وال  يتجري  ال  اللبناني  الشعب 
جيبه  يف  وضعه  الحد  ميكن 
وان نقول انا اجري لك اصواتي 
وانت جري لي اصواتا وكأننا نعد 

سلعا«.
عربتني  »نستنتج  أضاف: 
اللبنانيني  ان  اوال  أساسيتني: 
ان  ربنا  من  نعمة  وهذه  احرار 
قادرا  اللبناني  اجملتمع  يكون 
على التحرر وان يقول كال عندما 
من  اللزوم،  عند  ونعم  جيب 
واجب اي مسؤول ان يستنج عرب 
مسعنا  وحنن  الناخبون  قاله  مما 
كالم من صوت ومن صمت يف 
هذه االنتخابات ومل يدل بصوته 

سامي اجلميل: ادعو بري اىل عدم املخاطرة 
بالعودة اىل قانون ال60

ومسعنا ملن صوت معنا وضدنا. 
ان  مقولة  نسمع  الثانية  العربة 
ممكنا  ليس  لبنان  يف  التغيري 
وان القصة اكرب منا ومهما فعلنا 
لن يتغري شيء والبلد مل يعد لنا، 
الذي  السليب  الكالم  هذا  وكل 
اللبناني  الشعب  ان  على  يدل 

غري قادر على التغيري«.
قاموا  طرابلس  »أهل  وتابع: 
بريوت  جتربة  على  فعل  بردة 
االمر  كذلك  لبنان  جبل  ويف 
اخطأنا  االماكن  بعض  ويف 
الناس  فحاسبتنا  التقدير،  يف 
بشكل  قدرنا  اخرى  اماكن  ويف 
حرفا  يعد  مل  الشعب  صحيح. 
ساقطا مكسور اجلانح وعاجز عن 
على  بقدرته  وثق  وهو  التعبري 
اذا  اساسي  االمر  وهذا  التغيري 

أردنا اصالح االداء الساقط«.
السياسيون  اراد  »اذا  وأردف: 
تغيري رأيهم او القيام بتحالفات 
على  مبنية  وغري  منطقية  غري 
منطق السياسة من دون رقيب، 
ان  اجلميع  على  جيب  اليوم 
يعيدوا حساباتهم. الدميوقراطية 
اليت ليست مبنية على احملاسبة 
الناس  دميوقراطية.  ليست 
قلبت الطاولة على كل التوقعات 
يف كثري من االماكن، فالشعب 
ميكن  شيكا  او  بضاعة  ليس 

جتيريه«.
كانت  اليت  »الروحية  وقال: 
اجملتمع  يف  االصالحية  موجودة 
املدني على الئحة بريوت مدينيت 
بشكل خاص ال ميكن أن ننكر أن 
حيتاجها  اليت  الروحية  هي  هذه 
البلد، يقولون انهم مراهقون يف 
السياسية اما هم فمهنيون، اذا 
خرينا بني املهنية يف الصفقات 
والتبعية للخارج وخمالفة الدستور 
اجملتمع  ومراهقة  البلد  وتعطيل 
مراهقة  مرة  مئة  نفضل  املدني 

على  نتمنى  املدني،  اجملتمع 
اجملتمع املدني عدم وضع اجلميع 
هذه  على  نفسه،  اجليب  يف 
الروحية اليت رأيناها يف الشارع 
عند طرح موضوع النفايات ومع 
بريوت مدينيت أردنا أن نتعاطى 

معها أكثر لو فتح لنا الباب«.
»االنتخابات  ان  اىل  واشار 
برهنت ان كل معارك احملاصصة 
معارك  كلها  والتحجيم  وااللغاء 
االقرتاع،  صناديق  يف  سقطت 
يستغلها  ان  تريد  ال  والناس 
حسابات  تصفية  اجل  من  احد 
حساب  على  لالستقواء  او 
واالمناء،  والبلد  العامة  املصلحة 
هناك مثل يقول كما أنتم يوىل 
اثبت  اللبناني  والشعب  عليكم 
من  افضل  وهو  املقولة  هذه 
الطبقة  وعلى  السياسية  طبقته 
بالشعب  تتمثل  ان  السياسية 

وليس العكس«.
عدم  اىل  بري  »ادعو  وتابع: 
قانون  اىل  بالعودة  املخاطرة 
الستني والقيام بتعهد انه بغض 
قانون  على  االتفاق  عن  النظر 
انه  نتعهد  ان  ال،  او  انتخابي 
بتاريخ حمدد من قبل بري نذهب 
اىل جلسة وتقرتح كل القوانني 

ويتم التصويت عليها«.
التيار  مع  كنا  زحلة  وقال:«يف 
فكنا  جونية  يف  اما  والقوات، 
التيار ومل نرد ضرب زعامة  مع 
اجلنرال عون او ضرب اي حتالف، 
ساعدنا عون ان يربح يف جونية 
كما وقفنا اىل جانب قوى اخرى 
يف القبيات وغريها، الن شبابنا 
ارتأوا ان هذه هي اخليارات اليت 
تطبيق  ميكن  ال  القرية.  ختدم 
القرى  كل  على  نفسه  النموذج 
ما جعلنا متحررين وهلذا السبب 
فاجأت  اليت  النتائج  هذه  حققنا 

اجلميع«. 

زار االمني العام حلزب الطاشناق 
النائب هاكوب بقرادونيان يرافقه 
أواديس  العام  االمني  نائب 
كيدانيان، رئيس تكتل »التغيري 
واالصالح« النائب العماد ميشال 
عون الذي هنأ »الشعب االرمين 
االملاني  النواب  جملس  باعرتاف 
أن  مؤكدا  االرمنية«،  باالبادة 
»القضية العادلة للشعب االرمين 
ال متوت طاملا وراءها مطالبون«.

بيان  حبسب  اللقاء،  وقيم 

الدميوقراطية  »االجواء  للحزب، 
االنتخابات  خالل  سادت  اليت 
متت  كذلك  واالختيارية،  البلدية 
عن  امثرت  اليت  النتائج  مناقشة 
العمل  وضرورة  االنتخابات  هذه 
النيابية  االنتخابات  لتحضري 
اىل  اللقاء  وتطرق  املقبلة«. 
الوطين  احلوار  هيئة  »أعمال 
رئيس  انتخاب  وضرورة 
دستوري  كاستحقاق  للجمهورية 

حتمي«. 

عون التقى وفدا من الطاشناق وهنأ الشعب 
االرمين باعرتاف جملس النواب االملاني باالبادة

العماد عون
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لبنانيات

دعا رئيس »تكتل نواب بعلبك 
حسني  السيد  النائب  اهلرمل« 
سياسي  لقاء  خالل  املوسوي 
يف بعلبك، إىل »وجوب ممارسة 
فعل الدولة بتنمية مستدامة يف 
كل منطقة من حمافظة بعلبك - 
احلكومات  تركتها  اليت  اهلرمل 
يريدون  للذين  نهبا  املتعاقبة 
ترويع املواطنني وتهديد منظومة 
أمانهم اإلجتماعي واإلقتصادي«. 
دولتنا  يؤخر  الذي  »ما  وسأل: 
املوقرة عن القيام بواجبها جتاه 
رمزية املنطقة املشهورة بالكرم 
وتقديم  الظلم  ودفع  والكرامة 
الشهداء يف سبيل عزة  قوافل 
ومنعة وحرية وسيادة لبنان؟«.

حقيقية  دولة  بناء  »إن  وقال: 
قادرة ومقتدرة عمادها القانون 
املؤسسات  يف  واحلوكمة 
وتكافؤ  اإلجتماعية  والعدالة 
ويتطلع  نتطلع  ما  هو  الفرص، 
إليه أهلنا الكرام، بقانون إنتخابي 
عصري يقوم على النسبية اليت 
تشكل ضامنا لالستقرار والسلم 
األهليني وللتمثيل الصحيح لكل 

مكونات اجملتمع اللبناني«.
إجراء  رفض  »وجوب  وأكد 
قانون  أساس  على  اإلنتخابات 
»العقالء  أن  موضحا  الستني«، 
إجراء  يعطل  الذي  أن  يعرفون 
يرفض  الذي  هو  اإلنتخابات 
املنطقية  القوانني  صيغ  كل 
القانون  إال  يرضى  وال  العادلة 
أنانيته  قياس  على  املفصل 

 حسني املوسوي: من يعطل إجراء اإلنتخابات هو 
من يرفض كل صيغ القوانني املنطقية العادلة

واملذهبية  الشخصية  ومصاحله 
مزيد  إىل  البلد  أخذ  ولو  حتى 
واإلصطفافات  اإلنقسامات  من 
وأغرق  والطائفية،  املذهبية 
الفساد  محأة  يف  اجلميع 
يف  واملتحكم  املستشري 

مفاصل الدولة«.
»الذين  بـ  املوسوي  وأهاب 
يشعرون مبسؤولياتهم الوطنية، 
السياسية  خالفاتهم  يضعوا  أن 
عن  ويفتشوا  جانبا،  الضيقة 
مساحات التالقي، وهي كثرية، 
اإلستحقاق  يكون  أن  أجل  من 
أجيال  مصلحة  يف  اإلنتخابي 
لبنان، ألن مزيدا من التحريض 
املزايدات  يف  واإلستغراق 
منها،  طائل  ال  اليت  السياسية 
الوهن  إىل  الوطن  ستوصل 
والضعف واإلحنالل، يف وقت حنن 
فيه بأمس احلاجة إىل التماسك 
والتعاضد لتفويت الفرصة على 
املراهنني واملرتهنني للمشاريع 

اخلارجية«.
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

ان  العمل سجعان قزي  وزير  أكد 
تغطية  ليس  املتحدة  االمم  »دور 
الوقوف  بل  الكربى  الدول  اخطاء 
املقهورة«،  الشعوب  جانب  اىل 
وقال: »ال تدعوا لبنان يسقط، ألن 
للدميوقراطية  سقوط  هو  سقوطه 
املسيحي  االسالمي  وللتعايش 

وللنموذج احلضاري«.
االول  امس  قزي  الوزير  ألقى 
العمل  مؤمتر  امام  لبنان  كلمة 
يف  جنيف  يف  املنعقد  الدولي 
لقيت  حيث   ،105 ال  دورته 
كلمته ترحيبا وتصفيقا الفتني من 
وقال:  واالجنبية،  العربية  الوفود 
عن  دقائق  مخس  يف  »سأحتدث 
ثالث قضايا: قضية عمرها مخس 
اىل  السوري  النزوح  هي  سنوات 
سنة   70 عمرها  وقضية  لبنان. 
هي اللجوء الفلسطيين اىل لبنان. 
وقضية عمرها ستة االف سنة هي 

الوجود اللبناني.
ال  والعشرين،  احلادي  القرن  يف 
االنسان،  حقوق  حترتم  أال  جيوز 
أال نؤمن كل الضمانات للعاملني. 
واجلنسيات  اهلويات  بني  منيز  ان 
واالثنيات وااللوان. ان مننع العمل 
عن كل طالب عمل. امنا التضامن 
يف  يأخذ  ان  جيب  االجتماعي 
االعتبار الوضع الوطين لكل دولة، 
اذ ليس خبلق قضية اخرى ومأساة 
ومأساة  اوىل  قضية  حنل  اخرى 
اوىل. اليوم الذين قرأوا الصحافة 
بالتحديد  جنيف  ويف  يف سويسرا 
وقعوا على خرب ان سويسرا تفكر 
لليد  االفضلية  اعطاء  اىل  بالعودة 
نسبة  الن  السويسرية  العاملة 
جنيف  ويف  سويسرا  يف  البطالة 

 قزي امام مؤمتر العمل يف جنيف: ال تدعوا لبنان يسقط الن سقوطه هو سقوط للدميوقراطية وللتعايش وللنموذج احلضاري

عوض  باملئة   7,3 بلغت  بالتحديد 
4,3 يف املئة ، فما قولكم ولبنان 
املئة  يف   25 فيه  البطالة  ونسبة 
عام  املئة  يف   32 كانت  بعدما 
2014. ومع كل ذلك، يأتي بعض 
املنظمات من خالل املعايري الدولية 
يد  كل  نستوعب  ان  منا  ويطلب 

عاملة موجودة على ارض لبنان«.
مع  التضامن  مع  »حنن  اضاف: 
االصدقاء  ومع   ، العرب  االشقاء 
يف العامل، ولكن لبنان مل يكتب له 
االخرين، وأخطاء  اخطاء  ان يتحمل 
واالرهاب،  والتطرف،  االنظمة، 
والكربى  االقليمية  الدول  واخطاء 
الشرق  دول  كيانات  خترب  اليت 

االوسط«.
املتحدة  االمم  »منظمة  ان  واكد 
جيب  هلا،  التابعة  املنظمات  وكل 
لتغطية  املناسب  املكان  أال تكون 
اليت  والدول  الكربى  الدول  أخطاء 
االمم  من  وتطلب  احلروب  ختتلق 
تكون  ان  جيب  تغطيتها.  املتحدة 
الصغرية  الدول  مع  املتحدة  االمم 
الكربى،  الدول  مع  تكون  ان  قبل 
واالمم املتحدة عرب منظماتها جيب 

ان  قبل  الشعوب  مع  تكون  ان 
تكون مع احلكومات«.

املنرب  هذا  من  هنا  »من  وتابع: 
كل  اىل  ندائي  اوجه  بالذات، 
منظمة  اىل  سيما  وال  املنظمات 
العليا  واملفوضية  الدولية،  العمل 
تنتقل  ان  الالجئني  لشؤون 
وجدليتها  وتفكريها  مبنطقها 
النازحني  تثبيت  مشروع  من 
مشروع  اىل  هم،  حيث  والالجئني 
اىل  والالجئني  النازحني  اعادة 
بهم  أحق  اوطانهم  الن  اوطانهم، 
ان  جيوز  ال  االخرين.  أوطان  من 
يبقى الشعب الفلسطيين مشردا، 
قيام  فرض  عن  عاجز  العامل  الن 
دولة فلسطينية مستقلة، وال جيوز 
نازحا  السوري  الشعب  يبقى  ان 

الن العامل ال يريد حال للحرب يف 
سوريا.

اىل  بالنسبة  نقرتح  هنا  ومن 
لبنان  يف  السوريني  النازحني 
أكثر،  نتحمل  ان  منا  ان ال يطلب 
إلقامة  دولية  ارادة  تنشأ  ان  امنا 
منطقة عازلة داخل سوريا تستوعب 
النازحني. فال تدعوا لبنان يسقط 
الشرق  يف  لبنان  سقوط  ألن 
للدميوقراطية  سقوط  هو  االوسط 
وللتعايش االسالمي - املسيحي ، 
وللنموذج احلضاري«.وختم: »جئت 
البسيطة  الكلمات  هذه  لكم  اقول 
لكي اوجه ندائي من هنا اىل االمم 
ال  هلا  لنقول  ومنظماتها  املتحدة 
لشعوب  حلوال  نريد  امنا  ماال  نريد 

املنطقة ولسيادة لبنان«.

عرب  ارسالن  طالل  النائب  اللبناني«  »الدميوقراطي  احلزب  رئيس  غرد 
»العودة اىل قانون الستني تدل على أن هناك عقما  »تويرت« قائال: 
سياسيا يف لبنان، وال جمال للتطور واالمل بلبنان جديد، مع االسف«.

 ارسالن عرب تويرت: العودة اىل قانون ال60 تدل 
على عقم سياسي يف لبنان

صدر عن قيادة اجليش - مديرية التوجيه البيان اآلتي: »بتارخيه عند الساعة 
15,30، أقدم عنصر معاد كان ضمن كمني يف خراج بلدة كفرشوبا، على خرق 
خط االنسحاب ملسافة حواىل 30 مرتا تقريبا وملدة 10 دقائق، حيث قام بإطالق 
7 عيارات نارية من سالحه الفردي باجتاه قطيع ماعز كان متواجدا داخل األراضي 

اللبنانية حماوال سوق القطيع إىل الداخل احملتل دون التمكن من ذلك.
جتري متابعة موضوع اخلرق بالتنسيق مع قوات األمم املتحدة املؤقتة العاملة 

يف لبنان«.

 اجليش : عنصر معاد خرق خط االنسحاب وأطلق 
عيارات نارية باجتاه قطيع ماعز
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�� اال������ت ا���را��� ��ه ا����، ��ّ��ت ����� ا������ ����� 
ا����خ و�� ا���� أن ���ن ��ر��ً ������ ا������ ������ ا������

�� ور�� اال���اع ا�����ء ا�����ة ا����� ����� ا����خ، 
����� أن ����ر ا������ إّ�� ��ق ا��� أو �����

إذا ا���ت ا������ ��ق ا���، ����ج اال�ن إ�� ����� أر��م �� 6 
�����ت ��� اال���� �� ا���� ”1“ �� ا����� ا���ص �����ب ا��ي 

�����ه أو ا������� ا��� ������� ���رك اال�ول، وا���� ”2“ ����رك ا����� 
و���ا دوا��� إ�� أن ����� �� و�� أر��م �� 6 �����ت ��� اال���� 

وإذا ا���ت ا������ ��� ا���، ��� أن ���� أر����ً �� 12 �����ً 
��� اال���، �� 1 إ�� 12، ����ّ���� اال���اد ��� ����� ���رك�

ا������ ����� ا��ّ�اب �� ���ّ��� �� ور�� اال���اع ا����اء، ��� أن 
���� ر���ً �� �ّ� ����، ا���اًء �� ا���� ”1“ ����رك اال�ول وا���� ”2“ 

����رك ا����� و���ا دوا��� إ�� ����� �� ����� ر�� �� ��ٍّ �� ا������ت�

����ن ���ك ������ت �� ”����� ا������“ ����ة ����ح ��� ور�� 
ا���ا��� ال ���� إذا أ���ت — �� ���� إالّ أن ���� ور�� ا���اع أ��ى�

 

 

Authorised by the Electoral Commissioner, 50 Marcus Clarke Street, Canberra ACT.

Advertisement

 1300 720 132 www.aec.gov.au   ������ ا�����



صفحة 8    
متفرقات

Page 8

اسرتاليا  نورسات-  مكتب  افتتاح  مّت  
بيت  يف مقرمطرانّية اسرتاليا للموارنة – 
برعاية   أيار   28 السبت  يوم  مارون 
راعي أبرشية أسرتاليا املارونية صاحب 
انطوان شربل طربيه  املطران  السيادة 
امللكيني  الروم  أبرشية  راعي  وحضور 
رّباط  روبري  املطران  سيادة  الكاثوليك 
السيد  نورسات  إدارة  ، رئيس جملس 
يف  التنفيذي  واملدير  الكالسي  جاك 
والوفد  ناضر  رميون  املهندس  احملطة 

املرافق. 
النائب  التدشني  حفل  حضر  كذلك 
األسقفي العام  املونسنيور مارسيلينو 
اللبنانية  أبناء اجلالية  يوسف وعدد من 
يف سيدني ويف مقدمتهم سيدات جلنة 
تيلي لوميار- نورسات- اسرتاليا اللواتي 
النشاطات  لكل  االعداد  يف  ساعدن 

املرافقة إلفتتاح املكتب. 
كانت  اإلفتتاح  شريط  قص  وبعد 
املطران  من  لكل  باملناسبة  كلمات 
طربيه واملطران رّباط والكالسي رّكزت 
على أهمية افتتاح مكتب لنورسات يف 
الذي سيلعبه يف  الدور  وعن  اسرتاليا 
اسرتاليا  أبناء  بني  التواصل  إنعاش 
الواليات  خمتلف  يف  املنتشرين 
االسرتالية وبني أهاليهم يف لبنان ومع 

العامل. 
ويف كلمته قال املطران طربيه أن »هذا 
كبرية   وفرحتنا  مبارك  يوم  هو  اليوم 
عمق  من  اليوم  يولد  الذي  النور  بهذا 
عائلته  اىل  لينضم  األسرتالية   القارة 
الكنسية الكبرية املتواجدة  يف كل احناء 
هذا  ان  الرب.   بكلمة  للتبشري  العامل 
لنشهد  فيه  جنتمع  الذي  املميز  احلدث 
على جناح جديد ُيضاف اىل مسرية تيلي 
ُزرعت  اليت  احلنطة  حببة  شبيه  لوميار، 
يف أرض اسرتاليا ومن أمجل مثارها نشر 
كلمة اهلل وزرع احملبة يف النفوس. ان 
تطالنا  رسالة  هي  لوميار  تيلي  رسالة 
مجيعا ألنها تهدف اىل نشر كلمة الرب 
وبنيان الكنيسة. أجدد شكري لكل من 
احملطة  استمرارية  على  ويعمل  يسهر 
والسيد  كالسي  جاك  السيد  وخاصة 
رميون ناضر سائلني الرب أن حيل نعمه 

على اجلميع.«
»رغم  رباط:  املطران  قال  جهته  من 
املطر تأتي تيلي لوميار كي متلئ قلوبنا 
الدفئ  هذا  دائًما  أدخلت  كما  بالدفئ، 
اىل قلوب العامل أمجع إنطالًقا من لبنان. 
مربوك لسيادة املطران طربيه ومربوك 
لتيلي لوميار لبنان وفرحتنا كبرية اليوم 
بوجود السيدين كالسي وناضر وفريق 
العمل ليشاركونا هذه املناسبة املميزة. 
اتكالنا دائمًا على الروح القدس الذي 
وهو  ويرشدنا  ليحفظنا  ربنا  أرسله 
الذي قال لنا »ال ختافوا... لن أترككم 
يتامى«. ان عيد العنصرة هو عيد تيلي 
تيلي  حملطة  تهانينا  جندد   ، لوميار 
لبنان،  الوطن  انطلقت من  اليت  لوميار 
مساحته،  صغر  من  الرغم  وعلى  الذي 
هذه  اىل  حمبته  يوصل  أن  استطاع 
أسرتاليا.  واملضيافة  العظيمة  االرض 
صالتنا اليوم أن حتل نعم الرب وسيدنا 
يسوع املسيح لتنطلق تيلي لوميار حتت 
كل  اىل  وتصل  اجلامعة  الكنيسة  ظالل 

البيوت يف أسرتاليا ونيوزيالند .«
ويف كلمة الكالسي ذكريات عن حمطة 
إنطالقة  كانت  حيث  األوىل  االفتتاح 
شبيهة  سنة   25 منذ  لوميار  تيلي 
بإنطالقة اسرتاليا من مكتب واحد وأمل 
خمتلف  يف  انتشرت  لوميار  تيلي  كما 
وأصبح  نورسات  خالل  من  العامل  أحناء 

مفتتحاً مكاتب تيلي لوميار يف أسرتاليا

املطران طربيه: هوذا نور جديد يولد اليوم من عمق أسرتاليا 
لينشر كلمة الرب يف كل مكان
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أيار   27 اجلمعة  يوم  سيدني  يف  عاما  اجتماعا  االجنيل  سيدات  مجعية  عقدت 
النتخاب رئيسة جديدة هلا وذلك حبضور سيادة املطران انطوان شربل طربيه، 
راعي أبرشية أسرتليا املارونية. وقبل االجتماع، احتفل املطران طربيه بالذبيحة 
وأعضائها  اجلمعية  نية  على   الصالة  رافعني  اجلمعية  أعضاء  االهلية مبشاركة 
وعائالتهن . وبعد القداس اجتمع احلاضرون ومّت عرض التقرير السنوي من قبل 
السيدة مارييت الدويهي تلته اجللسة االنتخابية الختيار رئيسة جديدة للجمعية 
واليت بنتيجتها فازت السيدة شريلي وهبة مبنصب الرئاسة مع اعضاء اهليئة 
االدارية كالتالي: السيدة شاد خطار، نائب الرئيسة، السيدة نوال زيدان، أمينة 
سر، السيدة زيتا الدويهي ،أمينة الصندوق، والسيدة ليليان سكر، مساعدة 

أمينة سر.
شربل  أنطوان  املطران  سيادة  توجه  النتائج،  واعالن  االنتخابات  انتهاء  عقب 
الدويهي وألعضاء  مارييت  السيدة  للجمعية  السابقة   للرئيسة  بالشكر  طربيه 
اهلئية االدارية السابقة على جهودهم يف خدمة رسالة الكنيسة املارونية يف 
وأعضاء  وهبة  السيدة شريلي  اجلديدة  للرئيسة  بالتهاني  تقّدم  كما  أسرتاليا 
اهليئة االدارية اجلدد، متمنيًا أن تستمر اجلمعية بعطاءاتها ومبادراتها االنسانية 
يف أسرتاليا ونشاطاتها اخلريية اليت تعكس روحية احملبة والعطاء اليت تعمل يف 

ظلها اجلمعية واليت يتمتع بها كل فرد من أفرادها. 
للجمعية،  السابقة  الرئيسة  الدويهي،  مارييت  السيدة  شكرت  جهتها،  من 
املطران طربيه على رعايته الدائمة للجمعية كما توجهت بالشكر جلميع االعضاء 
تعود  اليت  اخلري  باعمال  ويقومون  اجلمعية  خالل  من  الكنيسة  خيدمون  الذي 
بالفائدة على أبناء اجلالية يف أسرتاليا ولبنان ال سيما مساهماتهم القيمة يف 
اجناح مجيع املشاريع يف عهدها كما متنت التوفيق للرئيسة اجلديدة اليت ستحمل 

مشعل العطاء من بعدها.
للمطران  عن شكرها  عربت  فقد  اجلديدة،  الرئيسة  وهبة،  السيدة شريلي  أما 
املارونية يف  للكنيسة  وقيادته  برؤيته  منوهة  للجمعية  املستمر  لدعمه  طربيه 
أسرتاليا كما توجهت بالشكر جلميع احلاضرات لوضع ثقتهن بها لتتوىل مهام 
رئاسة مجعية سيدات االجنيل.  كما أكدت السيدة وهبة يف كلمتها أن اجلمعية 
آبائنا  وتاريخ  قيم  ضوء  يف  املارونية  للكنيسة  وخدمتها  بعطاءاتها  ستستمر 

وأجدادنا الذين خدموا كلمة الرب.

مجعية سيدات االجنيل تنتخب السيدة شريلي 
وهبة رئيسة هلا حبضور ومباركة املطران طربيه

هلا مكاتبها يف األمركيتني ويف أوروبا 
أمل  الشرق،  من  احمليطة  الدول  ويف 
أن تعّم مكاتب نورسات خمتلف الواليات 
األسرتالية وتنمو بالنشاطات اليت تذخر 
اسرتاليا  يف  الشرقية  الكنائس  بها 
ووجه  املنتصر  يسوع  وجه  فتعكس 
الشرق الثابت مبسيحّيته. وجدد كالسي 
رباط  واملطران  طربيه  للمطران  شكره 

على دعمهما للمحطة.

اللقاء عرب اجلميع عن فرحة  ويف نهاية 
احلدث ومعانيه بالنسبة هلم وكان لقاء 
املطران  إليه  دعا  احملبة  مائدة  حول 
اليوم  املكتب  تدشني  ويشّكل  طربيه. 
من سنة  أكثر  منذ  بدأت  تتوجًيا جلهود 
تثبيت  اىل  طربيه  املطران  فيها  سعى 
وجود نورسات يف اسرتاليا مع جمموعة 
الذين عملوا على اجناح  من املتطوعني 

املناسبة. 

اطلق النائب الفيدرالي طوني البانيزي 
غرايندلر  مقعد  عن  االنتخابية  محلته 
القيدرالي يف سيدني مبشاركة النائب 
الفيدرالي طوني بورك وعدد من  نواب 
االسرتالي،  العمال  حزب  وفعاليات 

البانيزي يطلق محلته االنتخابية 

ودعا البانيزي خالل احلفل انتخاب حزب 
العمال  النه يعطي الناس حافزًا لفعل 
حاجات  يتفهم  وهو   ، الصحيح  الشيء 
اجملتمع ويعطي اولوية للعائلة والتعليم 

وقضايا االنسان يف اجملاالت كافة . 



Page 9صفحة 9     

متفرقات
Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 

املوضوع: اإلنتخابات النيابية لعام 2017.

ملا كانت وزارة الداخلية والبلديات يف صدد التحضري ملشاركة 
اللبنانيني املقيمني خارج لبنان 

يف ممارسة حقهم اإلنتخابي يف اإلنتخابات النيابية املقبلة عام 
2017 عرب السفارات والقنصليات العامة اللبنانية، وإستنادًا 
إىل القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 الصادر يف اجلريدة 
 ،106 املواد  والسيما   2008/10/9 تاريخ   41 عدد  الرمسية 

107و114 وما يليها منه،

املقيمني  اللبنانيني  سدني مجيع  العامة يف  القنصلية  تدعو 
يف والية نيو ساوث ويلز، الراغبني يف اإلقرتاع يف اخلارج 
املوقع  عرب  تنزيلها  ميكن  اليت  اخلاصة  اإلستمارة  ملء  إىل 
اإللكرتوني للبعثة  www.lebconsyd.org.au   وبشكل مطابق 
 ، العامة  القنصلية  إىل  وتقدميها  اللبنانية،  اهلوية  لقيود 
مرفقة مبستند يثبت اجلنسية اللبنانية )صورة عن بطاقة هوية 

جديدة 
أو بيان قيد إفرادي أو جواز سفر لبناني صاحل( إما مباشرة 

حبضورهم شخصيًا أو بإرساهلا 
مع أي كان أو بالربيد مع كتاب موقع ومثبت وفقًا لألصول 

 Justice of the Peace. لدى
البعثة  موقع  على  االطالع  يرجى  املعلومات،  من  وملزيد 

اإللكرتوني املذكور أعاله.

مالحظة هامة:
املهلة املعطاة لتقديم طلبات التسجيل هي لغاية 2016/12/31 

وإال يسقط حق اللبناني 
يف اإلقرتاع باخلارج.

 سدني، يف 2016/5/30
 قنصل لبنان العام

 جورج البيطار غانم 

قنصلية لبنان العامة - سيدني
تعميم

زار وفــد مــن حــزب القــوات 
اللبنــانيــة - استــراليــا بيــت 
مقــر  ستــراثفيلــد  مــارون 
فــي  املــارونيـة  املطــرانيــة 
النــائــب  للقــاء  استــراليــا 
منطقــة  علــى  البطــريــركــي 
املطــران  بشــري   - اجلبــة 

مــارون العمــار.
وقــد ضــم الــوفــد طــونــي 
املقــاطعــة،   رئيــس  عبيــد 
مــركــز  داغـرئيــس  جهـاد 
جعجــع  دانــي   ، سيــدنــي 
مســؤول العــالقــات العــامــة 

وسليــم الشــديــاق.
اللقاءاىل  حضــر  وقــد 
انطــوان  املطــران  جـانـب 
واملطــران  طــربيــه  شــربــل 
مــارون العمــار، املونسنيــور 

لقاء قواتي يف بيت مارون سرتاثفيلد 
مع النــائــب البطريركي على منطقة 
اجلبة- بشري املطران مــارون العمــار

النــائــب  مــارسيلينــو 
االب  العــام،  االبــرشــي 
خليــل عــرب رئيــس ديــوان 
نيــابــة اجلبــة البطــريــركيــة، 
املــديــر  نــاضــر  رميــون 
لــوميــر،  لتلــي  التنفيــذي 
الرئيــس  خطــار  طــونــي 
للــرابطــة  القــاري 
املــارونيــة، والــزميــل انــور 

حــرب.
الــوفــد  قــدم  وقــد   
تقــديــريــا«  درعــا« 
تقــديــرا«  العمــار  للمطــران 
وعملــه  جلهــوده وعطــاءاتــه 

الــدؤوب.

أمــانــة االعــالم   
عبــال مشعــون مبــارك

الضنية  ابناء  مجعية  استنكرت   
اخلريية وفعاليات اجلالية اللبنانية 
إطالق  حادثة  باسرتاليا  والعربية 
النار على دارة احلاج عمر ياسني 
يف الضنية ليل أمس خالل وجود 
واهالي  شخصيات  من  حشد 
مما  املنزل  يف  والضنية  ايزال 
مادية  اضرار  وقوع  اىل  ادى 
ووصفت    باعجوبة  حراسه  وجناة 
اثارة  وهدفه  مشني  بانه  العمل 
الفتنة ، وطالب القيادات االمنية 
العقوبات  اشد  اختاذ  والقضائية 

حبق الفاعلني . 
وقد تلقى ياسني على اثر احلادث 
مطمئنة  هاتفية  اتصاالت  عدة 
استقبل  كما  احلادث،  ومستنكرة 
املهنئة  الشخصيات  من  عددًا 

بالسالمة•
وقد أولت القيادات االمنية اهتماما 
املتهمني  باحالة  وقامت  باحلادثة 

به اىل القضاء املختص. 
ياسني  عمر  وصف  جانبه  من 
اىل  داعيا  باملؤسف،  احلادث 
»ضبط النفس وعدم السماح الحد 
جبر ابناء البلدة الواحدة واالهالي 
»اجليش  وناشد   ، الفتنة  اىل 
هذه  مع  التعامل  االمنية  والقوى 

استنكار إطالق النار على منزل عمر 
ياسني يف ايزال

عقد جملس والية نيو ساوث ويلز جلسة إجتماع مساء يوم اإلثنني 
ضاحية  الوالية يف  جملس  مكاتب  2016 يف  أيـّار   30 فيه  الواقع 
تنفيذ مشاريع اجمللس  متابعة  خالهلا  جرى  هيلز، سيدني،  بيفرلي 
من  قّزي  وسام  األستاذ  إستقالة  عرض  جرى  كما  أخرى  ودراسة 
رئاسة اجمللس يف أعقاب توليه مسؤولية األمني العام العاملي يف 
اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل، حيث متت مناقشتها وقبوهلا. 

قام أعضاء اجمللس عندها بعرض الرتشيحات مللء منصب الرئاسة 
إنتخاب  جرى  حيث  اجمللس،  هيكلية  تشكيل  لتعديل  واإلقرتاحات 
ويلز  ساوث  نيو  والية  جمللس  رئيسًا  خوري  إبراهيم  األستاذ 
اليت  اجمللس  هيكلية  تشكيل  لتعديل  اإلقرتاحات  على  والتصويت 

جرت من أعضاء اجمللس املنتخبني.
اللبنانية  اجلالية  يعلم  أن  ويلز  ساوث  نيو  والية  جملس  يود 
ومؤسساتها بنتيجة التشكيالت يف هيكلية اجمللس األخرية، واليت 

أتت على الشكل التالي:
رئيسًا - إبراهيم خوري  

نائبًا أواًل للرئيس  - وديع تابت   
نائبًا ثانيًا للرئيس  - طوني مراد   

أمينًا للسر  - عماد العجوز  
أمينًا للصندوق - أنطوني غنطوس  

مساعدًا ألمني السر ومسؤواًل للنشاطات - ألكس يزبك 
مسؤواًل للعضوية - أمحد ماضي  
مسؤواًل لإلعالم - ماجد درباس  

مسؤواًل للشؤون اإلجتماعية  - ناصر رومّيه  
عضوًا للمجلس ومستشارَا إداريًا - وسام قّزي  

إّن جملس والية نيو ساوث ويلز يف اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف 
العامل رئيسًا وأعضاء، إذ يرفعون للجالية اللبنانية نتيجة تشكيالت 
اجمللس األخرية هذه، يتمنون هلا وملؤسساتها النجاح الدائم، كذلك 
يتوجهون من األستاذ وسام قّزي بصادق عبارات الشكر والتقدير 
ملا قّدمه للجالية اللبنانية وملا أجنزه جمللس والية نيو ساوث ويلز، 
يف  النجاح  له  ويتمنون  األخرية  اخلمس  السنوات  يف  له  رئيسًا 

مسؤولية األمني العام العاملي.
إّن جملس والية نيو ساوث ويلز يف اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف 
العامل رئيسًا وأعضاء، إذ يعربون عن أطيب التهاني ألبناء اجلالية 
يتمنون  املبارك،  رمضان  شهر  حلول  بقرب  ومؤسساتها  اللبنانية 
باألمن  لبنان  وعلى  واإلزدهار  باخلري  أسرتاليا  على  اهلل  يعيده  أن 

واإلستقرار.
كما يود جملس والية نيو ساوث ويلز يف اجلامعة اللبنانّية الثقافّية 

يف العامل تذكريكم  بعناوينه:
Email address: info@wlcuofnsw.com.au
Postal address: P.O. Box 29 Beverly Hills NSW 2209
Office address: Suite 2, level 1, 519 King Georges Road, 
Beverly Hills NSW 2209
مسؤول اإلعالم
سيدني 1 حزيران  2016

ابواب  على  الشاذه  احلاالت 
ستقام  اليت  البلدية  االنتخابات 
االنتخابات  بان  واكد   . غدا  يوم 
بإمتياز  إمنائي  عمل  هي  البلدية 
وال تشكل ا منافسة سياسية بني 
على  تسابق  هي  إمنا  وأخر  حزب 
على  بها  والنهوض  البلدة  خدمة 
خمتلف الصعد. وكان ياسني قد 
اعلن من دارته يف ايزال عن الئحة 
)إيزال جتمعنا( لالنتخابات البلدية 
رئاستها  وتوزعت  منه  املدعومة 
على الشكل التالي آل املغشوش 
3 سنوات آل رضوان 3 سنوات أل 

يوسف 6 سنوات نائب رئيس. 

جملس والية نيو ساوث ويلز
اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل

مدينة  يف  انفجارين  دوي  »مسع 
مسقط رأس الرئيس  القرداحة – 
سقوط  من  ناجم  األسد،  بشار 
حميط  مناطق يف  على  صاروخني 

املدينة«.
وكان التلفزيون الرمسي السوري 
أكد أن »انفجارًا وقع قرب مسجد 
مقتل  عن  أسفر  الالذقية  يف 
وإصابة عدد من األشخاص«. وبث 
الدم يف  مشاهد لبقع سوداء من 
رجال  كان  بينما  االنفجار،  مكان 
اجلرحى  ينقلون  واألمن  اإلسعاف 

إىل سيارات اإلسعاف.
ويف األسبوع املاضي قتلت سلسلة 
من التفجريات 150 شخصًا تقريبًا 
الالذقية،  جنوب  جبلة  مدينة  يف 
اهلجمات  وهي  طرطوس  وهي 
املدينتني.  يف  نوعها  من  األوىل 
عن  مسؤوليته  »داعش«  وأعلن 
هذه التفجريات، يف وقت تستمر 
مشال  يف  التنظيم  ضد  املعارك 
بيان  يف  التحالف  وأكد  سورية. 
باسم »قوات سورية الدميوقراطية« 
أن  ملنبج«  العسكري  »اجمللس  و 
شرق  منبج  على  ستستمر  احلملة 
شرب«  »آخر  حترير  يتم  حتى  حلب 
من أرض املدينة وحميطها. وحض 
التعاون  على  منبج  أهل  البيان 
يف اهلجوم على »داعش«. وقال 
بعد  املدينة  تسليم  سيجري  إنه 
حتريرها جمللس مدني. وقال: »يا 
أبناء منبج األبية. إن قواتنا قادمة 
لتحريركم من براثن جالدي داعش 

اإلرهابي«.
على صعيد املساعدات اإلنسانية، 
أثارت دول غربية يف جملس األمن 
مسألة إلقاء املساعدات اإلنسانية 
احملاصرة،  املناطق  على  اجلو  من 
لكنها مل تقدم أي التزام بإجراءات 
حمددة لتطبيق هذا اخليار. وألقت 
السورية  احلكومة  من  الطلب  كرة 
املساعدات  إلقاء  على  املوافقة 
ملعب  يف  اجلو  من  اإلنسانية 
املتحدة،  لألمم  العامة  األمانة 

معتربة يف الوقت نفسه أن إثارة 
مسألة إسقاط املساعدات من اجلو 
على  »الضغط  سياق  يف  تندرج 
النظام السوري ليوافق على مرور 
برًا«، وفق  املزيد من املساعدات 
اجمللس.  يف  غربي  ديبلوماسي 
وأوضح أن الدول الغربية »تعتمد 
على روسيا وإيران إلقناع احلكومة 
إلقاء  على  باملوافقة«  السورية 
املساعدات من اجلو، من دون أن 
سيناريوات  الغربية  للدول  يكون 
احلكومة  رفض  حال  يف  بديلة 
هذا  مثل  على  املوافقة  السورية 
الطلب، على غرار ما فعلت خالل 
سنوات يف شأن مرور املساعدات 

عرب املعابر الربية.
األمني  مساعد  يقدم  أن  وينتظر 
للشؤون  املتحدة  لألمم  العام 
أوبراين  ستيفن  اإلنسانية 
سورية  إىل  اخلاص  واملبعوث 
أمام  اليوم  مستورا  دي  ستيفان 
املتحدة«  األمم  »تقويم  اجمللس 
 1 مبوعد  دمشق  التزام  ملدى 
اتفق  كان  الذي  )يونيو(  حزيران 
الدعم  جمموعة  بيان  يف  عليه 
فيينا  يف  األخري  لسورية  الدولية 
كمهلة يتم املباشرة بعد انتهائها 
بإلقاء املساعدات من اجلو يف حال 

عدم تسريع إيصاهلا برًا.
إن  الغربي  الديبلوماسي  وقال 
عن  للحديث  ليس  اآلن  »الوقت 
اخليارات البديلة« يف حال استمرار 
املوافقة على هذا  احلكومة  رفض 
الطلب أو املماطلة يف الرد عليه، 
معتربًا أن روسيا »تشاركنا االقتناع 
يف  املساعدات  إيصال  بضرورة 
ما  وهو  الرب،  عرب  كامل  شكل 
سنعمل على إقناع الروس مبمارسة 

نفوذهم لتطبيقه«.
يف جنيف، اعترب مساعد موفد األمم 
املتحدة اخلاص إىل سورية رمزي 
عزالدين رمزي أن إلقاء مساعدات 
جوًا »ليس وشيكًا«، فيما متارس 
لندن وباريس ضغوطًا على األمم 

املتحدة من أجل تدخل سريع.

تراجع زخم اندفاعة القوات العراقية 
يف اجتاه وسط الفلوجة لتحريرها 
وتركزت  »داعش«،  سيطرة  من 
حميطها،  حترير  على  جهودها 
خصوصًا بلدة الصقالوية. وعزت 
حركة »عصائب أهل احلق«، وهي 
الشعيب«،  »احلشد  فصائل  أحد 
»اإلجنازات« املتحققة يف املعارك 
بني  »العالي«  التنسيق  إىل 
األهالي وقوات األمن، مؤكدة أن 
يكون  »لن  املدينة  مركز  اقتحام 

سهاًل«.
اخلارجية  وزير  أعلن  املقابل،  يف 
ظريف،  جواد  حممد  اإليرانية 
أن  استوكهومل،  زيارته  خالل 
يغادروا  لن  »املستشارين« 
»إال بطلب من احلكومة«،  العراق 
وأن طهران »ستستمر يف مساعدة 
ما  اإلرهاب  حماربة  على  بغداد 

دامت تريدنا أن نساعدها«.
وترية  تراجع  مسؤولون  وعزا 
لتحرير  العسكرية  العمليات 
إلجالء  خطط  فشل  إىل  الفلوجة 
واقتصرت  املدينة.  من  السكان 
الستكمال  حميطها  على  املعارك 
تطهريها من عناصر »داعش« يف 
أطراف الصقالوية والسجر. وأفاد 
مصدر أمين، بأن »احتدام املعارك 
اىل  أدى  املنطقتني  هاتني  يف 
املمرات  عرب  اإلجالء  عملية  عرقلة 
مع  بالتنسيق  فتحت،  اليت  اآلمنة 

جلنة مدنية من األنبار«.
»احلشد  يف  القيادي  وقال 
يف  الكعيب  حممد  أبو  الشعيب« 
الفلوجة،  أطراف  اتصال مع  من 

»عودة انتحارية« اىل الالذقية...
تتمة املنشور على الصفحة 1

طهران ترفض »االنسحاب« من العراق
العائالت  إجالء  »ممرات  إن 
األول  منفذين،  على  اقتصرت 
طرق  عرب  السجر،  بلدة  اجتاه  يف 
ريفية ويتم إرسال النازحني إىل 
املدينة،  مشال  اخلالدية،  خميم 
واملمر الثاني يف اجتاه احلالبسة، 
جنوب الصقالوية، ومن ينجح يف 
الوصول إىل القوات األمنية يتم 
إخالؤه إىل خميم عامرية الفلوجة، 
 5 من  »أكثر  أن  وأكد  جنوبًا«. 
من  الفرار  مدني جنحوا يف  آالف 
املناطق اليت يسيطر عليها داعش 
الفلوجة  داخل  من  اإلرهابي، 

وحميطها«.
على  الدولي  القلق  وتصاعد 
مدني  ألف  مخسني  حواىل  مصري 
الفلوجة،  داخل  عالقني  زالوا  ما 
دروعًا  التنظيم  منهم  واختذ 
يوميًا.  عددهم  وحيصي  بشرية، 
القناصة  من  جمموعة  نشر  وقد 
املمرات  إىل  املؤدية  الطرق  على 
إىل  احلكومة  دفع  ما  اآلمنة، 
القتحام  خططها  النظر يف  إعادة 
الذي  النجاح  رغم  على  املنطقة، 
حققته قوات مكافحة اإلرهاب يف 
احملور اجلنوبي، وهو األقل كثافة 
اخلاص  املمثل  وطالب  سكانية. 
يف  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
العراق يان كوبيش احلكومة أمس 
ملنع  جهدًا  َتّدِخَر  »ال  بأن  االول، 
تدابري  واعتماد  انتهاكات  وقوع 
املدنيني«.  حلماية  فعالية  أكثر 
»الستمراِر  أسفِه  عن  وأعرب 
فقِد األرواح، حتديدًا يف صفوف 

املدنيني املساملني«.
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مناسبات

مبباركة املطران طربيه ومشاركة السيدين كالسي وناضر

تيلي لوميار-نورسات أسرتاليا تقيم عشاءها اخلريي األول دعماً ملسرية ورسالة  احملطة 

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 

برعاية صاحب السيادة املطران 
راعي  طربيه،  شربل  انطوان 
املارونية،   أسرتاليا  أبرشية 
الذي  اخلريي  االحتفال  أقيم 
دعا اليه  أصدقاء تيلي لوميار 
ونورسات أسرتاليا لدعم مسرية 
التبشريية  احملطة  ورسالة 
يوم  وذلك  والعامل  لبنان  يف 
قاعة  يف  أيار   26 اخلميس 
االحتفال  مجع  وقد  الوستيال 
 120,000,00$ بقيمة  تربعات 
االحتفال  يف  وشارك  دوالر. 
السيد  لوميار  تيلي  عام  مدير 
االداري  واملدير  كالسي  جاك 
لنور سات  السيد رميون ناضر، 
من  خصيصًا  حضرا  اللذان 
االحتفال  يف  للمشاركة  لبنان 
تيلي  مكاتب  عمل  والطالق 
لوميار يف أسرتاليا. كذلك حضر 
أبرشية  راعي  االحتفالي  العشاء 
الكاثوليك  املكليني  الروم 
النائب  رباط،  روبري  املطران 
جبة  ألبرشية  العام   البطريركي 
عمار،  مارون  املطران  بشري 
املطران  االقباط  أبرشية  راعي 
العام  النائب األسقفي  دانيال، 
يوسف،  مرسيلينو  املونسينيور 
عدد من االباء العامني والكهنة 
بلديات،  رؤساء  والراهبات، 
ممثلون عن املؤسسات املارونية 
االسرتالية،  اللبنانية  واجلمعيات 
ممثلون عن االحزاب اللبنانية يف 
الوسائل  عن  اسرتاليا وممثلون 

االعالمية.
املطران طربيه

املطران  ألقى  املناسبة  ويف 
جبميع  فيها  رحب  كلمة  طربيه 
النداء  لّبوا  الذين  احلاضرين 
تيلي  حمطة  بدعم  للمساهمة 
احلية  الصورة  »وهم  لوميار 
للكنائس املشرقية يف أسرتاليا 
االميان  لشهادة  عيشها  يف 
هذه  يسوع،  بالرب  والوحدة 
أيضا دور  اليت تلعب  الكنائس 
الوسيط الثقايف واالجتماعي يف 

اجملتمع االسرتالي التعددي ».
كلمته  طربيه  املطران  وتابع 
قائاًل:« انه ملن دواعي سرورنا 
االحتفال  هذا  يف  يشاركنا  أن 
وعقيلته،  كالسي  جاك  السيد 
وهو املثال يف التزامه وشغفه 
ورسالتها  لوميار  لتيلي 
فخر  مدعاة  وأنه  كما  التبشريية 
لبنان  األم  ولوطننا  مجيعا  لنا 
حققها  اليت  العديدة  للنجاحات 
الوطين والعاملي  على املستوى 
على  حصوله  آخرها  كان  واليت 
جائزة من أمري الدمنارك  تقديرا 
األعمال.  جمال  يف  الجنازاته 
رميون  بالسيد  نرحب  كما 
تيلي  فريق  وكل  ناضروزوجته 
لوميار القادم من لبنان واملؤلف 
الغول،  جوزفني  السيدة  من 
والسيد  الغربي  جوزيف  السيد 

شربل القسيس.«
الليلة  احتفالنا  شعار  »ان 
مستوحى من عظة اجلبل من اجنيل 
نوركم  »ليضئ  متى  القديس 
أنفسنا  نسأل  وقد  للناس« 
»ملاذا يدعونا الرب لنكون نورًا 
أن  هو  واجلواب  حولنا«؟  ملن 
نورًا  نكون  أن  يطلب  مل  الرب 
لآلخرين من أجل اجملد الذاتي بل 
لتكون أعمالنا الصاحلة وامُللَهمة 
ألبانا  متجيدًا  القدس  الروح  من 
اليت حتمله  النور  إن  السماوي. 
وترسله  لوميار  تيلي  حمطة 
التقنية  الوسائل  عرب  للعامل 
هو  االعالم  ووسائل  احلديثة 
وعماًل  الرب  كلمة  خدمة  بهدف 
وتلمذوا  »اذهبوا  لنا  بوصيته 
مجيع األمم وعمدوهم باسم األب 

واالبن والروح القدس.«
أن  على  طربيه  املطران  وشدد 
فقط  ليس  هنا  الليلة  »وجودنا 
وامنا  لوميار  تيلي  لدعم مسرية 
بعيش  الرب  لكلمة  لالصغاء 
دعوته املوجهة اىل كل واحد منا 
للتبشري باالجنيل. وحنن اذا كنا 
بذلك  القيام  على  قادرين  غري 

بطريقة مباشرة فان دعوتنا هنا 
من  جانب  اىل  بالوقوف  تصبح 
األمم.  كل  اىل  البشارة  حيمل 
اىل  املاضية  السنة  دعوُت  لقد 
دعم تيلي لوميار عرب شراء عدد 
من أسهم احملطة، وكما العادة 
من  االجيابي  الرد  النداء  القى 
أبنائنا وكانت احملصلة مساهمة 
اليت  األسهم  بشراء  فردًا   15
أن  أود  للبيع.  مطروحة  كانت 
والتقدير  الشكر  جبزيل  أتوجه 
فاملساهم  املساهمني،  جلميع 
هو مشارك  فّعال وهو الشخص 
واستعداده  دعمه  يبدي  الذي 
حوله.  فرق  والحداث  للخدمة 
لي  أمسحوا  املناسبة  هذه  ويف 
اىل  بالشكر  أتوجه  أن  أيضا 
تيلي  أصدقاء  سيدات  جلنة 
مبحبة  عملن  اللواتي  لوميار 
وصمت الجناح حفلنا الليلة وهم 
السيدات  فاديا غصني، فيفيان 
غلوريا  هولي،  رانيا  جرجس، 
هوغيت  خطار،  مرييال  تامر، 
قزي، دانيال أيوب، السي بدر، 
الدرييب  ماري-جو  يونس،  ليلى 

وكوزيت اخلوري.«
كلمته  طربيه  املطران  وختم 
للوقوف  الوحدة   « اىل  بالدعوة 
يف وجه االعالم التجاري واملّوجه 
نور،  األخ  رؤية  من  مستلهمني 
لوميار،  تيلي  حمطة  مؤسس 
والتقدير  بالشكر  ولنتوجه 
واالعالميني  الصحافيني  جلميع 
والعاملني  واملصورين  والكّتاب 
يف وسائل التواصل االجتماعي، 
االعالمي  واجبهم  يؤدون  الذي 
مستنرين من اهلامات وِنعم الروح 
باحلق  يتكلمون  والذي  القدس 
لألخرين.  نورًا  حياتهم  حمولني 
كمسيحيني  بهويتنا  فلنحتفل 
هذه  تعنيه  وما  مشرقيني  
اهلوية للكنيسة اجلمعاء وللعامل، 
حنن  اهلوية  هذه  ضوء  ويف 
يسوع  للرب  للشهادة  مدعوون 
بامياننا القوي على الرغم من كل 

اننا  كما  بنا  احمُلدقة  الصعوبات 
مبحبة  وصيته  لعيش  مدعوون 

الرب اهلنا وحمبة القريب.«
السيد جاك كالسي

جاك  السيد  ألقى  جهته  من 
كالسي كلمة توجه فيها بالشكر 
انطوان  املطران  سيادة  اىل 
مبادرته  على  طربيه  شربل 
رعايته  وعلى  للمحطة  ودعمه 
واستضافته  اخلريي  للحفل 
أسرتاليا  لوميار  تيلي  ملكاتب 
املارونية  املطرانية  مقر  يف 
كل  بالشكر  توجه  كذلك    ،
لوميار  تيلي  ودعم  ساهم  من 
ونورسات وتساءل:« أي مصري 
ينتظر مسيحيي الشرق األوسط 
االنسانية  ينتظر  مستقبل  وأي 
تنهار  عامل  كلها يف  والشعوب 
فيه القيم ويصبح الكذب كاخلبز 

واملاء بني البشر؟«
قائاًل:«  كلمته  كالسي  واكمل 
بدماء  ُرويت  شرقنا  أرض 
هي  أبطال،  وقديسني  شهداء 
أرض  حلم،  بيت  أطفال  أرض 
أفرام  مار  وأرض  مارون  يوحنا 
هي  أرضنا  اغناطيوس...  ومار 
أرض انطونيوس الكبري وعجائب 
واحلرديين..  ورفقا  شربل  مار 
باب  من  ليس  هنا  وجودكم 
ليس  هناك  وبقاؤنا  الصدفة 
لديكم  ألنه  الصدفة  باب  من 
دور لتلعبوه كما أنه لدينا دورنا 
لنلعبه.. حنن سنبقى يف الشرق 
لنشهد للمحبة وانتم هنا لتخربوا 
خربوهم  الشرق..  عن  الغرب 
أجدادكم  وبطوالت  حكايات  عن 
واجنازات املسيحيني يف الشرق 
ثقافية  قوة  املسيحية  وأن 
للجميع  وهي  وروحية  وعلمية 

دون استثناء.«
يعقوب  أبونا  أقوال  »من 
خبزاتك  بدك  »اذا  الكبوشي: 
يطلعوا مناح، اهتم باخلمرية...«  
ومن  االعالم  هي  اخلمرية  هذه 
واجب االعالم العمل على تربية 

الضمري ليحكم بني اخلري والشر 
اهلل.  صوت  هو  الضمري  ألن 
التاريخ  على  نظرة  ألقينا  اذا 
أجدادنا وصمدوا  عانى  جند كم 
من  الرغم  على  الشرق  يف 
واحلروب  واملظامل  االضهادات 
أن  هلم  نثبت  أن  واجبنا  ومن 
تيلي  ان  حمفوظة.  األمانة 
لوميار وفضائياتها شهادة حية 
الشرق  يف  املسيحي  حلضورنا 
ومساهمة كل واحد منا ضرورية 
وجود  تدعمون  بذلك  ألنكم 
املسيحيني يف الشرق األوسط 
كما أنكم تساهمون ببناء جسور 
مسيحيي  بني  وتواصل  حوار 

الشرق األوسط والعامل.«
بالتأكيد  كلمته  كالسي  وختم 
رئة  هي  لوميار  تيلي  أن  على 
املسيحيني يف الشرق األوسط 
يتنفسون من خالهلا حرية وفخر 
وانفتاح على األخرين مضيفًا » 
نصلي خالل القداس من نافور 
مار بطرس » اذكر يا رب كل 
بشارتك  ومحلوا  اجتهدوا  من 
بيعتك  وثبتوا  كله  العامل  اىل 
املقدسة يف االميان املستقيم« 
حبمل  تساهمون  اليوم  وأنتم 
بأمسى  للمحبة  البشارة كشهود 
ضد  السماء  معارك  من  معركة 
العنف، ضد احلقد، ضد اجلهل، 
شاشة  معكم  الكربياء.  وضد 
تيلي لوميار ستبقى منورة ... 

تيلي لوميار هي هديتكم هلل.«
كذلك كانت كلمة للسيد رميون 
لنور  التنفيذي  املدير  ناضر، 
عن  فيها  حتدث  واليت  سات 
اليت  لوميار  تيلي  مع  مسريته 
وتأسيس  سنة   20 منذ  بدأت 
باالضافة   2003 عام  نورسات 
تيلي  أصدقاء  تأسيس  اىل 
اىل  بالشكر  متوجها  لوميار 
دعمه  على  طربيه  املطران 
لوميار.  تيلي  لرسالة  املستمر 
بدأ  شربل  القديس  أن  ُيذكر 
بالظهور على السيد رميون ناضر 

سنة  الثاني  تشرين   10 يف 
األول طبع  الظهور  ومنذ   1994
مار شربل يده على كتف ناضر 
بشكل حروق من الدرجة الثالثة, 
مدة  واملاء  الدم  منها  ويسيل 
ثالثة إىل مخسة أيام, من دون 
التسبب له بأي أملم على الرغم 
الدرجة  هذه  من  حروقًا  أن  من 
ويعيش  مربحة.  اآلمًا  تسبب 
السيد ناضر خياته شهادة للرب 
عرب  خصوصا  لكلمته  وخدمة 

موقعه يف تيلي لوميار.
جتدر االشارة اىل أن املساهمني 
يف أسرتاليا هم السادة: سليم 
الدويهي،  ميشال  الشدياق، 
غصني،  جورج  جعجع،  داني 
هولي،  جوزيف  خطار،  طوني 
ناصيف،  جان  مارون،  جيمي 
سليم نقوال، جورج تامر، هنرييت 
توفيق  فياض،  سليم  خنلة، 
كريوز، ويليام متلج، أنور حرب 
جمموع  ويصل  لّيون  وطوني 
 500,000,00$ األسهم  قيمة 
احلفل  رعاة  أما  أمريكي.  دوالر 
طوني  السيد  فهم:  الرمسيني 
السيد   ،Merc Capital مرعي، 
بنك  وعقيلته،  باريش  أنطوان 
 Bank of Sydney سيدني،     
 Bingo طرطق،  طوني  السيد 
اندريه  السيد   ،Industries
جورج  السيد  اجلنة،  اصطفان، 
جون  السيد   Just Sport زخيا،  
السيد  غروب،  ديب  ديب، 
 Old Time Bakery نعمة،  جو 
السيد سعيد صقر، الويستيال، 
قزي،  وهوغييت  ادمون  السيد 
أنطوني  والسيد   ،Hugodent

.Wire 3 ،كرم
غنائية  فقرات  احلفل  وختلل 
برجييت  األوبرا  مغنية  أحيتها 
البيانو  على  ورافقها  حلود 
كما  السلي  ويلي  العازف 
شارك يف االحتفال األب طوني 
اخلولي الذي يقوم حاليا بزيارة 

أسرتاليا.
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Jeddah, May 27, 2016, SPA 
The Saudi Ministry of Hajj and 
Umrah has issued the follow-
ing statement regarding the 
refusal of Iranian Organiza-
tion of Hajj and Visit’s mission 
to sign minutes of concluding 
arrangements of Iranian pil-
grims:
Further to the statement is-
sued by the Ministry of Hajj 
and Umrah on 08/05/1437H 
regarding refusal of the Ira-
nian Organization of Hajj and 
Visit’s mission to sign minutes 
of concluding arrangements 
of Iranian pilgrims for this Hajj 
season 1437H, and based on 
the keenness of the Custodian 
of the Two Holy Mosques King 
Salman bin Abdulaziz Al Saud, 
the Ministry of Hajj and Umrah 
has responded to desire of the 
Chairman of Iranian Organiza-
tion of Hajj and Visit and the 
accompanying delegation to 
come to the Kingdom of Saudi 
Arabia for signing the minutes 
of concluding arrangements 
of Iranian pilgrims’ arrival to 
perform Hajj rituals for this 
Hajj season 1437H.
The ministry formally received 
the delegation and provided 
all facilitations to them, in-
cluding enabling them to per-
form Umrah. After that, con-
tinuous meetings were held 
on 18-19/08/1437H for long 
hours. The two sides dealt 
with all topics that have been 
discussed in previous meet-
ings. The Ministry of Hajj and 
Umrah suggested a number 
of solutions for all points re-
quested by the Iranian Orga-
nization of Hajj and Visit as 
follows:

Saudi Ministry of Hajj: Iranian Delegation of Hajj 
Leaves the Kingdom, Refuses to Sign Minutes of 
Concluding Arrangements of Iranian Pilgrims

- Issuing visas electronically 
from inside Iran in accordance 
with mechanism agreed by the 
Saudi Foreign Ministry.
- Transporting pilgrims equal-
ly between the Saudi national 
carrier and Iranian national 
carrier.
- Approving the Iranian re-
quest by let it diplomatically 
represented through the Swiss 
embassy in order to take care 
of Iranian pilgrims’ interests 
where the Ministry of Hajj and 
Umrah immediately coordi-
nated with the competent au-
thorities to implement it.
But, at dawn on Friday, 
20/08/1437H, the Iranian mis-
sion expressed its desire to 
leave to home without signing 
the minutes of arrangements 
of the Iranian pilgrims’ affairs.
Accordingly, the Ministry of 
Hajj and Umrah is confirming 
that the mission of the Ira-
nian Hajj and Visit Organiza-
tion which refused to sign the 
minutes on arrangements for 
Iranian pilgrims for the Year 
1437, will be responsible in 
front of Allah Almighty and its 
people for inability of the Ira-
nian citizens to perform Hajj 
for this year.
The Ministry of Hajj and Um-
rah has also clarified that the 
Kingdom of Saudi Arabia has 
stressed its categorical rejec-
tion to politicize Hajj rituals.
Upon directives of the King-
dom’s wise leadership, the 
Ministry of Hajj and Umrah 
is always ready to cooperate 
for serving the pilgrims and 
facilitating their arrival proce-
dures.
spa.gov.sa/150492
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مقابلة افرتاضية مع رئيس الوزراء مالكومل تورنبول
أسبوعها  اإلنتخابية  احلملة  دخلت 
وبرامج  اإلنتخابات  وعن  الرابع، 
الناخبني  إقناع  وحماولتها  احلكومة 
رئيس  مع  ااملطول  اللقاء  هذا  كان 
تورنبول  مالكوم  الفيدرالي  الوزراء 
القضايا  كل  فيه  تناولنا  والذي 
العام  الرأي  بإهتمام  تسأتثر  اليت 
ومنو  وظائف  تعليم،ضرائب،  صحة، 

اقتاصادي وغريها...
تقييمك  هو  ما  الوزراء  رئيس  س: 
األسابيع  يف  اإلنتخابية  األحرار  حلملة 

املاضية؟
اإلنتخابية  احلملة  أن  أؤكد  دعين  ج: 
النظر  بغض  الصحيح  الطريق  على 
تعلم  وكما  العمال،  حزب  يقوله  عما 
إن عودة التحالف )األحرار - الوطين( 

سوف تؤمن النمو والوظائف.
عن  ماذا  لكن  ترينبول،  سيد  س: 
استطالعات الرأي واليت أكثرها ُيظهر 
تساوي احلزبني وبعضها يقول بتقدم 

العمال؟
إىل  الوصول  أجل  من  نعمل  ج: حنن 
لذلك  متوز   2 يف  املهم  اإلستطالع 
وظائف  تأمني  كيفية  على  نركز  حنن 

لألسرتاليني وتنمية اإلقتصاد.
س: سيد ترينبول، حتدثتم عن إصال 
كل  عن  تراجعتم  ولكنكم  ضرييب  ح 
وعودكم بهذا اخلصوص، أين أصبحتم 

يف هذه العملية؟
اإلصالحات  عن  تراجعنا  حنن  ج: 
الضريبية من أجل حتسني حظوظ إعادة 
وظائف  نؤمن  لكي  احلكومة  إنتخاب 
واملساعدة يف تنمية اإلقتصاد وأحب 
أن ألفت نظركم إىل اننا من أجل ذلك 
نريد ختفيض الضريبة على الشركات 
الكربى من 30% اىل 25 %  على مدى 

10 سنوات من أجل ذلك اهلدف.
س: سيد ترينبول، ماذا عن التغيريات 
للحد  احلكومة  برنامج  وما هو  املناخية 

من انبعاث الكربون؟
يف  اليمني  جناح  مع  ملتزم  أنا  ج: 
السياسة  تغيري  عدم  أجل  من  احلزب 
 direct action املباشر  الفعل  احلالية 
وذلك  قناعاتي   عكس  أنها  رغم 
واإلزدهار  النمو  استمرار  أجل  من 
وال  الوظائف  من  واملزيد  االقتصادي 
تنسى  اإللتزام جزء من صفقة تولي 

رئاسة الوزراء.
قضايا  عن  ماذا  ترينبول،  سيد  س: 
العليا يف  بعد قرار احملكمة  الالجئني 
مراكز  شرعية  بعدم  اجلديدة  غينيا 

اإلحتجاز؟
ج: اال ترى إننا دخلنا يف سوق املزايدة 
حنن وحزب العمال، أمل تسمع تصريح 
عن  داتون  بيرت  »املمتاز«  الوزير 
وسلبهم  واملهاجرين  الالجئني  أمية 
كحكومة  وحنن  لألسرتاليني،  الوظائف 
نريد تأمني املزيد من الوظائف والنمو 
احلل   ملتزمني  زلنا  ما  حنن  ولذلك 
اكثر  اخلزينة  يكّلف  والذي  الكمبودي 
فشله  رغم  دوالر  مليون   50 من 
وكذلك ما زلنا ملتزمني بإستقبال 12 
عددًا  منهم  وصل  سوري  الجئ  ألف 

من األفراد.
ماذا عن قوانني  س: سيد ترينبول، 
العمل وعالوات نهاية األسبوع  أماكن 

والعطل الرمسية؟
اقتطاع  إن  بصراحة،  لنقوهلا  ج: 
فرص  تأمني  شأنه  من  العالوات 
إقتصادي  منو  وحتقيق  أكثر  عمل 
املطاعم  املقاهي،  قطاع  يف 

. )hospitality(والفنادق
احلكومة  قررت  ترينبول،  سيد  س: 
للتعليم  مليار دوالر   1.2 مبلغ  تأمني 
تتعهدوا  مل  ملاذا   ،2020 العام  حتى 

بتمويل خطة كونسكي كاملة؟
 4.5 مبلغ  إنفاق  يريدون  العمال  ج: 

مليار دوالر ولكن مل حيددوا مصارد 
التمويل وحنن ننتهج سياسة مدروسة 
حتى ال يزداد العجز يف امليزنية فيرتاجع 
النمو ونفقد املزيد من الوظائف وحنن 
هنا نعمل من أن حيصل العكس متامًا 

اي مزيد من الوظائف والنمو.
القطاع  عن  ماذا  ترينبول،  سيد  س: 
زيارة  لكلفة  الزيادة  وجتميد  الصحي 
العام 2020، وما  العام حتى  الطبيب 
الطب  أطباء  نقابة  مبوفق  رأيك  هو 

العام املعارض خلطوة احلكومة؟
على  احملافظة  قررت  احلكومة  ج: 
التجميد  قرار  اختذنا  ولذلك  امليديكري 
قررت  احلكومة  أن  تنسى  ال  ولكن 
 2.9( الصحي  القطاع  ميزانية   زيادة 
مليار( وحنن نأخذ بعني اإلعتبار النمو 

والوظائف عند اختاذ أي قرار.
عن  ماذا  ترينبول،  سيد  س: 
أن  خصوصًا  املنازل  أسعار  مشكلة 
بأدنى  األول  املنزل  مشرتي  نسبة 
املنافسة  مقدرتهم  لعدم  مستوياتها 

مع املستثمرين والرأمسال األجنيب؟
القطاع  تدمري  يريد  العمال  حزب  ج: 
اإلستثمار  إلغاء  خالل  من  العقاري 
لذلك   ،   negative gearing السليب 
املناسبة  الظروف  تأمني  أجل  ومن 
القطاع  واإلزدهار يف  النمو  إلستمرار 
مقاربة  أي  كحكومة  نعارض  العقاري 
لإلستثمار السليب على الرغم من أنين 
وبالكامل  الفكرة  ضد  كنت  سابقًا 
دفع  من  التهرب  من  نوع  واعتربتها 
الضرائب، ولكن كما قلنا يف تصريح 
سابق فإن بإمكان األهل املساعدة يف 
شراء املنازل ألوالدهم وهكذا يستطيع 
األوالد التفرغ للتعليم وتأمني الوظائف 

وهذا يعزز النمو اإلقتصادي؟
تعديل  عن  ماذا  ترينبول،  سيد  س: 
بزواج  للسماح  الزواج  قانون 

املثليني؟
بهذا  قناعاتي  عكس  أسري  أنا  ج: 
صفقة  ضمن  من  ولكن  املوضوع 
اإلطاحة بطوني أبوت سألتزم باإلتفاق 
حتى ال أّتهم بكسر الوعود، باملناسبة 
باإلستفتاء  السري  على  مصّرين  حنن 
غري امللزم حول املوضوع ومبلغ 160 
مليون دوالر كلفة اإلستفتاء ستحرك 
عملية اإلقتصاد وتؤمن بعض الوظائف 
وإن كانت مؤقتة وهذه هي سياستنا، 

منو ووظائف.
رعاية  كلفة  ترينبول،  سيد  س: 
معاش  حيث  باهظة  أصبحت  األطفال 

أحد الوالدين يذهب لنفقة الرعاية؟
احلكومة  خطة  مع  يتناسب  هذا  ج: 
الطريقة  وبهذه  الذات  على  لإلعتماد 
يتم تدوير األموال ويستمر القطاع يف 

النمو وتزداد نسبة الوظائف.
اإلرهاب  مسألة  تربنبول،  سيد  س: 
مع  متاس  على  وهي  املواطنني  تهم 
حياتهم اليومية، ما هي خطط احلكومة 

ملكافحة هذه الظاهرة؟
ج: حترص احلكومة والوكاالت األمنية 
على تأمني أفضل العوامل اليت تساهم 
يف اإلستقرار وشعور املواطن باألمان 
اإلقتصادية  احلركة  استمرار  أجل  من 
اليت تؤدي إىل املزيد من النمو الذي 
حنن  ولذلك  جديدة،  وظائف  يرافقه 
يف  صرامة  األكثر  القوانني  وضعنا 
العامل حتى لو كانت على حساب بعض 
احلريات الشخصية اليت يتباكى عليها 

بعض املدافعني عن تلك احلريات.
س: سيد ترينبول ماذا عن السياسة 

الدفاعية للحكومة؟
قررت  احلكومة  أن  تعلم،  كما  ج: 
وقررنا  الغواصات  أسطول  تطوير 
إنفاق عشرات املليارات من الدوالرات 
أجل  من  ذلك  كل  قادمة،  لسنوات 
محاية احلدود واحلفاظ على التوازن يف 

تطوير  إىل مساهمة  باإلضافة  اإلقليم 
والنمو  الوظائف  باملزيد من  األسطول 
اإلقتصادي خصوصًا إن معظم أعمال 

البناء والصيانة ستتم يف أسرتاليا.
س: سيد ترينبول، ماذا عن السياسة 

اخلارجية؟
احملافظة  على  نعمل  وأنا  جوليا  ج: 
العالقات مع جرياننا ويف األقليم وإن 
خالل  من  اإلستثناءات  بعض  حصلت 
تصرحيات بعض الوزراء أمثال بارنابي 
اجليدة مع  العالقات  بالنتيجة  جويس، 
دول اجلوار تؤمن املزيد من الوظائف 

والنمو وهذا ما يهمنا بالنتيجة.
س: سيد ترينبول، نسبة اإلنتحار يف 
البالد مرتفعة ) 3000 تقريبًا شخص 
حوادث  ضحايا  من  أكثر  أي  سنويًا( 
من  للحد  برناجمكم  هو  ما  السيارات، 

هذه الظاهرة؟
سياسة  يوجد  ال  صرحيًا  سأكون  ج: 
نسعى  لذلك  اخلصوص  بهذا  حمددة 
من  للحد  والنمو  الوظائف  تأمني  إىل 

ظاهرة اإلنتحار.
س: سيد ترينبول، ماذا عن املزانية 

ومتى ستعود إىل الفائض؟
ج: بيل شورتن والعمال يزيدون من 
ومليار  هنا  مليار  اإلنفاقية  وعودهم 
هناك لذلك ندعي الناخبني إىل احلذر 
ادارتهم  لسوء  العمال  إنتخاب  من 
حنسن  تارخييًا  ألننا  اإلقتصادية 
الوظائف  يؤمن  وهذا  اإلقتصاد  إدارة 

والنمو.
احلكم  يف  لكنم  ترينبول،  سيد  س: 
منذ ثالث سنوات والعجز إىل ازدياد.

العجز،  يزداد  وقد  مّهم  غري  هذا  ج: 
املهم هو أننا نريد العودة إىل السلطة 
والنمو  للمواطنني  الوظائف  وتأمني 

اإلقتصادي.
هو  ما  برأيكم  ترينبول،  سيد  س: 
لتنمية  به  اإلستثمار  ميكن  قطاع  أهم 

اإلقتصاد وزيادة التوظيف؟
انتخاب  وإعادة  السياسي  القظاع  ج: 
احلكومة من أجل تأمني وظائف الزمالء 
وهذه  احلزبيني  والرفاق  السياسيني 
من أولوياتنا حتى نعيد اإلقتصاد إىل 
سكة النمو وتأمني الوظائف حتى ولو 
كان على حساب العجز يف امليزانية.

إداء  س: سيد ترينبول، كيف تصف 
فريقكم السياسي يف احلملة اإلنتخابية 

وباختصار؟
خالق  بارنابي  جويس:  بارنابي  أواًل: 

ولكن أمتنى أن اليتكلم كثريًا.
جّذابة  جوليا  بيشوب:  جوليا  ثانيًا: 
أين تؤكل  وتعمل بصمت وتعرف من 

الكتف السياسية.
حمارب  موريسن:  سكوت  ثالثًا: 
متمرس أال ترى أنه عندما يتكلم يغرق 

خصمه بزّخات كالمية مبهمة.
بارع  ممثل  كورمن:  ماثيوس  رابعًا: 
ميكن قد شاهدمت كيف دافع عن دور 

بيل شورتن.
خامسًا: بيرت دانون: بيرت ممتاز، ممتاز 
ما حدا عملها قبله ووصف املهاجرين 

باألميني.
أخريًا ماذا عن طوني أبوت: تعرف أنا 
أحب  وأنا  بالتاريخ  أتكلم  أن  أحب  ال 

الرتكيز على النمو والوظائف.
أخرية  كلمة  من  هل  ترينبول  سيد 

توّدون أن توصلوها للناخبني؟
وصلت  قد  الرسالة  تكون  أن  أمتنى 
وظيفيت  تأمني  أريد  أنا  للناخبني، 
منو  على  واحملافظة  زمالئي  ووظائف 
دخلهم، لذلك ختّلصنا من طوني أبوت 
حلملتنا  شعارًا  رفعنا  ذلك  أجل  ومن 

اإلنتخابية، النمو والوظائف.
مالحظة من الكاتب:

هذه املقابلة إفرتاضية.عباس علي مراد - 
سدني
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

اخلسارة  إطفاء  ختسر.  »سوليدير« 
واملوظفني  العمال  صرف  يعّوضه 
الثانية من  النصف. املرحلة  مبقدار... 
خّطة »الطرد« اليت بدأت الشهر املاضي 
بصرف حنو مئة من عمال شركة »هوك« 
للخدمات األمنية، ستطال موظفني يف 
الفئات.  مجيع  ومن  الشركة،  مالك 
عملية »التشحيل« اليت استؤنفت أخريًا 
طالت حوالي 20 موظفًا، فيما ُوضع حنو 
واهلدف،  السكة«.  »على  آخرين   120
»صرف  الشركة،  يف  مصادر  حبسب 

حواىل 500 موظف«
ماذا حيصل يف شركة »سوليدير«؟

الشركة  نشرت  املاضي،  أيار   10 يف 
نتائجها املالية لعام 2015، معلنة عن 
مليون   118.9 بقيمة  إمجالية  خسارة 

دوالر
http: / / www. al- akhbar. com/ (

.)node/257701
بـ«إحجام  اخلسارة  ربط  الشركة  بيان 
شراء  عن  عام  بشكل  املستثمرين 
العقارات خالل 2015، وإلغاء عقدين من 
عقود بيع األراضي احملققة يف السنوات 
عن  املستثمرين  ختّلف  بعد  السابقة، 
تعاقديًا  املستحّقة  أقساطهم  سداد 
جدولتها،  إعادة  على  التوافق  وعدم 
ما اضطّر الشركة إىل اختاذ اإلجراءات 
البيان  ُيشر  مل  املناسبة«.  القانونية 
ذهب  بل  اإلجراءات،  هذه  طبيعة  إىل 
إىل تلميع الصورة فورًا، إذ أشار إىل 
أن الشركة »شهدت يف النصف األول 
من العام 2016 انفراجًا ملحوظًا يف بيع 
األراضي، ويستمّر التفاوض على عدد 
آخر من العقود حيث من املتوّقع أن ال 
البيوعات للعام 2016 عن  يقّل جمموع 
الذي  األمر  دوالر،  مليون   200 حواىل 
سينعكس إجيابًا على النتائج التشغيلية 
وبالتالي حتقيق أرباح يف العام 2016«. 
املذكور  بيانها  يف  الشركة  وزعمت 
مقّومات  على  حتافظ  تزال  »ال  أنها 
موجوداتها  وقيمة  حبجم  متمّثلة  مالية 
على  لكن  نسبيًا«.  منخفضة  ومديونية 
الرغم من ذلك، بدأت الشركة بتنفيذ 
موّظفيها  خطتها لصرف عدد كبري من 
يف  العاملني  من  سواء  وموظفاتها، 
مالكاتها أو عرب العقود من الباطن يف 
الشركات االخرى امللزمة بتنفيذ مهمات 

ووظائف معينة.
إدارة  قررت  املاضي،  نيسان  يف 
منري  العام  مديرها  عرب  »سوليدير«، 
خدجية  اإلدارية  واملسؤولة  الدويدي 
سّنو، بتوجيه من رئيس جملس إدارتها 
مع  العقد  جتديد  عدم  الشّماع،  ناصر 
شركة »هوك« للخدمات األمنية، فوجد 
حواىل مئة من العاملني لدى هذه الشركة 
http://www.( الشارع  يف  أنفسهم 
ومل   .)256844/al-akhbar.com/node
من  األوىل  الدفعة  سوى  هؤالء  يكن 
»سوليدير«  قررت  الذين  العاملني 
طردهم من العمل، إذ علمت »األخبار« 
»الطرد«  خّطة  من  الثانية  املرحلة  أن 
ستطال موظفني يف مالكاتها املباشرة 

من مجيع الفئات.
شخصًا   20 حواىل  تبّلغ  أسبوع،  قبل 
قرار  وإداريون(  وفنيون  )مهندسون 
الوقائع  وحبسب  العمل.  من  فصلهم 
املتداولة بني املوظفني، فإن الشركة 
من  آخر  موظفًا   120 حنو  صرف  تنوي 
العمل. وقالت مصادر من داخل الشركة 
إن »اهلدف هو ختفيض عدد العاملني 
تدرجييًا إىل النصف تقريبًا، أي صرف 
الصيانة  عّمال  من  موظف   500 حواىل 

»سوليدير«: خّطة لصرف نصف 
املوظفني!

ميسم رزق
واملهندسني وقسم الدعاية والتسويق 

الذي يرأسه ماهر النقيب«.
إدارة  تّدعي  املصادر،  حبسب 
»سوليدير« أن سياسة الصرف اجلماعي 
من العمل تقّررت بناًء على »تعليمات« 
أوصوا  الذين  املاليني،  املدققني 
التشغيلية  التكاليف  خبفض  الشركة 
سنويًا  دوالر  ماليني  مخسة  بقيمة 
فّضلت  وقد  اخلسائر،  من  احلد  بهدف 
»حّصة«  من  توّفرها  أن  »سوليدير« 
العاملني  ذّمة  وعلى  البشرية.  املوارد 
حبسب  تعويضاتهم  العمال  »تقاضى 
املفاجأة  لكن  القانونية«،  النصوص 
بعض  عمل  عن  »االستغناء  يف  كانت 
الشماع،  من  القريبني  العليا  الكوادر 
ما  خيالية،  رواتب  يتقاضون  والذين 
تعويضات  دفع  الشركة  على  حيّتم 
كبرية«، كما حصل مع »نايلة بو عزيز 
الرئيس  قريب  وهو  احلريري،  وحممد 
مصادر  تؤّكد  إذ  احلريري«،  سعد 
الشركة أن »تعويض األخري بلغ حواىل 

300 ألف دوالر«.
 على ضوء هذه التطورات، عاد الصوت 
لريتفع داخل الشركة على لسان العمال 
يشعرون  الذين  املطرودين«،  »غري 
عن سبب  ويتساءلون  خطر،  أنهم يف 
اللجوء إىل سياسة الطرد بدل التخفيف 
تذهب  اليت  العليا  اإلدارة  نفقات  من 
غري  وصفقات  شخصية  منافع  لصاحل 
ال  إذ  إدارية؟  ومستلزمات  معروفة 
الشركة  تدفعها  اليت  الرواتب  تشكل 
للموظفني شهريًا أكثر من 30 يف املئة 

فقط من الكلفة االدارية.

مل يعد الرقم مهمًا. سواء فازت الئحة 
ريفي  أشرف  املستقيل  العدل  وزير 
بكافة مقاعد اجمللس البلدي لطرابلس، 
أم اخرتقت »الالئحة التوافقية« بعضو 
َقت بعدد من املقاعد.  او اكثر، او اخرُتِ
درجة  على  واخلالف  واحدة،  فالنتيجة 
تيار  »طَحن«  ريفي  أن  إما  حّدتها: 
املستقبل والرئيس جنيب ميقاتي معًا، 
أو أن وزير العدل املستقيل حتّول إىل 

زعيم طرابلس االول..
يقول  الرجل  كان  قليلة،  أسابيع  قبل 
عاصمة  للرأي يف  استطالعًا  أجرى  إنه 
أن  أظهرت  نتيجته  وإن  الشمال، 
خصومه  قوة  تعادل  الشعبية  قوته 
والنائب  وميقاتي  احلريري  جمتمعني: 
حممد الصفدي والوزير السابق فيصل 
ومجعية  اإلسالمية  واجلماعة  كرامي 
واحلزب  اإلسالمية  اخلريية  املشاريع 
املدينة  ونواب  الدميقراطي  العربي 

اآلخرين.
لو  كما  بدت  قاله.  ما  أحد  يصّدق  مل 
انها أمنيته. مل يصّدقها احد، إىل درجة 
أن بعض وسائل اإلعالم كانت تتعامل 
مع النتائج االولية وفق منطق يقول إن 
ريفي هو الطرف األضعف يف املعادلة. 
حد  إىل  »يقينيًا«  كان  املنطق  وهذا 
خترق  ريفي  »الئحة  تقول:  أخبار  نشر 
الئحة التوافق بـ19 مقعدًا«! بدا كما لو 
أن أحدًا ال يريد أن يصّدق احتمال أن 
يكون ريفي هو فعاًل الطرف األقوى يف 

عاصمة الشمال.
أفرزته  ملا  السياسية  النتائج  يف 
صناديق االقرتاع، تبنّي أن ريفي حيظى 
الطرابلسيني.  الناخبني  نصف  بدعم 
احلدث  هو  جرى  ما  إن  القول  وميكن 
األبرز الذي تشهده »الساحة السنية« 
رفيق  الرئيس  اغتيال  منذ  لبنان،  يف 

احلريري.
اليت  بنسختها  السياسية،  احلريرية   
يقودها الرئيس سعد احلريري حُتتضر. 
كلمته:  قال  املستقبل  تيار  مجهور 
على  متّرد  الذي  الرجل  هو  زعيمنا 
اكثر  تصبح  النتيجة  السابق.  زعيمنا 
إيالمًا لساكن وادي أبو مجيل، إذا ما 
البلدية  االنتخابات  نتائج  إىل  أضيفت 
يف بريوت وعرسال، وإىل »فرار« تيار 
يف  االنتخابية  املواجهة  من  املستقبل 
غالبية مناطق نفوذه. خاض التيار حتى 
اآلن 3 معارك سياسية واضحة املعامل: 
بريوت وصيدا وطرابلس. خرج جبروح 
يستطع  ومل  بريوت،  جولة  من  عميقة 
يف  سعد  أسامة  خصمه  على  القضاء 
الضربة  يشبه  ما  تلقى  ثم  صيدا، 
القاضية يف اجلولة االخرية من مباراة 
مالكمة. ما يعّمق أزمة احلريري انه مل 

يكن وحيدًا. 
ميلكون  الطرابلسيون  وحلفاؤه  هو 
من  أكثر  إىل  جمموعها  يصل  ثروات 
ريفي  فيما  دوالر،  مليارات  مثانية 
مستقيل،  وزير  واالخري  وحيدًا.  يواجه 
يف  عام،  مدير  برتبة  سابق  وموظف 
مقابل ماكينات خدماتية هائلة تعمل يف 
املدينة منذ أكثر من عقدين، ويرعاها 
سابقان  حكومة  ورئيسا  ونواب  وزراء 

وجمالس ومجعيات.
التوافقية  الالئحة  رعاة  أن  شك  ال   
منذ  السياسي  صمتهم  مثن  دفعوا 
ريفي،  جتاهل  قرروا  أن  منذ  أشهر، 
وتركه يسرح وميرح وحيدًا يف الساحة 
للناس  يقّدم  الطرابلسية،  االعالمية 
هم  فيما  شعبويًا،  سياسيًا  خطابًا 

صامتون. 
قلة  مثن  دفعوا  بأنهم  أيضًا  شك  وال 

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 

أي  على 
ناقضت  حال، 
 » ير ليد سو «
ففي  نفسها. 
بيانها  خامتة 
أسبوعني،  قبل 
إن  قالت 

نتيجة  هي   2015 يف  »اخلسارة 
البيع  عقدي  بسبب  استثنائية 
اخلسارة  كانت  فإذا  امللغيني«. 
»استثنائية«، فلماذا تعمد اىل صرف 
املدققون  أوصى  وملاذا  املوظفني؟ 
حبسب  التشغيلية؟  الكلفة  بتخفيض 
املوظفني،  بني  املتداولة  املعلومات 
بقيمة  كانا  امللغيني  البيع  عقدي  فإن 
حنو 80 مليون دوالر، إال أن الشاريني، 
وهما شركة إماراتية ومستثمر لبناني، 
من  املئة  يف   10 سوى  يسددا  مل 
مصادر  وتقول  للعقارين.  البيع  قيمة 
يف الشركة إن »العقدين امللغيني مل 
يكونا يف الواقع إال عقَدي وعد بالبيع، 
عن  بالرتاجع  احلق  للشاريني  يعطيان 

شراء العقار«. 
تدخل  أن  بالشركة  يفرتض  يكن  ومل 
حساباتها  يف  العقارين  هذين  قيمة 
منجزتني  غري  الصفقتان  دامت  ما 
استغلت  ذلك،  عن  عوضًا  لكنها  بعد. 
تربير  سبيل  يف  واستثمرته  املوضوع 
موظفيها.  جتاه  التعسفية  سياساتها 
إدارة سوليدير  تنتظر  أخرى،  جهة  من 
مديرًا جديدًا سيحل مكان مجال عيتاني 
الذي قرر رئيس تيار املستقبل سعد 
احلريري أن يتبّناه لرئاسة بلدية بريوت. 
فقد شغل مجال منصب مدير مسؤول 
إىل جانب الدويدي قبل أن يرتّشح إىل 
البلدية. وقد علمت »األخبار« أن خلف 
عيتاني هو حيدر احلسن، ابن عّم اللواء 

وسام احلسن!

تبّلغ 20 
موظفًا قرار 
صرفهم من 
العمل قبل 

أسبوع

بعدم  قرارهم  كما  اإلمنائية،  كفاءتهم 
مّثل  الذي  املتطرف  اخلطاب  مواجهة 
بتكرار  واالكتفاء  رموزه،  احد  ريفي 
وال  »االعتدال«.  عن  اجوف  خطاب 
السعودية،  أن  وأيضًا،  أيضًا  شك، 
ما  تراقب  الطرابلسي،  التوافق  راعية 
جيري عن كثب. تبقى إشارة اخرية ال 
رغم  دالالت،  من  حتمله  ملا  منها،  بد 
عدم وجود أي صلة مباشرة بينها وبني 
الرئيس  وصل  طرابلس:  انتخابات 
املاضية  الليلة  منتصف  احلريري  سعد 
إىل الكويت حيث يلتقي أمريها وعددًا 

من املسؤولني.
عاصمة  يف  االقرتاع  نتيجة  بشائر 
شوارع  يف  ظاهرة  كانت  الشمال 
من  لكن  امس،  يوم  طوال  املدينة 
منطقة  احد.  اليها  يلتفت  أن  دون 
باب التبانة، اليت ُأجرب أهلها على طالء 
منازهلم باألبيض واألزرق، شلحت عنها 
احملال  معظم  املستقبل.  تيار  رداء 
الصور  إنتخابية.  مراكز  إىل  حتولت 
كادت  حتى  احليطان  على  »ُدرزت« 
مكربات  الشظايا. صخب  عدد  ُتنافس 
الصوت واألناشيد ميأل املكان، معظمها 
مدّرعة  مفرتق،  كّل  عند  لريفي.  تابع 
بكامل  مدججون  عناصره  للجيش. 
األمنية  األجهزة  »عيون«  أسلحتهم. 
يعمل شي  حدا  ما  حتى  منيح  »مفتحة 
بس تطلع النتيجة«. درج ملّون طويل 
يفصل بني باب التبانة و«ضلعها« جبل 
أبناء اجلبل مل يكونوا مهتمني  حمسن. 
»الالئحة  جتاهلتهم  بعدما  باالنتخابات، 
مل  »ِلطرابلس«.  املسماة  التوافقية« 
يؤخذ برأي اجمللس اإلسالمي العلوي، 
يدها  وضع  عن  القوى  كل  ومتّنعت 
حتت  الدميقراطي  العربي  احلزب  بيد 
حجة أن قائده رفعت عيد مطلوب إىل 
العدالة، فرتك احلزب احلرية ملناصريه 
باالنتخاب للبلدية أو املقاطعة. االقرتاع 
املنفردين  املرشحني  »لصاحل  هو 
مّد  حاولنا  أن  بعد  التبانة  مرشحي  إال 
اجلهود  رفضوا«.  لكنهم  هلم  اليد 
املدعوم  املختار  إلجناح  ُصبت  كّلها 
من احلزب األكثر نفوذًا يف »البعل«. 
»هون ممانعة. األكل منقوشة والعصري 
مركز  يف  أحدهم  يقول  رخيص«، 
الكالم  ممازحًا.  الدميقراطي،  العربي 
هنا حبق من ُيفرتض أنهم حلفاء، أمثال 
قاٍس.  كرامي،  السابق فيصل  الوزير 
هو الذي فضل التحالف مع »الكبار«، 
نافضًا يديه منهم، كما يقولون. »حننا 
ما عنا حليف إال حالنا«، تقول احملامية 
»القهر«  رفعت.  عّمة  عيد،  هيام 
يدفعها إىل التعبري: »هّلق صرنا حزب 
جمرم وكّلن )النائب الراحل( علي عيد 

هوي يللي عملهم«.
ال  طرابلس  يف  البلدية  اإلنتخابات 
العوامل  كّل  أخرى.  منطقة  أي  ُتشبه 
فريدًا.  أمنوذجًا  لُتنتج  فيها  ختتلط 
بأشبال  يغص  الصلح  رياض  شارع 
مهمة  تولوا  الذين  املتنافسة  اللوائح 
توزيع القوائم اإلنتخابية، ومن يرفض 
يرمونها له من الشباك. احلضور األبرز 
»مل  الذين  ريفي  لـ«حراس«  كان 
مُتجد  وأناشيد  عمالقة  ينعسوا«. صور 
امسه، دفعت الكثريين إىل السؤال عن 
مصدر األموال من دون احلصول على 
إجابة مباشرة. وزير العدل املستقيل مل 
يكن وحده. كان خصومه، وقبل إقفال 
حزب  أن  يؤكدون  االقرتاع،  صناديق 
القوات اللبنانية سانده إعالميا وماديا. 
الدعم القواتي هو رّد يف السياسة على 
الرئيس السابق سعد احلريري. إضافة 

»األحباش«  حضور  برز  ريفي،  إىل 
الذين  الصفراء ومندوبيهم  بقمصانهم 
العاصمة،  من  منهم  قسم  وصل 
البريوتية«.  هلجتهم  من  »نعرفهم 
بقية  مندوبي  مقابل ضعف حضور  يف 
املدينة  »ِلطرابلس«.  الئحة  مكونات 
الثانية يف لبنان هي »مدينة الناس« 
الذين غصت بهم الساحات وافتقدتهم 
نسبتها  بلغت  اليت  التصويت  قاعات 
كرامي  »األفندي«  بقي   .٪26.9
يف  جيلس  النتيجة.  هذه  على  ُيراهن 
يف  عائلته  لقصر  اجملاورة  القاعة 
تشغله  ال  زوجته.  جانبه  وإىل  »البلد« 
يهتم  ما  بقدر  طرابلس  إنتخابات 
الضنية،  سري  »املصيف«،  بانتخابات 
على  فتفت.  أمحد  النائب  ُينازل  حيث 
مقربة منه، ويف مكتبه املقابل لساحة 
مؤسسة  رئيس  نائب  جيلس  النور، 
توىل  الذي  الصفدي،  أمحد  الصفدي، 
بالنيابة  التوافقية  الالئحة  مفاوضات 
عن عمه النائب حممد الصفدي. فخور 
تشكيل  من  يومًا   15 يف  متكن  بأنه 
ُمعتربًا  وُمنظمة«،  »ُملتزمة  ماكينة 
إياها األكفأ على كافة املستويات. أما 
بعد  ما  إىل  فمؤجلة  السياسية  القراءة 

صدور النتائج.
إىل  ميقاتي  جنيب  الرئيس  يصل 
بصوته  اإلدالء  بعد  امليناء  يف  قصره 
حني  أنه  فيه  اعترب  الذي  وبتصرحيه 
إىل  جنبًا  احلريري  »والرئيس  يكون 
كل  نواجه  وأن  نغري  أن  ميكننا  جنب 
التحديات القائمة على الساحة اللبنانية، 
عندما نكون معًا حتمًا سنكون أقوى« ما 
اضطر  احللفاء.  من  عدد  استياء  أثار 
سؤال  على  يرد  كان  أنه  يوضح  أن 
حُمدد ومل يقصد تغييب أحد. »فارس 
أال  علينا  لياًل  اخلطاب  يف  )اجلمّيل(. 
ننسى أحدا«، يوصي ميقاتي مستشاره 
األسبق  الرئيس  كان  اإلعالمي. 
للحكومة يتحّدث عن خطاب الفوز الذي 
مل يتحقق. نسبة اإلقرتاع املتدنية يف 
ساعات النهار أجربت ميقاتي على إجراء 
تفوتو  »ما  موصيًا  بنفسه،  االتصاالت 
بدفع مصاري«. الكل هنا ُيشدد على 

اإللتزام: »متل ما هيي«.
من  كّل  طرابلس  يف  اجتمع  االحد، 
والصفدي  وكرامي  واحلريري  ميقاتي 
إلعادة رسم خريطة طرابلس السياسية، 
فاضل  روبري  النائب  مع  بالتعاون 
ال  و«األحباش«.  اإلسالمية  واجلماعة 
النتائج  قبل صدور  النقاط  مُيكن مجع 
السياسية  النتائج  ولكن  النهائية، 
السابق  النائب  بات  لياًل.  اتضحت 
مصباح األحدب خارج امللعب الطرابلسي 
والوطين بعد أن أصر على الرتشح إىل 
االنتخابات البلدية رغم إدراكه لصعوبة 

اخلرق. 
بعض  فشّبهه  ريفي  أشرف  أما 
سياسيي املدينة أمس مبؤسس »حركة 
)نهاية  املقدم  فاروق  تشرين«   24
اختذ  الذي  املاضي(  القرن  ستينيات 
من باب التبانة ممرا حملاولة السيطرة 
يومًا  يستطع  ومل  طرابلس  قلعة  على 
يف  حتى  لكن  السياسة.  يف  النجاح 
االقرتاع.  التشبيه طوته صناديق  هذا 
حد  إىل  ُيشبه  أمس  ريفي  فعله  ما 
النصف  يف  التوحيد  حركة  جتربة  بعيد 
بسطت  يوم  الثمانينات،  من  األول 
ومل  الشمال،  عاصمة  على  سيطرتها 
خترج من قبضتها بعد حنو عامني سوى 
حبرب ضروس خاضها اجليش السوري 
سيفعله  الذي  فما  لبنانية.  وأحزاب 

خصوم ريفي ملواجهته اليوم؟

ريفي يهزم اجلميع: انا الزعيم
ليا القزي
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Steve Kamper MP  
Member for Rockdale

ADVERTISEMENT

Message for the Beginning of Ramadan

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

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

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

رمضان  هو شهر خاص جلميع املسلمني، شهر الصيام والصالة وعمل 
اخلري.

اتقدم من اجلميع بأحر التهاني بهذا الشهر املبارك. ولتكن كل 

احتفاالتكم مليئة بالفرح والسالم والربكات. 
ويلز  ساوث  نيو  برملان  يف  ممثلكم  وكوني 
املسائل  كل  للمساعدة  يف  استعداد  فأنا على 

املتعلقة حبكومة الوالية.

رمضان كريم

آدي سركيس يهنئ
يتقدم رئيس 

جمعية الدامور 
الخريية السيد
آدي سركيس
بأحر التهاني 
من الجالية 
االسالمية 

بحلول شهر 
رمضان 

املبارك، شهر 
التضحية 

والخري والصيام 
جعله اهلل شهر 

خري وبركة على الجميع.
رمضان كريم
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مقاالت وتحقيقات
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سعد  الرئيس  أراد  اذا 
نفسه  إقناع  احلريري 
زعيم  بأنه  واآلخرين 
من  لبنان  امتداد  على 
الشمال،  إىل  بريوت 
عليه النظر إىل طرابلس 
كي يدرك أنه على خطأ. 
املستقبل  تيار  »ُطحن« 
األخرى  القوى  بني 
يُكن  مل  الفيحاء.  يف 
املستوى  على  األضعف 
فحسب...  الشعيب 
ماكينته االنتخابية كانت 
وهزالة  تواضعًا  األكثر 

بني املاكينات األخرى.
أطراف  أحد  على 
النور،  ساحة  مستديرة 

يوم خسر  تيار املستقبل يف عاصمة الشمال
ميسم رزق

جذب لألنصار وال اتصاالت تنسيقية. 
لتيار  التابعة  املاكينات  بني  املاكينة  ذابت 
العزم والوزير حممد الصفدي والوزير السابق 
بنشاطها،  معروفة  األوىل  كرامي.  فيصل 

والثانية بتنظيمها والثالثة بشعبيتها. 
تقدمه،  ما  جِتد  فلم  املستقبل  ماكينة  أما 
للرئيس  املالي  الثقل  على  باالعتماد  مكتفية 
من  كرامي  وزعامة  جهة،  من  ميقاتي  جنيب 
جهة أخرى. نادرًا ما ُيكن التعرف إىل مندوبني 
التموين من طعام وغريه  مستقبليني مهمتهم 
أو إعداد قوائم للناخبني ومراقبة سري العملية 
االنتخابية. هم فقط حيسنون إخفاء ما حيصل 
املشرتك  االنتخابي  للعمل  اخلاصة  الغرف  يف 

فال يعطون املعلومات إال بـ«القطارة«. 
يستعينون على ضعف ماكينتهم بالكتمان. فال 
»ليس  مغرتبون.  وال  مذهيب  خطاب  وال  مال 
من السهل التوّجه إىل أناس مل خناطبهم منذ 
ماكينة  يف  يعملون  من  أحد  يقول  أعوام«، 

املستقبل »البائدة«. 
لكنه ُيطمئن النفس بأن »األمور ستجري كما 
اليت  اهلل  رمحة  من  يقَنط  ال  التيار«.  يشتهي 
التيارات  برضى  احلريري  الرئيس  على  مّنت 
آخر وحيدًا على  األخرى فمنحته قوتها. جيلس 

باب مركز انتخابي. 
ُيشري إىل أنها »املّرة األوىل اليت يشعر فيها 
هم  »لطرابلس«  الئحة  على  احلريريني  بأن 
عاجزة  الزرقاء  املاكينة  وأن  األضعف،  احللقة 
بات  حتى  األخرى،  املاكينات  إمكانيات  أمام 

عناصرها مستضعفني«!
القلق بدا ظاهرًا على وجوه هؤالء الذين فقدوا 
يراقبون  اهلامش  على  وقفوا  بالنفس.  الثقة 
حتى  االنتخابية  العملية  سري  شديد  بتوتر 
ساعات ما بعد الظهر خوفًا من تشطيب األمساء 
االئتالف.  الئحة  يف  احلريري  على  احملسوبة 
فكل املاكينات كان لديها بصمة واضحة على 

األرض، باستثناء ماكينتهم. 
املستقبل  تيار  موقع  اختصرت  مشهدية 
شاخ  املدينة.  داخل  والتيارات  األحزاب  بني 
احلريري باكرًا يف طرابلس مقابل خروج القوى 
األخرى بعناوين وشعارات ساندتها يف جتميع 
قواها. بدا يف ورطة حقيقية مل تكشفها سوى 
االنتخابات البلدية اليت محلت يف طياتها عقابًا 

وترمجة للخوف من تياره يف آن واحد.
 لن جِيد إجابات واضحة عن األسئلة اليت سيبدأ 
أن  يعرف  طرابلس.  كوادره يف  على  بطرحها 
أن  منذ  األوىل،  بالدرجة  هو  تعنيه  املشكلة 
»خبزوه  أناس  تأييد  كسب  على  القدرة  فقد 
إال على فتات!  منه  وعجنوه« فلم يستحصلوا 
املستقبل  تيار  اضطرار  األمر  هذا  يفّسر  قد 
بشخص رئيسه اللجوء إىل إنتاج شراكة بلدية 
ألّد  من  االحد  يوم  حتى  كانوا  سياسيني  مع 
بعدما  مواقعه،  على  احلفاظ  بهدف  أعدائه، 
مل  احلريري  فعله  ما  لسنوات.  التمثيل  احتكر 
لنفخ  حماولة  ببساطة  هو  متأخرة،  يقظة  يُكن 

الروح يف جسد تيار يبدو كأنه حيتضر.

عاصمة«  »طرابلس  الئحة  رئيس  وقف  حيث 
للتصريح  األحدب،  مصباح  السابق  النائب 
باغتت  التلفزيونية،  القنوات  إلحدى  مباشرة 
العتب  كان  الكامريا.  عدسة  مشالية  سيدة 
»لقاء  رئيس  تلعثم  كبريًا.  عوني«  »أبو  على 
تعمل  عليك  »عيب  صرخت:  عندما  االعتدال« 
أشرف  الوزير  بتحّب  إنت  مستقّلة...  الئحة 

ريفي وهّوي بيحبك...

وأنا  عّمي،  إبن  على  وخّيي  أنا  بيقول:  املتل 
وإبن عّمي على سعد احلريري«! كان هذا واحدًا 
من مؤشرات عّدة دّلت على حالة »َجزر« مستمر 
للمياه »الزرقاء«، استنفدت رصيدًا هائاًل كوّنه 
أن يغرق وريثه  الرئيس رفيق احلريري، قبل 

يف حبر الفيحاء...
يف األحد الرابع واألخري من االنتخابات البلدية، 
كانت الوجهة إىل الشمال. جرت رحى املعارك 
االنتخابية يف أكثر من منطقة. لكن العني كانت 
على طرابلس. هناك، كل الذين ألفوا لوائحهم 
كانوا يريدون شيئًا ما. إما إثبات وجود أو تكريس 
واقع جديد... وحده تيار املستقبل أرادها رحلة 
للعودة من السقطات »االسرتاتيجية«. لكن مل 
ملثل  جاهز  أنه  اىل  يشري  ما  جعبته  يف  يكن 
هذه العودة. يف الشكل الطرابلسي، بدءًا من 
زاروب  أضيق  حتى  الشمال  عاصمة  »بوابة« 
فيها واكبت لسنوات سطوع جنم الرئيس سعد 
احلريري وحمضته ثقتها، تبدو املهّمة األصعب 
هنا البحث عن صورة للرجل وأبيه الشهيد، أو 

حتى علم لتيار املستقبل.
رئيس  إىل  بالنسبة  طرابلس  شوارع  ليست 
تيار املستقبل أفضل من شوارع باريس اليت 
ال يعرفه فيها أحد من »العامة«. يستطيع مثاًل 
يستأنس  أن  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير 
للديوقراطية«  »كرمز  به  الرتحيب  بالفتات 
على طول الطريق املؤدي إىل عاصمة الشمال. 
الشباب  بعض  قرار  يف  حيار  أن  أيضًا  ُيكنه 
ارتداء »تيشرتات« حتِمل صوره، علمًا بأنه ليس 
مرشحًا، ويصف ما حيصل وكأنه حالة عاطفية 
ليس أكثر. حالة جعلت من صورته »جماورة« 

لكل صور املرشحني حتى غري املعروفني.
االنتخابي.  يومها  يف  طرابلس  كانت  هادئة 
فيها  االقرتاع  نسبة  تتعّد  فلم  احلماسة  غابت 
حتى الظهر نسبة الـ 5 يف املئة. داخل املراكز 
دخول  إال  يقطعه  ال  غريب،  سكون  االنتخابية 
بصوتها.  لإلدالء  شعيب  ثقل  ذات  شخصيات 
هناك  حقًا  »هل  يسأل  املندوبني  أحد  كان 
انتخابات؟«. من كان يسأل هو واحد من ممثلي 
تيار املستقبل يف املاكينة االنتخابية املشرتكة 
لالئحة التوافق. من الطبيعي أن يغيب شعور 
التعب عنه، فال شيء من النشاطات املعتادة 
ملاكينة التيار يظهر على األرض، و«حريريته« 
تعيش حالة من اخنفاض األسهم بني الناس. 
املستقبليون  املندوبون  عمل  األوىل،  للمّرة 
بقفازات خمملية. حركتهم امليدانية تشي بذلك. 
ال اتصاالت مع الناس وال زيارات للبيوت وال 

بدت املاكينة الزرقاء عاجزة أمام إمكانيات املاكينات األخرى )مروان طحطح(

االحد،  حرب،  بطرس  االتصاالت  وزير  واجه 
بلدية  معركة  سنة،   20 منذ حنو  األوىل  للمرة 
يكن  مل  رأسه.  مسقط  قلب  سياسية يف  ــــ 
الغرض من مواجهة التيار الوطين احلر والقوات 
اللبنانية له الفوز، لعلمهم املسبق باستحالته، 
بقدر ما هو بارومرت لقياس األحجام احلزبية يف 
البلدة وما إذا كان باإلمكان إسقاط حرب يف 
االستحقاق النيابي املقبل. النتيجة األولية اليت 
ظهرت مل تكن ملصلحة الثنائي. بطرس حرب 

ال يزال شيخ تنورين األوحد.
أهالي  أحد  يقول  التوافق«،  بدنا  كان  »حنن 
تنورين التحتا املناصرين لالئحة الوزير بطرس 
هاتفي  اتصال  خيطفه  أن  قبل  حبّدة،  حرب 
فيطلق عنان لسانه وفاردًا مالمح وجهه: »كيفا 
يلتقط  حتى  حلظات  إال  هي  ما  أوسرتاليا«؟ 
احلديث االنتخابي مع املتصل ويبتسم منفعاًل: 
»مروحينن سالطة«! هكذا هي احلال يف مسقط 

رأس حرب يف قضاء البرتون.
بيديه  بالتوافق  حرب  متّسك  الظاهر،  ففي 
وأسنانه، ولكن الواقع أن املعركة بني الوزير 
وتيار املستقبل وحزب الكتائب اللبنانية واملردة 
يف وجه التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية، 
مشتعلة بني هؤالء كما بني مناصريهم. فيما 
عندما تسأل التيار عن التوافق، جييبك مبا كتب 
على الفتة يف وطى حوب، إحدى قرى تنورين: 

»حكينا توافق جاوبوا تعيني«.
الذي  اجلبل  من  طريقها  التحتا  تنورين  تشق 
تتفيأ حتته حنو تنورين الفوقا. تغيب الالفتات 
لوحات  مكانها  لتحل  االنتخابية  والدعايات 
وعلى  جهة،  من  الوادي  يف  مرسومة  طبيعية 
اجلبال من الضفة األخرى. يف عاصمة تنورين، 
نفسه:  الكالم  يعيد  البلدية،  مركز  حيث 
»معركتنا إمنائية«، رغم تسييس املواجهة يف 
شكل كامل إن من قبل حرب أو من قبل وزير 
حرب  أن  هنا،  الثابت  باسيل.  جربان  اخلارجية 
كان يسرح ويرح يف منطقة تنورين منذ أكثر 
من 30 سنة من دون حسيب أو رقيب، مزكيًا 
آخر. فالتيار اكتفى  »التشريع« على أي عمل 
إىل  البرتون وسعى  مدينة  القوي يف  بنفوذه 
أي  اجلرد،  تاركًا  الوسط،  يف  نفوذه  توسيع 
العوني  النقاش  وصل  وقد  حلرب.  تنورين، 
مسألة  يف  التفكري  اىل  سابقة  مرحلة  يف 
تعيني مندوبني يف البلدة أو ال. لكنه سرياجع 
بعدما  وصاعدًا  اآلن  من  »اإلمنائية«  حساباته 
انضمت بلدته اىل وثيقة إعالن النوايا العونية 
ــــ القواتية. وإن حالفها احلظ سيلحظها الزفت 
لريمم طرقاتها املتعرجة، ورمبا يصار أيضًا اىل 
لسيارة  تتسع  ال  تكاد  اليت  الشوارع  توسيع 
خانقة  سري  بزمحة  تسبب  الذي  األمر  واحدة، 
سلفًا  حمسومة  فالنتيجة  االقرتاع.  مراكز  أمام 
املهندس  برئاسة  تنورين  قرار  الئحة  ملصلحة 
بهاء حرب، ألن عائلة حرب تشكل حنو 56% من 
ناخيب تنورين، وغالبية أصواتها بلوك واحد غري 
سابقًا  ترشح  حرب  بهاء  وباملناسبة،  مشتت. 
اىل االنتخابات النيابية عام 2000 ضد بطرس 
حرب، قبل أن يسحبه الرئيس الراحل الياس 
السياسية  مسريته  فأكمل  بطريقته.  اهلراوي 

يف الظل كقومي سوري معارض لنهج حرب.
صنع  املستقبل  تيار  أن  البلدة  يف  ويشاع 
معجزة، إذ حتّول القومي السوري وعدو بطرس 
حليف  حريري  اىل  ساحر  بسحر  اللدود  حرب 
مستنقعه  من  املستقبل  انتشله  بعدما  حلرب 
املالي ليلقي به يف الكويت حيث ازدهر عمله. 
وهكذا حفظ حرب اجلميل احلريري وساهم يف 
2009 بدعم الوزير حرب عرب احلرص على عدم 
انتخاب موظفيه سواه، قبل أن يرتأس الئحته 

البلدية هذا العام.
 وهي املرة األوىل منذ حنو 20 عامًا اليت يكون 
فيها رئيس البلدية من عائلة حرب، إذ واظب 
الوزير على تعيني رّياس من خمتلف العائالت؛ 

وآخرها عائلة طربيه.
التيار  الئحة  يواجه  أن  إىل  اضطر  ولكنه   
حرب  أيوب  املتقاعد  العميد  برئاسة  والقوات 
العصب  يشد  كي  نفسها  العائلة  من  مبرشح 

احلربي ويضمن غالبية أصواتهم.
الناخب  يونس  عائلة  تعترب  أخرى،  جهة  من   
مصاحلة  ساهمت  وقد  البلدة،  يف  الثاني 
باسيل معهم يف رفع معنويات الئحة »تنورين 
بتجمعنا«، وخصوصًا أنهم رفضوا دخول الئحة 
الوزير حرب ورشحوا أحد أبنائهم معه. غري أن 
على  مترد  يونس  مانويل  السابق  النائب  ابن 
الوزير  اىل صفوف  انضمامه  عرب  العائلة  قرار 
الذي  األمر  معه،  موظفيه  أحد  وترشيحه  حرب 
سّبب جفاء ضمن أبناء العائلة الواحدة. فتارخييًا 
ختوض تنورين استحقاقها البلدي بني فريقني: 
فريق بقيادة آل يونس وفريق بقيادة آل حرب. 
فيما عائلة طربيه انقلبت على حرب غداة رفضه 

تبين مرشحها.
بظروف  تنورين  االنتخابي يف  يتشابه املشهد 
العوني  ـــ  القواتي  فالتحالف  زحلة،  معركة 
بيت سياسي  البرتون ضد  معركته يف  خاض 
يسيطر على البلدية منذ عشرات السنني، وضد 
نائب ووزير يشتهر ببذخه اخلدماتي الالمتناهي 
للتنوريني: توظيفات ال تعد وال حتصى يف وزارة 
ومستشفى  اللبنانية  اجلامعة  وداخل  الرتبية 
والثانويات...  واملدارس  احلكومي  تنورين 
عنصر  يغيب  فيما  احلال.  بطبيعة  والبلدية 
ال  خدماتي  فاألخري  حرب،  سجالت  من  املال 
رجل أعمال. من جهة أخرى، وبغض النظر عن 
بثالث  اخلروج  البلدية، يكن  االنتخابات  نتيجة 

مالحظات:
للمرة  احلر  الوطين  التيار  استفاق  أواًل،  ــــ 
وحزب  فقرر  السنني،  عشرات  منذ  األوىل 
القوات اللبنانية خوض معركة جدية ضد شيخ 
البلدة بطرس حرب املستأثر بالبلدية منذ أعوام 

طويلة.
ــــ ثانيًا، لكل صوت أهميته يف هذا االستحقاق 
ألنه بروفة لالنتخابات النيابية. وإذا ما استطاع 
ـــ معراب حصد 40% من أصوات  حتالف الرابيةـ 
يف  النيابيني  باملقعدين  الفوز  يكنه  البلدة، 
حنو  حيوز  التيار  أن  اىل  نظرًا  البرتون  قضاء 
األمر  وبدا  البرتون.  مدينة  أصوات  من   %90
حيث  املدينة  يف  جولة  عقب  أمس  واضحًا 
االقرتاع  مراكز  قرب  احلزبي  الوجود  احنصر 

باللون الربتقالي.
حزب  االستحقاق ضعف  هذا  يكّرس  ثالثًا،  ــــ 
الكتائب، رغم وجوده التارخيي يف البلدة قبل 
على  اجلميل  آل  بكثري. ودأب  والتيار  القوات 
دعم القوى الثورية ضد اإلقطاع، قبل أن يقرر 
إذ  معه،  التحالف  تنورين  منهم يف  تبقى  من 
غداة  والرابية  معراب  من  األخر  نصفه  تآكل 

دخوهلم احلياة السياسية.
ــــ رابعًا، تعترب بلدة تنورين صلة الوصل بني 
بالنسبة  أهمية  وتكتسب  لبنان.  وجبل  بشري 
اىل  يسعى  الذي  اللبنانية  القوات  حزب  إىل 
ويف  اجلبال.  هذه  يف  قوي  نفوذ  تكريس 
الوزير  وزن  إحصاء  ممكنًا  يكن  مل  السابق، 
حتالف  حبكم  حدة،  على  كل  والقوات،  حرب 
الطرفني  مناصرو  دأب  لذلك  آذار.   14 قوى 
على االندماج معًا، وسط حديث القواتيني عن 
خرقهم آلل حرب ونفي حرب األمر. أما اليوم، 
فالفرصة ساحنة ملعرفة األحجام والفصل بني 
أواًل وأخريًا«، ومن هو »حرب  من هو »قوات 

أواًل وقوات ثانيًا«.

بطرس حرب شيخ تنورين األوحد

تخوض تنورين للمرة األوىل معركة بلدية جدية يف وجه 
الشيخ بطرس منذ أكثر من 20 سنة )مروان طحطح(

رىل إبراهيم
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مقاالت وتحقيقات

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
متهم وحيد على جدول املرافعات يرجئ األحكام 

يف ملف »أحداث عربا«  
  

عربا«،  »احداث  ملف  العسكرية يف  احملكمة  مرافعات  جدول  على 
ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  رئيسها  إرتأى  وحيد،  متهم 
الذين  والثالثني  السبعة  املتهمني  قائمة  بني  وضعه«منفردا« 
اكم  يؤلفون اجملموعة االوىل من هذا امللف بعد جتزئته عن الذي يحُ
عشرون  بينهم  متهما  وثالثني  وثالثة  االسري  امحد  الشيخ  فيه 
ّددت جلسة حماكمتهم يف الثاني عشر من متوز املقبل. موقوفا، ححُ

هذا »االجراء« الذي اختذه رئيس احملكمة امس، رّحل جلسة النطق 
يف  الثالثاء  يوم  اىل  املتهمني  من  االوىل  اجملموعة  حبق  باحلكم 
السابع من حزيران اجلاري، بعدما استمعت احملكمة حبضور ممثل 
النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار على مدى 13 اسبوعا بدءا 
من الثامن من شهر آذار املاضي اىل مرافعات وكالء الدفاع عن 
ستكمل يف اخلامس من نيسان  املتهمني، واليت كان يفرتض ان تحُ
املاضي، غري ان معوقات عديدة حالت دون ذلك يف حينه، ليحدد 
باالستماع  املرافعات  النهاء  موعدا  املقبلة  اجللسة  احملكمة  رئيس 
اىل مرافعة وكيل الدفاع عن املتهم مصطفى الّعر وصدور احلكم 

يف نهاية اجللسة.
اىل  االستماع  خالهلا  تابعت  جلسة،  عقدت  قد  احملكمة  وكانت 
مرافعات وكالء تسعة متهمني، وتوقفت عند مرافعة وكيل الدفاع 
عن املتهم مصطفى العّر بعد ان قررت حماكمة املتهم امحد هاشم 
غيابيا، الذي صرح عدد من املتهمني بانه سافر اىل ايطاليا، علما 
تخذ  ان هاشم قد اخلي سبيله يف مرحلة التحقيق االستنطاقي ومل يحُ

اي قرار قضائي مبنعه من السفر.
املخالفات  على  تركيز  كان  امس،  الدفاع  وكالء  مرافعات  يف 
القانونية اليت شابت التحقيق االولي مع املوقوفني، ولعّل ابرزها 
توقيف القاصر ص.ع. والتحقيق معه اوليا من دون حضور مندوب 
اثاره احملامي  الذي  االمر  احد ذويه، وهو  او  االحداث  عن محاية 
املرافعة  خالل  امس  موكله  عن  الدفاع  معرض  يف  ضاهر  عارف 

حبضور مندوبة االحداث نسرين فرحات.
استند ضاهر اىل املادة 34 من قانون محاية االحداث ليطلب ابطال 
التحقيقات االولية مع موكله القاصر ملا يعرتيها من خمالفة قانونية 
جسيمة فضال عن ان موكله املخلى سبيله، مل يشارك يف »احداث 

عربا«. كما طلب ضاهر الرباءة ملوكله لعدم ارتكابه اي جرم.
كما استمعت احملكمة اىل مرافعة احملامي زياد عجاج بوكالته عن 
النقوزي، فاشار اىل ان االخري اوقف  املتهم املخلى سبيله خالد 
ولفت  اليه.  املنسوبة  التهم  من  بريء  وهو  السنة  ونصف  سنة 
احملامي اىل ان موكله تعلم الصالة اثناء فرتة توقيفه يف السجن 
يف اشارة منه اىل انه مل يكن من جمموعة االسري ومل تطأ قدمه 
ارض مسجد بالل بن رباح. وناقش عجاج مدى توافر االدلة املساقة 
موكله  مشاركة  على  دليل  ال  ان  اعتبار  اىل  ليخلص  موكله  ضد 
يف تلك االحداث امنا جاء اتهامه مستندا اىل عطف جرمي اتى من 
موكله  عن  التعقبات  عنه. وطلب كف  تراجع  الذي  املتهمني  احد 

واستطرادا اعالن براءته.
ويف مرافعته عن املتهم املخلى سبيله عميد االسدي، اثار احملامي 
مرحلة  يف  موكله  له  تعرض  الذي  التعذيب  مسألة  صباغ  حممود 
التحقيق االولي معه، طالبا، انطالقا من ذلك ابطال تلك التحقيقات 
ومتبنيا يف هذا االطار مرافعة زميله احملامي حممد املراد يف جلسة 
سابقة. واكد صباغ ان موكله كان من اجملموعات الدعوية، فلم 

يمل السالح يف وجه اجليش ومل ينتم اىل جمموعة االسري.
كما ترافع احملامي صباغ عن موكله املخلى سبيله رامي الرواس 
فشّدد على عدم عالقته بأي تنظيم مسلح او انتمائه اىل »املقاومة 
اكده  الذي  االمر  انشأهما االسري وهو  اللذين  التنظيم  او  احلرة« 
امام قاضي التحقيق، طالبا ابطال التعقبات عن موكله واستطرادا 
باالكتفاء  التخفيفية  ادانته منحه االسباب  براءته ويف حال  اعالن 

مبدة توقيفه.
وحّددت احملامية عليا شلحة يف مرافعتها عن املتهم املخلى سبيله 
املسؤول  كان  حيث  االسري  لدى  موكلها  وظيفة  شعبان  حمسن 
شلحة  وتناولت  مادي.  اجر  مقابل  وذلك  البقاع  يف  له  االعالمي 
اخلارجية  للعالقات  مسؤوال  كان  الذي  ملوكلها  الذاتية  السرية 
يف دار الفتوى يف البقاع فيما ميارس حاليا الصحافة يف احدى 
املؤسسات بعيدا عن التعصب املذهيب والطائفي. ووضعت شلحة 
اعرتافات موكلها االولية يف خانة »التعذيب« الذي تعرض له وهو 

االمر املثّبت بتقرير طيب.
االتهامي موكلها ووضعه ضمن  القرار  واستغربت شلحة تصنيف 
الذين ال ينتمون اىل اجملموعة  اي  الثالثة من املتهمني  اجملموعة 
هذه  اىل  باالنتماء  واتهمه  عاد  قد  نفسه  القرار  فيما  املسلحة 
»احلادث  يوم  عربا  يف  يكن  مل  شعبان  ان  واكدت  اجملموعة. 
املشؤوم« ومل يكن له اي دور ضمن جمموعة االسري، مشددة على 
انه »يف مرحلة من املراحل مل تكن جمموعة االسري جمموعة مسلحة، 
عندما دعا اىل اعتصامات كانت مرخصة من الدولة«.اما جلهة تهمة 
اثارة العصيان املسلح ضد الدولة، فاشارت شلحة اىل ان موكلها 
كان من ضمن اجملتمني يف دار الفتوى واملشاركني يف صياغة 
بيان االستنكار ملا كان جيري يف عربا. وخلصت اىل كف التعقبات 

عن موكلها واال اعالن براءته.
وعن املتهمني الشقيقني عالء الدين البابا وشقيقه القاصر املخلى 
كانا  موكليه  ان  اكد  الذي  حجازي  خالد  احملامي  ترافع  سبيلهما، 
املعركة  اندلعت  عندما  رباح  بن  بالل  مسجد  الصالة يف  يؤديان 
زميله  مرافعة  بدوره  حجازي  وتبنى  املسجد.  ملجأ  يف  فاختبأا 
احملامي املراد جلهة توافر االسباب اليت تبطل التحقيقات االولية 
مع موكليه. وبعدما اكد انهما مل يمال السالح طلب كف التعقبات 

عنهما واستطرادا منحهما االسباب التخفيفية.
ويف مرافعته عن املتهم املخلى سبيله عبداهلل احلالق احملامي زياد 
مجعة، لفت اىل ان موكله ال عالقة له بـ«احداث عربا« وهو حمال 
امام احملكمة باملس باملؤسسة العسكرية عرب وضعه شعار اجليش 
بصورة غري مقبولة على الواتساب. وقد اقّر املتهم خبطئه مبديا 

ندمه على فعلته قبل ان يطلب وكيله منحه االسباب التخفيفية.
واخريا ترافع احملامي كليم ابو حيدر عن املتهم املخلى سبيله حممد 
شامية، فاعترب ان تردد موكله اىل مسجد بالل بن رباح هو لتعّلم 
الدروس الدينية ومل يكن متفرغا هلا. كما مل يثبت انتساب موكله 
اىل جمموعة االسري او تلقيه اي رسائل نصية لاللتحاق باملعركة. 

وطلب اعالن براءته للشك واال منحه االسباب التخفيفية.
يذكر ان االحكام يف اجللسة املقبلة ستشمل ايضا 16 متهما يف 

سبع ملفات متفرعة عن ملف »احداث عربا«.

 جريح بإطالق نار على أفضلية املرور
  اصيب وسام إدوار كرم برصاصة يف قدمه أطلقها جورجيو سليم 
أفضلية  بينهما على  بعد خالف وقع  نوع غولف  سائق سيارة من 

املرور على طريق جونية.
ونقل كرم اىل املستشفى للمعاجلة، فيما فر مطلق النار الذي مت 
توقيفه ونقل خمفورا اىل فصيلة جونية للتحقيق معه بناء إلشارة 
يف  إستعمله  الذي  املسدس  مصادرة  ومتت  املختص.  القضاء 

احلادثة.

مواقع التواصل تساهم يف القبض على »لّص 
الصناديق«

  
بعد اقل من 24 ساعة على تناقل بعض وسائل التواصل االجتماعي 
مقطع فيديو لشخص جمهول اهلوية يقوم بسرقة صندوق للتربعات 
واستبداله  السلم،  حي  االفران يف حملة  أحد  داخل  من  )صدقة( 
بصندوق آخر كان خيفيه حبوزته، حتّركت فصيلة املرجية يف وحدة 
الدرك االقليمي ومتكنت من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل م.خ. 

وتوقيفه بعد مداهمة منزله مبحلة حي السلم.
أصحاب  من  أنه  وتبنّي  للتربعات،  4 صناديق  وقد ضبط حبوزته 

السوابق جبرائم سرقة هذا النوع من الصناديق.

توقيف 61 مطلوبًا
  اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف61 مطلوبا 

جبرائم خمدرات وسرقة وضرب وإيذاء.

450 خمالفة سرعة
  افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 450 خمالفة 

سرعة زائدة عن طريق الرادار.

»أبو اهلدى« نادم على عدم محاية طليقة 
البغدادي

الضرب  »يستأهل«  الذي  الوحيد  املوقوف  يكون  قد  انه  عدا    
الذي تعرض له اثناء التحقيق االولي معه ألنه شارك يف »احداث 
فريدة  حالة  يتيمة، فان س.ف. شّكل  وإْن كان ملرة  طرابلس« 
االربعاء  فمثل  االرهابية.  باالعمال  املتهمني  املوقوفني  بني  من 
امام احملكمة العسكرية وهو يعلم علم اليقني بانه«لن يستطيع ان 
يكذب امام رئيسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم« فقرر ان 

»يكون صريا«.
ذهب س.ف. بصراحته اىل ابعد احلدود، »فمن يقتل علويا يدخل 
اجلنة ويلتقي 72 حورية«، هكذا كان بعض املشايخ يف طرابلس 
يضيف  املشايخ،  هؤالء  ضحية  وقعوا  الذين  الشباب  يّرضون 
واردف  ارهاب«،  ظاهرة  طرابلس  »يف  ان  اعترب  الذي  املوقوف 

قائال: »كاسامة منصور وشادي املولوي«.
مّهد س. ف. يف كالمه هذا، الطريق للموقوف امحد ميقاتي امللقب 
السياسيني  ضحية  االخر  هو  انه  بدوره  اعترب  الذي  اهلدى  بابو 
ميقاتي  ان  علما  طرابلس  احداث  بعد  عنه  الذين ختلوا  واملشايخ 
امارة  القامة  التخطيط  ومنها  عديدة  ملفات  يف  مالحق  املذكور 
اسالمية يف طرابلس امتدادا ملشروع داعش. وابدى اسفا شديدا 
لعدم متكنه من منع توقيف طليقة البغدادي النه كان جيهل هويتها 

احلقيقية.
ودخل عمر ميقاتي جنل ابو اهلدى على اخلط ليظهر بدوره مبظهر 

الضحية »وهو الذي ساعد اهالي العسكريني لدى داعش والنصرة 
آنذك بارسال صور الوالدهم بهدف االطمئنان عليهم«.

وبني س.ف. و«آل ميقاتي«، جاء تذّرع املوقوف ع.ن. برصاصة 
اعرتافاته، لريفع  تراجع عن كل  بعدما  يف رأسه يف وقت سابق 
اجللسة اىل ايلول املقبل »عّل املوقوف قد يكون قد تناول ادويته 

ويصبح بالتالي جاهزا لالستجواب«، كما عّلق رئيس احملكمة.
وياكم اىل املوقوفني االربعة املذكورين اثنان آخران اىل جانب 
املولوي املالحق غيابيا باستهداف اجليش بعبوات ناسفة والتخطيط 

لقتل ضباط كبار من اجليش واملشاركة يف »احداث طرابلس«.
بعد  املوجة  مع  انا مشيت   « قال س.ف.  استجوابه  يف مستهل 
حقن طائفي من قبل املشايخ ومنهم سامل الرافعي وقد حضرت 
انين  مرحلة  الوليد ووصلت اىل  ابو  الشيخ  يد  درسا وحيدا على 
كانوا  الذي  املتشدد  الفكر  وفق  اصلي  اكن  كافرا النين مل  بت 
ياضرون به املشايخ«. واضاف املتهم بانهم »عّبو راسو« بان كل 
من يقتل علويا يدخل اجلنة فهذا كان امرا علنيا يف طرابلس وحنن 
كنا الضحية . اما عما ذكره ان امحد ميقاتي كان يفرض خوات يف 

سوق الزرارية نفى املتهم ذلك مبديا ندمه على ما قام به.
وحتدث املتهم عن واقعات عديدة منها احراق مكتبة االب ابراهيم 
السروج يف طرابلس من قبل ابو هريرة وعبداهلل اجلغبري وان اسامة 
بايع  االخري  الن  اهلدى  ابو  مع  اختلف  النصرة  بايع  الذي  منصور 
داعش ، وقال انه علم بها عرب جمموعة انضم اليها على الواتساب 

تدعى »شبكة اخبار طرابلس«.
وهنا تدخل ابو اهلدى لينفي ما ذكره املتهم عنه وما قاله الشيخ 
الرافعي بان من يقتل علويا ويدخل اجلنة ويلتقي بـ72 حورية ، 
وقال بان مجيع خطب الشيخ الرافعي مسجلة كما انين مل اعط اي 
دروس دينية النين لست مؤهال لذلك. كما نفى موضوع اخلّوات 
وقال عن مبلغ الـ25 الف دوالر الذي ارسله اليه ابو ايوب العراقي 
هو ملساعدة الناس بعد ان ختلى عنهم السياسيون واملشايخ بعد 
احداث طرابلس. ولدى سؤاله عما هو متهم به يف دعوى اخرى 
حول التخطيط إلنشاء إمارة إسالمية قال:« ال ميكن ان أحُتهم بشيء 

ال عالقة لي به او قبل حدوثه«.
وكشف ابو اهلدى بانه أوى طليقة ابو بكر البغدادي العراقية سجى 
الدليمي قبل توقيفها امنا مل يكن يعلم بهويتها احلقيقية ولو علم 

»لكنت حرصت عليها اكثر لعدم توقيفها«.
اسامة  التقى  ان  له  يسبق  مل  بانه  ليؤكد  املتهم س.ف.  وعاد 
منصور وما ذكره ان االخري طلب منه نقل املعركة خارج التبانة جاء 
حتت الضرب. وافاد بان منصور واملولوي كانا يمالن دائما حزامني 
ناسفني«والدولة كلها تعرف ذلك«. واضاف:« يف طرابلس ظاهرة 
ارهاب كاسامة واملولوي«. وقال انه مسع بان منصور كان خيطط 
خلطف عسكريني ملبادلتهم بسجناء وكلف ابو الدرداء وابو عائشة 

البحث عن عسكريني.
وباستيضاحه حول ما ذكره ابو هريرة حول العسكريني املخطوفني 
قال بانه مت التداول بان عمر ميقاتي التحق بداعش وارسل تسجيال 
صوتيا عن العسكريني. وتدخل ابو هريرة ليؤكد بانه كان يرسل 
صورا الهالي العسكريني بهدف االطمئنان على اوالدهم. وسأله 
رئيس احملكمة كيف ذلك وكنتم تذحبونهم فقال :انا مل افعل، انا 
مل اذبح احدا وعندما قام بالل ميقاتي بذبح علي السيد انا مل اكن 
موجودا. كما نفى ان يكون قد ذبح 3 عسكريني سوريني ومساعدا 

لعرابة ادريس امللقب باملقنع.
بانه  بالقول  احملكمة  رئيس  بادر  الذي  ع.ن.  املتهم  دور  وجاء 
اصيب يف رأسه وكان يقر بكل ما اتهم به لعدم ضربه واصفا 
احد  بقتل  هريرة  وابو  املقلعط  خليل  ابو  قيام  عن  به  ادىل  ما 
العسكريني بانه افرتاء. وانسحب هذا اجلواب على معظم االسئلة 
كاعرتافه برمي رمانات على اجليش ومشاركته يف القتال ضده اىل 

جانب جمموعة اسامة منصور.

قتل زميله بسبب النميمة
بضربة على رأسه، اقدم ع.س. على قتل العامل اهلندي ساتيش 
كومار يف حملة العقيبة، ثم عمد اىل إشعال الغرفة بشمعة وغادر 

مقفال الباب وراءه، والسبب النميمة.
ليل 24 - 25 /2016/5 عثر على جثة كومار)60 عاما( داخل غرفته 
يف مكان عمله يف حملة العقيبة، وقد تعرضت للحرق بعد الضرب 

بآلة حادة على الرأس واالنف.
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات املكثفة، وخالل ساعات معدودة، 
من  القضائية  الشرطة  وحدة  يف  القضائية  جونية  مفرزة  متكنت 
توقيف الفاعل ع.س. )37 عاما(،الذي اعرتف بقتله املغدور بسبب 
حادة  بآلة  ضربه  على  اقدم  حيث  العمل،  يف  شخصية  خالفات 

»بينسا«، ثم اشعل الغرفة بشمعة وغادر مقفال الباب خلفه.
وقام القاتل امس بتمثيل اجلرمية، حبضور كل من احملامي العام 
آمر مفرزة جونية  القاضي سامر غامن،  االستئنايف يف جبل لبنان 
القضائية املقدم طوني متى، مساعد آمر مفرزة جونية القضائية 

املقدم روبري مسعود وعدد من رتباء املفرزة.
ان  قبل  املغدور  مع  تعارك  انه  اجلرمية  اثناء متثيله  القاتل  وقال 
يضربه على رأسه وكان يوجد مشعة على الرباد فغادر بعد ان ارتبك 
واقفل الباب وراءه بقفل كان فيه. وافاد انه ضرب املغدور وهو 

زميله يف العمل النه كان ينقل عنه كالما سيئا اىل رب عمله.
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 معلبات -سكاكر - مواحل 
- أجبان - ألبان -  قهوة 

- عصائر - أراكيل - 
خبز - مرطبات وغريها

أسعار خمفضة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
رمضان كريم

صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

نـفتح 7 أيـام فـي االسـبوع
221 Miller Rd, Bass Hill - Ph; 9727 6699 -  Email; mouaz_elhares@miramarket.com.au

Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

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

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

رمـضان هو شـهر الـتضحية والـصيام 
والـصالة وعـمل الـخري.

أتـقدم بأحـر الـتهاني من الـجالية 
االسـالمية وخاصة يف مقعد إيست هيلز 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، جعله 
اهلل شهر خـري  وبـركات على  الـجميع.

Ramadan Kareem



Page 18صفحة 18     

اعالنات

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 

نقبل امليديكري
 

)TopoGraphy( ختطيط شامل لقرنية العني بواسطة آلة الـ
نستعمل احدث اآلالت لتصوير وفحص شبكة العني خصوصا ملرضى السكري والضغط

فحص ضغط العني دون خمّدر )بنج(
نعاجل ضعف النظر خاصة لدى االطفال بواسطة عالج )ORTHOKE( بدال من عملية 

الاليزر إفحص نظرك اآلن واحصل على نظارات طبية جمانا

Shop 33 / 695-697 Punchbowl Rd, Punchbowl NSW 2146 - Ph: 02 9750 0443
Shop 33 Chestersquare, 1 Leicester St, Chester Hill NSW 2162 - Ph: 02 9644 6610

centraleyecare@optusnet.com.au

أسعار خاصة البناء اجلالية
نتعامل مع شركات التأمني الصحي اخلاصصحة عيونكم من اولوياتنا

فـرع ثالـث:
Broadway Plaza, 

Punchbowl,
Ph; 02 9750 0443

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني حبلول شهر رمضان املبارك..رمــضان 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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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers Trades Centre;
22 / 24 Anzac St Greenacre

Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 
(Next door to Jeep car yard)

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 
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160 Merrylands Road, Merrylands 2160
P: 9637 1656   F: 9897 1434   E:  Granville@parliament.nsw.gov.au

May the Holy month 
of Ramadan be blessed 

with good health, 
prosperity and may 

Allah’s blessings always 
be with you. 

As your State 
Representative, I am 
here to help with any 

State Government 
issues that you may 

have.

Ramadan Kareem

ولتكن  والرخاء  بالصحة  مليئا  املبارك  رمضان  شهر  فليكن 
بركات اهلل دائما معكم.

كوني ممثلتكم يف الوالية، فانين على استعداد ملساعدتكم 
يف املسائل اليت تتعلق حبكومة الوالية. 

رمضــان كــريم

Julia Finn MP
Member for Granville

1 Treasury Place, Melbourne, Victoria, Aus-
tralia, 3002 - Telephone; (03) 9651 5000

On behalf 
of the Vic-

torian Gov-
ernment, 
I wish ev-
eryone a 

happy and 
joyous Ra-

madan. 

MESSAGE FROM THE PREMIER

بالنيابة عن حكومة فيكتوريا، أمتنى لكل شخص 
رمـضان سعيدا وآمنا.

Hon Daniel Andrews MP 
Premier of Victoria 

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي االعالمية بأحر 

التهاني من اجلالية العربية واالسالمية  
حبلول شهر رمضان املبارك راجية من العلي 
القدير ان يكون شهر خري وحمبة وتسامح 

على اجلميع وان يعم السالم بلداننا.

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
www.sawaki.com.au 

الدكتور عالء العوادي
رمــضان كريم
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حلويـات إبراهيم 
فـي روكدايل

لدينا مجيع أنواع احللويات.. بقالوة.. بييت فور.. 
معمول على أنواعه..شوكواله..قشطة.. كنافة..حالوة 

اجلبنة.. بوظة وغريها الكثري

نـتقدم بأحـر الـتهاني من اجلالية العربية 

Shop 4/ 412 Princes Hwy,  Rockdale, 2216 -  Tel; 02 9597 2071 - Fax; 02 9597 2044
Web; www.ibrahimpastry.com.au

تأسست عام 1983 .... 30 سنة يف خدمة اجلالية

آل ابراهيم والعاملون يف احملل مع السيد علي ابراهيم )الشمالي(

واالسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك.
رمضان كريم

كـوليت اسـكندر سـركيس تهـنئ
تتقدم املسؤولة 
االعالمية لنادي 
بالك دراغون، 

الناشطة 
االجتماعية 

كـوليت 
اسـكندر 
سـركيس

بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة 
حلول شهر رمـضان املبارك شهر اخلري واليمن والربكات.. 

رمــضان كريم

جـيم دانـيال يـهنئ

Jim Daniel 
Councillor for 

Bankstown Council

يتقدم عضو بلدية 
بانكستاون

جـيم دانـيال
بأحر التهاني من 
اجلالية العربية 
عامة واالسالمية 
خاصة مبناسبة 

حلول شهر رمضان 

املبارك، جعله اهلل شهر خري وسالم 
وبركات على اجلميع

رمضان كريم
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 Pacific Tiles Sefton p/l    يتقدم صاحب حمالت
السيد بسام القلعجي ومجيع العاملني معه من اجلالية العربية واالسالمية 

بأحر التهاني مبناسبة شهر رمــضان املبارك شهر  اخلري والربكات ..
رمــضان كــريم

شعارنا الصدق واالستقامة

  56 - 58 Carlingford Rd Sefton NSW 2162 - E: pacifictilessefton@gmail.com
 Tel: (02)97438666 - Fax:(02)97438665

لكل حاجاتكم من البالط جبميع انواعه ولوازمه 
و Vanitiesو shower screens ومستلزمات 

احلمامات)بياضات(
 االتصال بالسيد بسام القلعجي 0410484760

السيد بسام القلعجي

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.



Page 24صفحة 24     

اعالنات

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 

يتقدم

أصحاب محالت

للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بحلول شهر رمضان املبارك، جعله اهلل شهر خري 

وبركات على الجميع..
رمضان كريم

ألقى  بدمشق،  رمانة  أبو  يف  العربي  الثقايف  املركز  من  بدعوة 
احملاضرات  منرب  على   ، خمزوم  أديب  التشكيلي  والناقد  الفنان 
باملركز،حماضرة حتت عنوان : إشكاليات الفن وأخطاء النقد ، سلط 
من خالهلا الضوء على بعض األخطاء واملغالطات واملفارقات احلادة 
، اليت تتكرس يف كتابات وأحاديث الفنانني والنقاد واملتابعني، 
له  ليس  وعناصرة،  وتشعباته  تفرعاته  اجلاد يف  النقد  ان  مؤكدًا 
ضفاف أو فواصل أو حدود، وأبعد بكثري من أن يكون جمرد حتديد 
نقاط القوة والضعف يف العمل الفين، فهناك النقد التعريفي، ولو 
كان غري موجود، كما يدعون، لكنا يف صحراء ثقافية، وهناك النقد 
التصوييب، والنقد التحليلي ولوال وجود األخري، ملا استطعنا التمييز 
بني من يكتب نقد عام ينطبق على كل فنان، يف كل زمان ومكان 

، وبني من يوضح خصوصيات كل جتربة فنية على حدة . 
ووضح أن النظرة التقليدية والضيقة واحملدودة واملؤطرة إىل النقد 
، اساءت إليه ، وقوضت أو حدت من قوته وفعاليته وحضوره ، 
وأوصلتنا يف نهاية املطاف، إىل املزيد من التعقيد والتقوقع واجلهل، 
واالستمرار يف اطالق العبارات اجلاهزة واملستهلكة والبائدة ، واليت 
يتحدث أصحابها عن غياب النقد، دون ان تتوفر لديهم القدرة، يف 
حدودها الدنيا لإلحاطة مباهية النقد ، كما تطرق احملاضر اىل العديد 
من األخطاء املوجودة يف بعض الكتب املتخصصة بالفن التشكيلي، 
ومن ضمنها لوحات ومنحوتات، منشورة يف صفحات كاملة، ومنسوبة 
لغري أصحابها، منوهًا إىل أن غياب املتابعة واملساءلة واحملاسبة، أدت 
إىل تفاقم هذه الفوضى وهذه الالمباالة و هذه األخطاء ، اليت باتت 
مهيأة لالنتقال اىل الكتب القادمة واملقاالت والربامج واالطروحات 
وغريها، كونها أصبحت مراجع يف أيدي الباحثني والدارسني . كما 
طرح تساؤالت، عن اجلدوى من صدور قانون محاية حقوق املؤلف، 
اذا كانت بعض مؤسساتنا اإلعالمية والثقافية حتتفي بشكل يومي 
بالسارقني والفاسدين واملقصرين ، ومتنح بعضهم أرفع األومسة 

وشهادات التقدير . 
وقدم وثائق عن بعض النصوص النقدية املسروقة، باحلرف والنقطة 
السرقة  أن  والفاصلة، واملنسوبة لغري أصحابها، واليت تؤكد اىل 
فيها موصوفة، ويعاقب عليها القانون يف دول العامل ،على األقل 
بالتعويض املالي، السيما وان بعض األدعياء ، ينسبون نصوص 
لدار  احلقوق احملفوظة  إطار  مقاالتهم يف  ، ويضعون  اآلخرين هلم 
الطباعة والنشر، اليت اصدرت تلك الكتب املسروقة ، حتى انهم 
مع   ) املؤلف   ( بعبارة  الكتب  تلك  مقدمة  إهداءاتهم يف  يوقعون 

كوليت إسكندر سركيس ... يف حماضرة للناقد أديب خمزوم: 

بـغياب الـمحاسبة تتفاقـم األخـطاء والـسرقات واملـغالطات 

حيتفون  الذين  الثقافيني،  املسؤوليني  بعض  أن  إىل  التنويه 
 ، الثقافية  واجملالت  الصحف  بعض  يف  والسارقني،  بالفاسدين 
اليعلمون انهم يكرمون أصحاب كتب مسروقة ، مايعين أن أصحاب 
يف  يتحملون  منها،  بأجزاء  أو  صفحاتها،  بكامل  املسروقة  الكتب 
البداية والنهاية،العواقب املعنوية واملادية، الناجتة عن استسهال 
وكأنها  األخرين،  مقاالت  مع  والتعامل  والفكري،  اإلبداعي  العمل 
نصوصهم ومثرة حبثهم وجهدهم وسهرهم ووقتهم. مرت ايضًا، ومل 
يتصد هلا أحد، الشيء الذي يطرح الئحة من االتهامات، ويساهم 
يف إجياد املزيد من اإلحباط والشحوب والقلق واالضطراب والتوتر، 
يف حركتنا الفنية والثقافية، حيث ظهرت )وخاصة يف العقد األخري( 
حماوالت نقدية تزويرية بالغة اخلطورة والتشويه واليت متر يف كل 
مرة , يف صحافتنا دون أن يتصدى هلا احد , حتى املعنيني من 
النقاد املتخصصني , ال يقرؤون ليتاح هلم الرد والقيام باخلطوات 
القادرة على إثارة اجلدل وجذب مجهور القراء. هذه احلقيقة تطرح 

الئحة من االتهامات وتساهم يف إجياد املزيد من اإلحباط والشحوب 
يف حركتنا الثقافية، اليت مل جتد بعد خطها التصاعدي، يف النمو 
والتفرع والتفاعل، واإلشارة بالتالي إىل إمكانيات اخلطأ والصواب.
العالقة  تتناول  اليت  الصحافية،  الكتابات  تكون  قد  قاله:  ومما 
اجلدلي املتبادلة واملتداخلة، بني الوعي واالنفعال يف اللوحة الفنية 
احلديثة واملعاصرة، من أكثر الكتابات عرضة لالجتهادات املزاجية 
والالمبالية، فاحلالة النفسية اليت يعيشها الفنان أثناء اجناز اللوحة، 
والتشكيالت  واخلطوط  األلوان  حركة  على  الواضح،  أثرها  ترتك 
احلديثة. اال أن قراءة هذا االثر النفسي غالبًا ما يؤدي اىل منزلقات 
تأويلية خاطئة، تتكرر يف معظم الكتابات واالقوال اليت تتناول هذه 

الناحية.
وأضاف : العمل الفين اإلبداعي احلديث ليس جمرد تسلية ومتضية 
اسرتسال  ومتعة  يومية،  اكتشاف  نزهة  أو  رحلة  هو  وإمنا  فراغ، 
املوهبة،  حيوية  يؤكد  الذي  األسلوبي،  التصاعدي  اخلط  رحاب  يف 
وفنون  ثقافة  واحة  يف  جديدة  تعبريية  آفاق  فتح  على  وقدرتها 
العصر. ولقد تعززت وترسخت يف احلياة الثقافية املعاصرة ثقافة 
األسلوب، وأصبح املساس بها، مهما بلغت املغريات الالاسلوبية، 
والضعف  االلتباس  دائرة  يف  الفنية  التجربة  يضع  واتهامًا  خطرًا 
واالنفصام، ويضفي نوعًا من القساوة على تعابري احلالة العاطفية 
االنفعالية، ويعرض صاحب العمل الفين واألدبي لالنتقاد واالنتقاص 
والتشكيك، حبجة االرتباك والركاكة واالضطراب والضياع واالنقسام 

..
و »الوحوش اجلدد« مصطلح فين يشكل أمتدادًا للمدرسة الوحشية 
يف الرسم ، واليت تكرست يف العامل أمجع، بعد سلسة املعارض 
ماتيس  أمثال  من  االجتاه  هذا  رموز  بعض  قدمها  اليت  واللوحات، 
وفالمنك وغوغان ودويف وغريهم . ومن هذا املنطلق العالقة هلذا 
يوجه خميلة  والذي  العبارة،  به  توحي  الذي  املباشر  التعبريباملعنى 
ناجتة  وفواجع  ويالت  من  الراهن،  عاملنا  ماحيدث يف  إىل  القارئ، 
عن ممارسات الربابرة أو الوحوش اجلدد. وبالرغم من أن استخدامه 
يف  يكمن  العام،  االعتقاد  فإن   ، اجيابية  دالالت  التجربة  يعطي 
النظر إليه بسلبية، وهنا يربز االشكال الذي يطرحه هذا املصطلح. 
ينتمي  الفنية،  صياغاته  انه يف  تشكيلي،  فنان  عن  نقول  فحني 
إىل الوحوش اجلدد، فهذا يعين أنه يعاجل األشكال بضربات لونية 
عنيفة وصارخة وصرحية وزاهية ومباشرة، متامًا كما فعل كبار رموز 

املدرسة الوحشية يف الرسم.
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

0405272581

 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

MT  LEBANONمطعم جبل لبنان
مطعم جبل لبنان 

يقدم لزبائنه 
الكرام أشهى األطباق 

اللبنانية..
نظافة تامة .. خدمة 

سريعة.. جلسة 
مرحية.. معاملة 

ودودة.. خربة طويلة

561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435

أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد 
وخنبة من الفنانني

مرخص جلميع  أنواع املشروبات 
الروحية

نؤمن طلبيات كافة املناسبات 
خارج املطعم

املطعم يتسع لـ 160 شخصا

نفتح 7 أيام يف األسبوع

  مازة - مقبالت - حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان .. تعالوا 

اىل مطعم جبل لبنان

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 
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Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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@¿@@Security
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

تتعرض البشرة يف أيام صوم 
شهر رمضان للجفاف، ما يؤّدي 
إىل تغّي لونها يف فرتة النهار، 
احملّبذ  من  شاحبة.  فُتصبح 
تستخدمي  أال  الفرتة  هذه  يف 
املكياج القوي، على الرغم من 
من  القليل  إىل  حتتاجني  أّنك 
لتوحيد  التجميل  مستحضرات 
الوجه  وإشراق  البشرة  لون 

بشكل طبيعّي.
مناسبة  مستحضرات   10 إليك 
من آخر إصدارات أهّم املاركات 

العاملية:
هذه  من  القليل  طّبقي   .1
ملنحها  وجنتيك  على  البودرة 

لونًا طبيعيًا
بودرة الوجنتني » ماليت بالش« 
كالرنس  من   Multi Blush

Clarins
2. ضعي هذه العلبة مع الفرشاة 
يف حقيبتك إلعادة اإلشراق إىل 

وجهك يف فرتة النهار
بالش«  زو   « الوجنتني  بودرة 
أند  دولتشي  من   The Blush

Dolce and Gabbana غابانا
3. أما إذا كانت بشرتك شاحبة 
هذا  باستخدام  فننصحك  كثيًا 

النوع من بودرة الوجنتني
بودرة الوجنتني » بروجكت زاك 
من   Project Zac Posen بوزن« 

Mac ماك
لتوحيد  أساسّي  مستحضر   .4

مستحضرات لتأسيس البشرة بشكل 
طبيعي يف رمضان

لون البشرة بشكل طبيعي
وانديرفيل  األساس«  بودرة 
 Wonderful »كاشن فاونديشن
من   Cushion Foundation

Sephora سيفورا
حتتاجني  العيوب  إلخفاء   .5

إىل:
بودرة من لون البشرة » نيود 
 Nude »اير غلوينغ غاردن نيود
 Air Glowing Gardens Nude

Dior من ديور
6. هذا املزيج من األلوان يوّحد 
لون البشرة بشكل طبيعّي جدًا

باليت  فيس   « الوجه  بودرة 
 Face Palette Collector »كوليكرت
 Yves من ايف سان لوران بوتيه

Saint Laurent Beaute
رفع  إىل  حتتاجني  7.أحيانًا 

وجنتيك بلون فاتح
 Impassioned »امباشيند بالش «

Nars من نارس Blush
8. إذا كان يف بشرتك الكثي 
من العيوب، فأنت حتتاجني إىل 

بودرة من لونني
 Les بيج«  لي   « الوجه  بودرة 

Chanel من شانيل Beiges
السمراء  البشرة  لصاحبات   .9
ستحتجن إىل القليل من الربونز
برونزميغ  تياكوتا   « برونزر 
 Terracotta Bronzing باودر« 

Guerlain من غيالن podwer
ال  املساء،  فرتات  10.ويف 

ترتدي يف استخدام اهلايالتر
باودر«  هاياليتينغ   « هايالتر 
Highlighting Powder من بوبي 

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

Direct to Builders, Architects, designers Trades Centre;
22 / 24 Anzac St GreenacreShowroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 

(Next door to Jeep car yard) Tel; 9709 3002

يتقدم صاحب حمالت
لويس فالنتينو 

بورسيالناتو

السيد حممد وجيه هوشر
 بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية والعربية عامة واالسالمية خاصة 

مبناسبة حلول شهر رمــضان املبارك شهر الزهد والتقوى طالبا من اهلل ان 
يكون شهر خري وبركة على اجلميع.

رمضان مبارك
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ملبورن
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لقاء اجلالية السورية واللبنانية 
والعربية من املرشحة لالنتخابات مي حنا

املاضي ويف صالة كنيسة  االسبوع  من  االربعاء  مساء 
لالنتخابات  املرشحة  التقت  جاورجيوس  القديس 
الفيدرالية يف والية فيكتورية اآلنسة مي حنا املدعومة 
من احلزب الدميقراطي املسيحي بعض  ابناء اجلالية يف 

لقاء تعارف وعشاء.
العربية  اجلالية  ابناء  من  كبري  حشد  اللقاء  حضر   
وفعالياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية 
جاؤوا ليعربوا عن دعمهم الكامل  لآلنسة مي حنا ابنة 
والية  عن  الفيدرالية  االنتخابات  يف  حنا  رفعت  السيد 

فيكتوريا.
كان  الذي  خبعازي  روبري  السيد  اللقاء  حلقات  قدم 
العريف واملتكلم كما كان لولب هذا اللقاء والداعم له 

على كل الصعد.
وحتدث يف املناسبة كل من رئيس بلدية كايسي السيد 
سام عزيز، الدكتور املطران سريال انرب، رئيس احلزب 
واألب  نايل  فريد  القس  النائب  املسيحي  الدميقراطي 

مسري حداد حيث امجعت الكلمات على وجوب دعم مي 
بقوة يف االنتخابات.

بدورها شكرت مي مجيع احلضور الذين لبوا الدعوة هلذا 
اللقاء آملة ان تكون عند حسن ظن اجلميع يف حال فوزها 

يف االنتخابات.
ويف كلمة ال بد منها كم كنت امتنى لو وصلتين الدعوة 
من اصحاب الشأن ال من صديق عزيز احّل علّي حلضور 
تشرى..  وال  تباع  ال  واملبادئ  فالصداقة  اللقاء..  هذا 
ونزوال عند رغبة صديقي لبيت الدعوة ال حبا باجللوس 
احلمالت  فيه  كانت  الذي  الوقت  الطاوالت!! ويف  اىل 
العشوائية ضدكم - وما زالت -  كنا حنن وليس غرينا 

املدافعني عنكم.
دعمنا  على  نظل  سوف  فاننا  الكبري  عتبنا  رغم  ولكن 
ملي بكل السبل املتاحة النها انسانة شفافة صادقة مع 
نفسها واآلخرين.. فمي تستحق الدعم ونتمنى هلا النجاح 

والتوفيق وحنن نفتخر بان تكون ممثلتنا يف الربملان.

مي حناروبري بخعازيالقس فريد نايلاملطران سريال أنرب

القومي والشيوعي وأملالتيار الوطني الحر واصدقاء

العالناتكم يف الهريالد
االتصال بمدير مكتب ملبورن

 الزميل كميل مسعود على الرقم:
0405272581

قرأُت علىَّ فاحتة الغياِب
أوّدعين إىل طرق السراِب

وعدُت بقل هو املعنى املعّنى
جمازًا ال يفارقه خطابي

كأّني لست ميّن أو كأّني
أفّسرني بليلي وارتيابي

فما اتفقْت على شكلي مرايا
تؤولين وال أدركُت ما بي 

تآكل طالعي يف عشق أنثى
حتابي من جنوني ما حتابي

وحترسين بأهداٍب كراٍم
ونوٍر من حمياها املذاِب

هلا من ضوئها سرٌّ هتوٌن
يشّكلين ومينحين خضابي
رقيقة مبسٍم ينداح صبحًا

ليفتح للجاللة ألف باِب
إذا ما مر َّ كاحلها بأرٍض
يزفٌّ العطر بشرى للرتاِب
ويرتك للبنفسج أن يؤّدي

صالة العطر يف سهٍل وراِب
ألّن هلا مواسم أقحواٍن

متارس نفحها فوق الّسحاِب
حتّلق يف مساواٍت طباٍق

مشوخًا آه يا خجل الُعقاِب
ترّتب نفسها جمدًا وقورًا

لتأخذ يف العال شرف انتساِب
فكانت خري ما قرأْت حواسي

وخري قصيدٍة أثرت كتابي
إىل أن جاءها ليٌل رجيٌم
يقّشرها بأظفار الغياِب

ويرسلها إىل صبٍح كسوٍل
يشّيعها على كتف الّضباِب

نعْم هدأْت تبللها عيوني
نعْم هدأْت يدّثرها خرابي

مرثية الرحيل 

محمد عامر األحمد 
أبو العال الشماء
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من هنا وهناك

تعد أور األثرية عاصمة االمرباطورية السومرية 
امليالد،  قبل  عام   4500 إىل  تارخيها  العائد 
واملايا  مصر  أهرامات  قبل  الشاخمة  زقورتها 
ومعابدها  واملكسيك،  بريو  يف  واألنكا 
املسمارية، الستضافة وفود  باللغة  املزخرفة 
دولية كبرية حتضرياً  إلدراجها ضمن حمميات 

الرتاث العاملي، قريبًا.

فرانسيس،  الفاتيكان  بابا  إىل  دعوة  رسالة 
وجهت  التاريخ،  إمرباطوريات  أقدم  لزيارة 
أور  يف  وم  يحُ مرة  ألول  مسيحي  حج  من  له 
جبنوب العراق، حتدياً  لألذى الذي خلفه تنظيم 
يف  والكلدان  اآلشوريني  بتاريخ  »داعش« 

املوصل، ومناطق سهل نينوى األثرية.

وكشف مستشار رئيس جملس حمافظة ذي قار 
لشؤون السياحة واآلثار، منقب اآلثار العراقي 
، عامر عبد الرزاق الزبيدي، ملوقع سبوتنيك، 
األثرية  أور  عن وصول وفد دولي كبري إىل 
قريباً ، حتضرياً  إلدراجها على الئحة الرتاث 

العاملي ضمن حمميات منظمة اليونسكو.

على  التصويت  موعد  أن  الزبيدي،  وأوضح 
إدراج مدينة أور الواقعة يف تل املقري مبحافظة 
ذي قار جنوب العراق، واليت يرجع بها التاريخ 
إىل 4500 عام قبل امليالد، على الئحة الرتاث 
املقبل، يف  يوليو/متوز  العاملي، سيكون يف 

تركيا.

أكثر  ويضم  املسيحي  احلج  الزبيدي،  وعد 
من 250 مسيحيًا، الذي زار أور األثرية ألول 
مرة إلجراء طقوس احلج املسيحي يف املدينة 
إبراهيم اخلليل حيث ولد فيها،  للنيب  كونها 
هو األول من نوعه يف البالد تزامنًا مع وقت 
ضمن  أور  إدراج  على  للتصويت  جدًا  مهم 

الرتاث العاملي.

املسيحيني،  احلجاج  الزبيدي، مطالب  وخلص 
الذين حضر معهم القداس ممثل بابا الفاتيكان 
يف العراق، بأن تكون هذه بداية للحج وزيارة 
أور، وموافقة وتصويت اليونسكو على إدراج 
واالهتمام  العاملي،  الرتاث  الئحة  ضمن  أور 

بهذه املدينة العظيمة.
وتابع قائال إن الوفد املسيحي طالب أيضاً ، 
األثرية  أور  لزيارة  فرنسيس،  الفاتيكان  بابا 
اليت أسس بها امللك أور منو، ساللة أور الثالثة 
يف بالد الرافدين، وأول شريعة قانونية يف 
التاريخ سبقت شريعة امللك البابلي محورابي 
بثالثة قرون، وأقدم إمرباطورية عرفها التاريخ 
بالد  على  سيطر  امليالد  قبل   2012 عام 
الرافدين بالكامل وبالد الشام واخلليج العربي 

حتى مصر وبالد عيالم )إيران(.
اليت  أور  إدراج  فقط  يشمل  ال  والتصويت 
فيها أقدم حمكمة »دار عدالة« عرفها التاريخ 
»دب الل ماخ«، وأقدم قوس يف  يف معبد 
العامل يف معبد كيك بار كو، بل األهوار أيضا 
كانت متنح  واليت طاملا  التصويت،  ً يشملها 
السومريني والقدماء نباتي القصب والربدي، 
التاريخ  وتدوين  املسمارية  احلروف  لرسم 

اإلنساني لبالد الرافدين.

 أور عاصمة السومريني تستعد 
لدخول الرتاث العاملي

ما لبثت أن وطئت أقدام إدموند هيالري وتينزينغ 
نورغاي قمة جبل اإلفرست يف العام 1953 حتى 
بدأ متسلقو اجلبال يف أحناء العامل يسعون إىل 
تقليدهم. لكن، حسبما يبدو، هم مجيعًا أخطأوا 
يف  قمة  أعلى  إن  العلماء،  فحسب  بالعنوان. 
العامل هي قمة جبل بركاني يف اإلكوادور إذا ما 

قيست من وسط األرض.
لألرض.  املنتظم  غري  الشكل  إىل  ذلك  ويعود 
القرن  منذ  األرض غري مسطحة  أن  نعلم  وفيما 
ليست  أنها  أيضًا  نعلم  امليالد،  قبل  السادس 
األرض  تصبح  القطبني،  فعند  مثالية.  دائرة 
مسطحة أكثر فيما تصبح ناتئة عند خط االستواء. 
أكثر  االستواء  خط  عند  القطر  إن  الواقع،  يف 
جبل  وكون  القطبني.  عند  منه  كلم   21 حبواىل 
شيمورازو أقرب إىل خط االستواء من إيفرست 
الذي يقع إىل الشمال أكثر، عندما نقيس علو 
هو  يكون  األرض،  وسط  من  شيمورازو  جبل 

األعلى.
ال  دو  ماري  شارل  املستكشف  لذكرى  إحياء 
شيمورازو  جبل  تسلق  حاول  الذي  كوندامني، 
وتويف أثناء ذلك، عمد فريق من الباحثني بقيادة 
 Institut de Recherche pour le Developpement
إىل تسلق جبل شيمورازو مؤخرًا. وبعد بلوغ القمة 
يف 5 فرباير 2016، استخدم الفريق نظام القمر 
ساعتني.  طوال  بيانات  جلمع  العاملي  الصناعي 
أن  هلم  وتبني  املعطيات  حللوا  عودتهم،  وبعد 
هذا اجلبل ٌأقصر حبوالي 4.5 أمتار مما ظنوه، إمنا 
هو يعلو 6384415.98 مرتًا عن وسط األرض، ما 

يؤكد بالتالي كونه أعلى جبل يف العامل.
جبل  فيكون  األرض،  سطح  من  قيس  إذا  أما 
شيمورازو أقصر بكثري من جبل إيفرست، حبسب 
 Institut de شر على املوقع اإللكرتوني ملعهد ما نحُ

.Recherche pour le Developpement

 اإلفرست ليس أعلى قمة 
يف العامل!
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أطلق يف العاصمة اإلماراتية أبوظيب، منتجع جزيرة 
السعادة، كأحدث وجهة للسياحة الشاطئية يف 

اإلمارة بالقرب من جزيرة السعديات.
 24 حصل  صحايف  بيان  وفق  املنتجع  ويتميز 
أبراج  على  البانورامية  بإطاللته  منه  نسخة  على 
أفق أبوظيب، و يتضمن 26 »منزل سعادة« وهي 
ويوفر  نوم،  غرفيت  من  تتكون  فلل  عن  عبارة 
أكثر  أو  سنة  ملدة  االستئجار  فرصة  املنتجع 

لسكان دولة اإلمارات.
السعادة  جزيرة  ملنتجع  التنفيذي  املدير  وقال 
من  األول  املفهوم  املنتجع  »يقدم  أمحد  أشرف 
واالسرتخاء  التطور  يلتقي  حيث  للسعادة  نوعه 
يف دولة اإلمارات، ويستقبل املنتجع الضيوف 
والنزالء على مدار الساعة، ويتوفر حاليًا خصم 
الفيال املكونة  لفرتة حمدودة، حيث تبدأ أسعار 
من غرفيت نوم بـ 1000 درهم فقط لليلة الواحدة 
، بداًل من 6000 درهم، مع إفطار جماني ألربعة 

أشخاص«.

إطالق منتجع جزيرة 
السعادة يف أبوظيب

اختار اجمللس التنفيذي ملنظمة السياحة العاملية 
املصرية  األقصر  مدينة  املتحدة  لألمم  التابع 
عاصمة للسياحة العاملية لعام 2016، باإلضافة 
إىل استضافتها اجتماعات املنظمة نهاية تشرين 

االول 2016.
ونقل موقع اهليئة العامة لالستعالمات املصري، 
إعالن 50 دولة مشاركة يف فعاليات اجللسة 103 
العاملية،  السياحة  ملنظمة  التنفيذي  للمجلس 
املوافقة باإلمجاع على استضافة مصر لفعاليات 
 30 بني  ما  الفرتة  خالل  للمنظمة،   104 اجللسة 
تشرين االول حتى 1 تشرين الثاني 2016 مبدينة 

األقصر.
يف  اجلمهورية  لرئاسة  التابعة  اهليئة،  وذكرت 
دولي  تنصيب  »مبثابة  القرار  هذا  أن  مصر، 

ملدينة األقصر كعاصمة للسياحة العاملية«.
كما تستضيف مدينة األقصر أيضا، خالل الفرتة 
اخلامسة  القمة   ،2016 االول  تشرين   3-1 من 
 103 اجللسة  أقرته  ما  حبسب  املدن،  لسياحة 
العاملية،  السياحة  ملنظمة  التنفيذي  للمجلس 
اليت ترأسها مصر، اليت انعقدت يف مدينة ملقة 

بإسبانيا خالل الفرتة من 9-11 أيار احلالي.

األقصر.. عاصمة السياحة 
العاملية لعام 2016

 اختفت مخس من جزر سليمان يف احمليط اهلادئ 
بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر وتآكل الشطآن 
على ما اظهرت دراسة علمية اسرتالية، فيما مثة 

ست اخرى مهددة.
غري  كانت  كليا  اختفت  اليت  اخلمس  واجلزر 
النبات وتصل مساحة  مأهولة لكن ينتشر فيها 
الصيادون  وكان  هكتارات.  مخسة  اىل  اكربها 

يستخدمونها احيانا كمحطة توقف.
الدراسة  معدي  احد  الربت  سامين  العامل  وقال 
لوكالة فرانس برس »االمر ال يتعلق فقط جبزر 

رملية صغرية«.
هذه  تطاهلا  اليت  االخرى  الست  اجلزر  يف  اما 
حواىل  جرف  اىل  الشطآن  تآكل  ادى  الظاهرة، 
اخلمس  السنوات  يف  املياه  اىل  منازل  عشرة 
مناطق  اىل  االنتقال  اىل  بلدتني  وارغم  االخرية 

داخلية.
مستوى  ارتفاع  بسبب  مهددة  سليمان  وجزر 
مياه البحر الذي هو اعلى بثالث مرات فيها عن 
املعدل العاملي وبسبب موجات عاتية تؤدي اىل 

تآكل شطآنها.
احمللية  الفعل  ردة  ان  الدراسة  معدو  واوضح 
على هذا التطور قد تشكل مثاال للدول املهددة 
بارتفاع مستوى مياه البحار، مشريين اىل مدينة 
تارو عاصمة منطقة شوازيل اليت قررت من االن 

ان تنتقل اىل منطقة اكثر ارتفاعا.

ارتفاع مستوى املياه يؤدي اىل 
اختفاء مخس جزر

تكثر املناطق السياحّية اليت تتنافس على جذب 
باملناظر  لغناها  نظرًا  السّياح،  من  عدد  أكرب 
توّفرها  اليت  سلّية  املحُ واألنشطة  البانورامية 
للزائرين. ولكن هل خطر يف بالك يومًا أن تتجه 
حنو »أسرتاليا« لتكتشف ما ختبئ لك من خفايا 
تعّد  اليت  »بروم«  مدينة  سّيما يف  وال  مذهلة، 

ملجًأ للسياح من أطياف املعمورة.

وللتعّرف أكثر على هذه املدينة الساحرة، رافقينا 
جبولة يف أرجائها لتعيشي جتربة فريدة لن تتكّرر 

يف أي بقعة من األرض.

تعترب مدينة »بروم« جوهرًة متأللئًة تزّين عرش 
الشمالي  الساحل  طول  على  متتّد  حيث  البالد، 
يف  سياحّية  بلدة  فهي  لـ«أسرتاليا«،  الغربي 
بإنتاجها وبيعها  منطقة »كيمربلي« اليت تشتهر 
باملناظر  غناها  عن  فضاًل  طويلة،  لعقود  الآللئ 

الطبيعية اخلالبة اليت تأسر القلوب!
األكثر شهرًة  يعّد  الذي  »كابل«  وتضّم شاطئ 
خلفّية  على  يقع  األخري  وهذا  »أسرتاليا«،  يف 
من املنحدرات الصخرية املغرية اليت حتّدها مياه 
احمليط اهلندي الزرقاء. ويبلغ طوله حوالي 22.5 
كيلومرتًا، وتغّطيه الرمال الذهبية املتأللئة حتت 
إليه  السّياح  فيتوافد  الساطعة،  الشمس  أشعة 
قبل  املشي،  برياضة  لالستمتاع  النهار  خالل 
مشاهدة غروب الشمس الذي خيطف األلباب من 
املنطقة  يف  تتجّول  اليت  اجلمال  أحد  ظهر  على 

لياًل.

كابل  إىل  »كابل«  شاطئ  اسم  تسمية  وتعود 
التلغراف الذي مّت مّده بني »بروم« و«جافا« سنة 
1889 والذي يربط بني مشال غرب »أسرتاليا« و 

العامل أمجع.

وميكنك أن تقصدي شاطئ »ريدل بيتش« الذي 
وتغّطيه  الفتة،  غريبة  تشكيالت صخرية  حتوطه 
مياهه  لك  توّفر  كما  والبيضاء،  احلمراء  الرمال 
الغوص  ملمارسة  تعّوض  ال  فرصة  اهلادئة 

والسباحة.

ويف أوقات معّينة من السنة، ميكن رؤية الظاهرة 
يف  القمر«  »سالمل  باسم  تعرف  اليت  الطبيعية 
البدر  ارتفاع  عن  عبارة  وهي  »روبيك«،  خليج 
خدعة  يشّكل  ما  الطينية،  اجلزر  سهول  فوق 

بصرية جّذابة حتاكي سالمل تالمس القمر!

فيعود  »بروم«  يف  الآللئ  تصنيع  قطاع  أّما 
كان  عندما  وذلك  عشر،  التاسع  القرن  إىل 
صدف  يصدون  الغّواصني  من  عنه  الباحثون 
القى  ولطاملا  الؤلؤ،  أم  الستئصال  ار  احملحُ
املقربة  وتذكرهم  حتفهم،  بينهم  من  الكثريون 
اللمسة  تزال  البلدة.وما  يف  املوجودة  اليابانية 
من  القادمون  العمال  جّسدها  اليت  اآلسيوية 
»الفلبني« و«ماليزيا« وغريها من البلدان تطبع 
هذه الصناعة اليوم، ما يعين أن ثقافة »بروم« 
احلديثة مفعمة باحلياة وتعّج باأللوان، على غرار 

مناظرها الطبيعّية! 

بروم« لؤلؤة 
»أسرتاليا« الغربية
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جمــال

للبنات فقط.. تعريف إىل تقنية املكياج الدائم الصور مكياج عيون اليسا

إبرازها  كيفية  متامًا  تدرك  وهي  عينيها،  جباذبية  اليسا  تشتهر 
باملكياج الالفت من جهة، والطبيعي من جهة أخرى. وها هي تطّل 
على غالف جملة »سيدتي« هلذا العدد مبكياج عيون مجيل جدًا منحها 

إطاللة كالسيكية وجذابة.
وإليك  الرتابية،  الظالل  مع  خفيفًا  مكياجًا مسوكي  اليسا  اعتمدت 

خطوات احلصول على هذا املكياج:

للعني  اخلارجية  الزاوية  على  الداكنة  الرتابية  الظالل  •استخدمي 
واسحبيها قلياًل حنو اخلارج

•انتقلي إىل الظالل البيج، وطّبقيه على اجلفن املتحرك من الزاوية 
الداخلية حنو الظالل الداكنة على الزاوية اخلارجية
•طّبقي القليل من الظالل الالمع على اجلفن الثابت
•اجعلي منطقة حتت احلاجب مشرقة بالظالل الفاتح

•ثم انتقلي إىل األيالينر األسود لرسم العني خبط رفيع، عند أول اجلفن 
العلوي، ليعرض تدرجييًا كلما اجتهت حنو اخلارج

•أما بالنسبة إىل اجلفن السفلي، فرتيب القليل من الظالل الرتابية على 
طول خط الرموش

•ضعي الكحل األسود داخل اجلفن السفلي
•استخدمي الرموش املستعارة لتكبري العني مع القليل من املاسكرا

•أما بالنسبة إىل الشفاه، فاكتفي بأمحر الشفاه الزهري الفاتح أو 
النيود<

تسعى الفتيات دائمًا اىل أحدث الطرق التجميلية وذلك للحصول 
كانت  وملا  السنة،  فصول  مجيع  ومتألقة يف  مميزة  إطاللة  على 
احلواجب هي اجلزء األساسي واملتحكم األول جبمال الوجه والعينني، 
جند أن الفتيات يلجأن إىل ما ُيعرف باملكياج الدائم الذي يعّد حاًل 
حبواجب  التمتع  هلن  يتيح  فهو  اجلمالية،  املشاكل  لبعض  سحريًا 
تطبيق  عناء  عليهن  يوفر  ما  الوقت  طوال  غليظة  وشفاة  كثيفة 

املكياج وإزالته كل يوم.
 خبرية التجميل مسر الشيخ تقدم لكن كامل التفاصيل عن هذه 

التقنية اجلديدة.
بداية أوضحت خبرية التجميل »الشيخ« أنه من أحدث الطرق مللء 
احلواجب هي تقنية امليك أب الدائم Permanent Make Up«« وهو 
نفسه مايعرف بالتاتو ولكن باختالف األدوات وطريقة العمل. وهو 
عبارة عن خط ملون على سطح اجللد تتعدد أشكاله وألوانه حبسب 

لون البشرة ووجه الفتاة ولون شعرها
تكون  ما  غالبًا  واألبر  إبرة  داخله  بقلم  متصل  جهاز  بوساطة  يتم 
متعددة برأسني أو ثالث أو أربع أو حتى ستة رؤس يتحدد ذلك 
حبسب طريقة العمل. ويتم إدخال التصبغات اىل الطبقة العليا من 
اجللد ال إىل أعماقها ويساعد يف ذلك حجم اإلبرة الذي يقدم لون 
الطبقات  سوى  خترتق  ال  الصبغات  وألن  ومميز.  طبيعي  وشكل 

العليا من اجللد فيمكن تغري شكل الرمسة أو إزالتها بسهولة.

استخدامه آمن للغالية وليس له آثار جانبية إذا مت العمل فيه على 
الطبقات السطحية من اجللد وبيد خبرية جتميل تتمتع خبربة كافية، 
إضافة إىل االلتزام باالشرتاطات الصحية، إال أنه يف بعض احلاالت 
يتوجب احلرص كما لدى مرضى السكري أو من تعاني من حساسية 

شديدة يف الدم.
ميكن تطبيقه على احلواجب والشفاه أو حتى حتديد العيون ويستمر 

ملدة سنة إىل ثالث سنوات حبسب طبيعة اجللد.

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 

إذا كنت ترتقني يف عملك ووصلت منصبًا قياديًا، فإن ذلك حيتم 
عليك أن تتبين بعض املبادئ العملية اليت رمبا تكون جديدة عليك، 
إال أنك يف حاجة هلا لتحقيق املزيد من اإلنتاجية والتمتع بقدر أكرب 
من الوفرة يف الوقت واجملهود، مما يساعدك على الوصول ملزيد 

من النجاحات وحتقيق املزيد من الطموح.
فيما يلي نقدم لك باستشارة املدربة روان احلسن ثالثة من هذه 

املبادئ اهلامة لتقومي بتبنيها ومراقبة النتائج:

أواًل: مبدأ التخطيط اليومي
من الضروري القيام بالتخطيط اليومي بعد انتهاء عمل اليوم أو 
قبل بداية العمل يف اليوم التالي حبيث يتالءم مع األهداف القصرية 
األجل ومع املهمات، وذلك من أجل االستفادة الفعالة من الوقت 
الشخصي، فالتخطيط الفعال سيقضي على مشكلة تضييع الوقت 

اليت قد جتعل يومك يضيع دون حتقيق النتائج املرجوة.

ثانيًا: مبدأ التفويض
إن تفويض كل األعمال املمكنة مبا يتناسب مع حدود عمل املديرة 
أمر ضروري لتوفري الوقت املطلوب للقيام باملهام اإلدارية، وتبدأ 
عملية حتديد أولويات األعمال وترتيبها يف اخلطة اليومية بأن يتم 
أواًل حتديد أي من هذه األعمال ميكن تفويضها، وكل األعمال اليت 
ميكن تفويضها ينبغي أن تعطي املديرة وقتًا حرًا تستطيع يف خالله 
أن تقوم بأعمال أخرى ال ميكن لغريها القيام بها كالتفكري يف اختاذ 

القرارات أو إدارة االجتماعات اهلامة.

ثالثًا: مبدأ حتليل الوقت
بعد عملية حتديد املهام والتفويض، قومي بتحليل الوقت، فهذا 
املبدأ من متطلبات إدارة الوقت الناجحة األساسية، ومن الضروري 
كأساس هلذا التحليل االحتفاظ جبدول يومي للنشاطات لتسجيلها 
وعمل خطة ملدة أسبوعني على األقل يتم فيها حتديد املهام وتوزيعها 
ضمن جدول زمين، لتشعري بأن أمامك خطة حمكمة واضحة تسريين 

عليها كمديرة واعية بعيدًا عن التخبط والعشوائية .

3 مبادئ تقود حياتك العملية إىل مزيد من النجاح
»الكيوبس  بفندق  بهيج  حفل  يف  مّت  تونس  يف  األوىل  للمّرة 
املتوّسط،  األبيض  البحر  على  املطّلة  السياحّية  »مبدينة«نابل« 
اختيار ملكة مجال البدينات 2016 من بني عشر مرّشحات تراوحت 
أوزانهّن بني 80 و140 كيلوغرامًا قمن باستعراضات متتالّية بأزياء 
خمتلفة أمام أعضاء جلنة التحكيم وأمام احلضور، وأبدين ثقة بالنفس 

وتصاحلًا مع الّذات على الرغم من الوزن الّزائد.
وألقت جلنة التحكيم عليهّن أسئلة متنّوعة الختبار ثقافتهّن وملعرفة 
احلياة  اندماجهّن يف  لبدانتهّن من دون عقد ومدى  تقّبلهن  مدى 
االجتماعّية وممارستهّن حلياتهّن بكّل أرحيّية ومن دون اخلضوع حلمية 
قاسّية. وجاءت اإلجابات حتمل الكثري من التحّدي والرغبة القوّية 
يف مقاومة اإلقصاء والتهميش والتمييز اجلسدي، كما أظهرن أنهّن 

متصاحلات مع أنفسهن وينعمن حبياة عادّية هانئة.
الفائزات

ويف ختام احلفل كشفت جلنة التحكيم عن نتائج املسابقة وأعلنت 
أّن مريم قارسي هي الفائزة بلقب »ملكة مجال البدينات 2016«يف 
تونس ووزنها 90 كلغ وطوهلا مرت و80 سم، وحاصلة على شهادة 
»ماسرت« يف البيولوجيا وقد حصلت الفائزة بتاج امللكة على جوائز 

قّيمة.
أّما وصيفتها األوىل فهي مريم جامي ووزنها 90 كيلوغرامًا وطوهلا 
فازت  العوني  ورحاب  إجنليزية،  لغة  خّرجية  وهي  سم،  و75  مرت 
مبرتبة وصيفة ثانّية ووزنها 110 كلغ وطوهلا مرت و70 سم، وهي 

طالبة يف اختصاص التسويق.
بلغ  إذ  بدانة  املشاركات  أكثر  ذويب هي  حنني  املرّشحة  وكانت 
الدائمة  وابتسامتها  دمها  خّفة  اجلميع  والحظ  كلغ،   140 وزنها 
ومرحها. وقالت الوصيفة الّثانّية رحاب العوني أمام جلنة التحكيم 
إّنها رفضت االرتباط برجل طلب منها إنقاص وزنها )110 كلغ( 
قبل عقد قرانه عليها رمسّيا، وعّللت موقفها بأن من حيبها ال بّد 
أن يقبلها كما هي. كما كانت من بني املرشحات نقوى عّمار وهي 

فتاة حمّجبة يف الّثامنة عشرة من عمرها.
والّرسالة اليّت أرادت لبنى بن إمساعيل املشرفة على تنظيم هذا 
احلدث تبليغها من خالل هذه املبادرة هي كسر الّصورة النمطّية 
ملقاييس اجلمال للمرأة وتدعيم ثقة البدينات بأنفسهّن ولفت نظر 
مصّممات األزياء لاللتفات إليهّن والتفكري يف تصميم أزياء أنيقة 

على مقاسهّن.

ملكة مجال البدينات يف تونس وزنها 90 كلغ

الفائزة لبنى بن اسماعيل

امللكة والوصيفتان

الوصيفة االوىل مريم جامي
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املانيا تعرتف بإبادة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

على  »خطرة«  عواقب  مرّجحة  تارخييًا«،  »خطًأ  األمر  يف  رأت  اذ 
العالقات مع برلني. واستدعت تركيا سفريها لدى أملانيا حسني أفين 

كارسليوغلو للتشاور.
عن  آخر  وامتنع  اجللسة،  حضروا   627 من  فقط  نائب  واعرتض 
التصويت، على القرار الذي محل عنوان »إحياء ذكرى إبادة األرمن 
العاملية  احلرب  خالل  أي  سنة«،   101 قبل  أخرى  مسيحية  وأقليات 
األوىل. ويندد القرار بـ »ما فعلته آنذاك حكومة تركيا الفتاة، وبإبادة 
شبه تامة لألرمن«، معتربًا أن »مصريهم ُيعّد مثااًل على عمليات اإلفناء 
والتطهري العرقي والطرد واإلبادات اليت اتسم بها القرن العشرين 
بهذه الطريقة الوحشية«. ودان »دورًا مشينًا للرايخ األملاني الذي مل 
يفعل شيئًا لوقف هذه اجلرمية ضد اإلنسانية، بصفته احلليف الرئيس 
للدولة العثمانية«. وحض احلكومة األملانية على »تشجيع« تركيا على 
أجل  من  واجملازر«،  الطرد  عمليات  مع  مباشر  شكل  يف  »التعامل 

»وضع حجر األساس الضروري ملصاحلة مع الشعب األرمين«.
مع  التعامل  المرت حبساسية  نوربرت  األملاني  الربملان  رئيس  وأقّر 
مسائل تارخيية، مشددًا على أن »احلكومة الرتكية احلالية ال تتحّمل 
مسؤولية ما حصل خالل احلرب العاملية األوىل، لكنها ستكون مسؤولة 
عما سينتج من القضية مستقباًل«. ونّبه إىل أن الربملان »ليس حمكمة 
وال جلنة مؤرخني«، منتقدًا »تهديدات بالقتل« تلّقاها نواب، ال سّيما 
املتحدرون من أصل تركي، بينهم رئيس حزب اخلضر جيم أوزدمري.

وغاب عن اجللسة حبجة االنشغال مبواعيد أخرى، ثالثة مسؤولني أملان 
الدميوقراطي أجنيال  بارزين، هم املستشارة رئيسة احلزب املسيحي 
مركل، ونائبها وزير االقتصاد رئيس احلزب االشرتاكي الدميوقراطي 
زيغمار غابرييل، ووزير اخلارجية االشرتاكي فرانك فالرت شتاينماير. 
وأّيدت مركل وغابرييل القرار، فيما حتّفظ عنه شتاينماير الذي قّرر 
تلبية دعوة لزيارة دول يف أمريكا الالتينية، لكي يغيب عن اجللسة 
اليت حضرها أيضًا وفدان، من تركيا وأرمينيا. وحتدث شتاينماير عن 
»قرار مستقل للربملان األملاني«، معربًا عن أمله بـ »جتّنب ردود فعل 

مفرطة« من تركيا، ومشددًا على »العالقات الوثيقة« معها.
وحرصت مركل على استيعاب غضب أنقرة، خصوصًا أن 3.5 مليون 
بني  يربط  الذي  الكثري  »هناك  وقالت:  أملانيا.  يف  يقيمون  تركي 
الرأي يف شأن قضية  أملانيا وتركيا، ولو كانت هناك خالفات يف 
ضخم«.  االسرتاتيجية،  وروابطنا  وصداقتنا  عالقاتنا  وعمق  حمددة. 
وحضت على حوار بني تركيا وأرمينيا، وتابعت: »أقول لذوي األصول 

الرتكية )يف أملانيا(: أنتم جزء من هذا البلد«.
لكن تركيا سارعت إىل استدعاء سفريها لدى أملانيا للتشاور، كما 
استدعت القائم باألعمال األملاني إىل وزارة اخلارجية، وأبلغته احتجاجها 
أردوغان أن سحب  الرتكي رجب طيب  الرئيس  القرار. وأعلن  على 
السفري من برلني هو »خطوة أوىل«، حمذرًا من أن القرار »سيؤثر يف 

شكل خطر يف العالقات الرتكية- األملانية«.
عقالني«،  »غري  بقرار  يلدرم  علي  بن  الرتكي  الوزراء  رئيس  وندد 
وراءه. وذّكر  بالوقوف  العنصرية«  األرمنية  الضغط  »مجاعات  متهمًا 
وزير اخلارجية الرتكي مولود شاويش أوغلو بتاريخ الرايخ الثالث، اذ 
القامتة يف  الصفحات  لطّي  الصحيح  »السبيل  قائاًل:  األملان  خاطب 
تارخيكم، ال يكون بتشويه تاريخ دول أخرى، من خالل قرارات برملانية 
غري مسؤولة وبال أساس«. كما اعترب الناطق باسم احلكومة الرتكية 
أساس،  بال  حمّرفة  مبزاعم  أملانيا  »اعرتاف  أن  كورتوملوش،  نعمان 

يشّكل خطًأ تارخييًا«.
يف املقابل، اعترب وزير اخلارجية األرميين إدوارد نالبانديان، أن القرار 
والتنديد  االعرتاف  يف  فقط  ليس  قّيمة،  أملانية  »مساهمة  يشّكل 
ني بإبادة األرمن، بل يف النضال العاملي ملنع ارتكاب إبادة  الدوليَّ
وجرائم ضد اإلنسانية«. وأضاف: »ما زالت السلطات الرتكية ترفض 
العثمانية،  ارتكبتها اإلمرباطورية  اإلبادة اجلماعية اليت  بعناد، حقيقة 
فيما أن أملانيا والنمسا، وهما حليفتان سابقتان لإلمرباطورية العثمانية، 
أقّرتا بتحّمل مسؤوليتهما عّما اقرتفتاه يف ما يتعّلق باإلبادة اجلماعية 
لألرمن«. وأثار قرار الربملان األملاني، املتوّقع منذ أسابيع، حرية يف 
أنقرة ألسباب، منها أن ال لوبي أرمنيًا ضخمًا يف أملانيا، يف مقابل 
الدولة  هي  أملانيا  أن  كما  تركي.  مليون   3.5 عددها  يتجاوز  جالية 
األوروبية األكثر تضررًا من هجرة الالجئني السوريني، وبالتالي األكثر 
حاجة إىل حتسني عالقاتها مع تركيا، من أجل تنظيم هذه القضية. 
أردوغان  ردًا على سياسات  بأن هذه اخلطوة جاءت  اعتقاد  ويسود 

جتاه االحتاد األوروبي.

جلسة طارئة جمللس االمن ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للصليب األمحر«، عرب حسابها يف موقع »تويرت«، جناح البعثة اإلنسانية 
املتحدة  واألمم  السوري«  األمحر  »اهلالل  مع  بالتعاون  نظمتها  اليت 

إليصال املساعدات إىل بلدتي داريا واملعضمية احملاصرتني.
وكانت »اجملموعة الدولية لدعم سوريا« قد حددت األول من حزيران/
يونيو مهلة نهائية إلدخال قوافل املساعدات اإلنسانية إىل املناطق 
احملاصرة، حتت طائلة إصدار »قرار أممي« جييز إلقاء املساعدات من 

اجلو.
املتحدة،  األمم  لدى  الروسي  السفري  فيه  اعترب  الذي  الوقت  ويف 
اجيابية«  »خطوة  ميثل  القوافل  هذه  دخول  أن  تشوركني،  فيتالي 
من  مساعدات  إلقاء  مشروع  جتميد  الراهن،  الوقت  يف  تستدعي، 

اجلو إىل املناطق السورية احملاصرة، طلب نظريه الربيطاني، ماثيو 
الطارئة للبحث يف فرص  ريكروفت، يف املقابل، عقد هذه اجللسة 
دخول قوافل املساعدات وإلصدار قرار جييز إلقاءها من اجلو تنفيذًا 
ملا كانت الدول العشرون، املنضوية يف إطار »اجملموعة الدولية لدعم 

سوريا«، اتفقت عليه الشهر الفائت.
وقال السفري الربيطاني إن خطوة احلكومة السرية »أتت متأخرة كثريًا«، 
لدعم  الدولية  أقرته اجملموعة  التمسك مبا  أن علينا  »أعتقد  مضيفًا: 
سوريا، أال وهو أنه يف ظل هذا السيناريو ال بد من إلقاء مساعدات 

إنسانية من اجلو«.
وحبسب ما رأى السفري الفرنسي لدى األمم املتحدة، فرنسوا ديالتر، 
الذي طالب بدوره املنظمة الدولية بإلقاء مساعدات إنسانية من اجلو، 
ليست  املدن(  هذه  )إىل  الوصول  حرية  أن  جيدًا  »ترى  بالده  فإن 
مؤمنة«، مضيفًا: »يف هذا الوضع، فإن فرنسا تطالب األمم املتحدة، 
مساعدات  إلقاء  عمليات  بتنفيذ  العاملي،  األغذية  برنامج  وباألخص 
إنسانية من اجلو على كل املناطق احملتاجة إليها، وبالدرجة األوىل على 
داريا واملعضمية ومضايا، حيث يواجه السكان املدنيون، مبن فيهم 

االطفال، خطر املوت جوعًا«.
أعلنت  األمن،  طارئة يف جملس  جلسة  عقد  عن  اإلعالن  مع  وتزامنًا 
»اللجنة الدولية للصليب األمحر« عن جناح البعثة اإلنسانية إليصال 

املساعدات إىل داريا.
من  مكونة  داريا  دخلت  اليت  القافلة  بأن  اليوم«  »روسيا  وأفادت 
أن  دون  األطفال  ولقاحات  واألدوية  باملساعدات  5 شاحنات حمملة 
بلدة  إىل  شاحنة   37 من  أكثر  دخول  أكدت  فيما  أطعمة،  تتضمن 
بافل  »اللجنة«،  باسم  املتحدث  أوضح  ما  على  اجملاورة،  املعضمية 

كشيشيك.
أملها يف  املتحدة عن  األمم  باسم  متحدثة  اإلطار، عربت   ويف هذا 
من  نوع  أي  يدخل  مل  أنه  علمًا  الحقة،  قوافل  الطعام يف  يصل  أن 

املساعدات إىل داريا منذ فرض احلصار عليها عام 2012.
يشار إىل أن إدخال املساعدات إىل داريا جاء بعد ساعات على إعالن 
موسكو بدء تطبيق »هدنة مؤقتة« يف املدينة، ملّدة 48 ساعة، بدأت 

منذ يوم االربعاء.

خليتا عكار وصيدا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الذي كان  السؤال  الوقت. لكن  اجلميع يف سباق مع  بدا  للتنظيم. 
يرتدد يف أكثر من دولة معنية باحلرب على اإلرهاب: هل ميلك تنظيم 

»داعش« القدرة على الرد ومتى وأين وكيف؟
باالستنفار  كبري  حد  إىل  شبيه  لبنان،  الواسع يف  األمين  االستنفار 
األمين الشامل يف أوروبا، خصوصا يف فرنسا وإيطاليا وأملانيا، ومثة 
»داعش« تنفيذ عمل أمين كبري يف  نية  تقاطع يف املعلومات حول 
شهر رمضان املبارك، ولذلك، جرى إطالق حتذيرات للرعايا األمريكيني 

يف العديد من دول املنطقة وأوروبا.
قبل  صيدا  مدينة  يف  لبنانيا  فعله  فعل  االستباقي  االستنفار  هذا 
ثالثة أسابيع، عندما متكن فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي من 
إلقاء القبض على شبكة لـ »داعش« تأمتر بأوامر القيادي »أبو وليد 
السوري« املوجود يف مدينة الرقة السورية، وتضم مخسة أشخاص 
سوريني  ثالثة  ومعه  ع.(  أ.  )حممود  اللبناني  يقودهم  األقل،  على 

وشاب فلسطيين )بقي عضو واحد من الشبكة متواريا عن األنظار(.
هو  ع.(  )حممود  اللبناني  على  القبض  إلقاء  فإن  املعلومات،  ووفق 
لبنان كان  أن  الشبكة، ليتبني  باقي  الذي أدى إىل تدحرج رؤوس 
أمام سيناريو يكاد يكون نسخة طبق األصل عن سيناريو تفجرَيي عني 
السكة يف برج الرباجنة، خصوصا أن املخطط واحد وهو »أبو الوليد 

السوري«.
وقد تبني أنه مت حتضري انتحاريني مع أحزمة ناسفة كانوا ينوون تفجري 
أنفسهم »يف أماكن للفسوق والفجور« على حد تعبري أحد املوقوفني، 
ليتبني أنه مت وضع ثالثة أهداف سياحية يف مناطق مسيحية يف شرق 

العاصمة بريوت.
وتشري املعلومات إىل أن اجلهد الذي بذلته القوى األمنية اللبنانية، 
على  قاسية  ضربة  توجيه  إىل  أدى  وقبلهما،  الربج،  تفجرَيي  غداة 
صعيد البنى التحتية اليت كان »داعش« قد عمل عليها ملدة طويلة، 
ومل يقتصر اجلهد على هذا التنظيم، بل مت تفكيك معظم جمموعات 
»كتائب عبداهلل عزام« و »النصرة« يف معظم املناطق اللبنانية )ندر 
أن مير يوم منذ سنة حتى اآلن إال ويصدر بيان عن اجليش واألمن 
من  أيضا  اجليش  ومتكن  إرهابيني(.  توقيف  عن  األمن  وقوى  العام 
»النصرة« يف منطقة  و  »داعش«  القياديني يف  اصطياد عدد من 
جرود عرسال، ومجيعهم من املتورطني خبطف أو قتل العسكريني أو 

تنفيذ أعمال ضد أهداف مدنية وعسكرية لبنانية.
تورط  القاطع،  وبالدليل  اجليش،  ملخابرات  ثبت  السياق،  هذا  يف 
اعتداء ضد دورية  الدين« يف  »جمموعة خالد سعد  أو  »خلية عكار« 
من »فرع املعلومات« الداخلي كانت تقوم بعملية مداهمة يف منطقة 
عكار، وجنت وقتذاك بأعجوبة من كمني نصب هلا حيث أصيب رتيب، 
إىل  متالحقة  تقارير  ترد  بدأت  أن  إىل  عليها،  القبض  إلقاء  وتعذر 
اجليش واألجهزة األمنية عن الوضع يف بلدة خربة داود وحميطها جراء 

ممارسات إحدى اجملموعات اإلرهابية، فكان القرار باحلسم.
توىل  األمنية،  األجهزة  قادة  مع  استباقية  تنسيقية  اجتماعات  وبعد 
مدير املخابرات يف اجليش اللبناني العميد الركن كميل ضاهر إدارة 
عملية التنفيذ اليت قامت بها قوة خاصة من خمابرات اجليش اللبناني، 
)أمس  اخلميس  يوم  فجر  من  الواحدة  عند  الصفر«  »ساعة  وحددت 
االول(، وكانت التعليمات تقضي بإلقاء القبض على أفراد اجملموعة 
األربعة وهم أحياء، غري أن أمري اجملموعة خالد حممد سعد الدين حاول 

اهلرب وبادر إىل إطالق النار باجتاه العسكريني الذين كانوا ينفذون 
املهمة، فردوا على مصدر النار، ليتبني أن أمري اجملموعة قد ُقتل، 
فيما مت إلقاء القبض على الثالثة اآلخرين وهم )ز. سعد الدين( و 
)س. سعد الدين( و )ج. سعد الدين وهو شقيق اجلندي الفار عاطف 
سعد الدين الذي ُقتل منذ شهَرين يف بلدة دنكة احلدودية(، ومجيعهم 

صادرة حبقهم مذكرات توقيف غيابية.
»داعش«  لـ  التابعة  اإلرهابية  ووفق املعلومات، فإن هذه اجملموعة 
كانت جتهز البنى التحتية والوسائل اللوجستية واملواد اليت تستخدم 
الناسفة،  األحزمة  وتصنيع  السيارات  وتفخيخ  املتفجرات  صنع  يف 
إضافة إىل حماولة جتنيد بعض شباب منطقة عكار، بعد التغرير بهم 
وتقديم إغراءات مالية هلم. كما مت العثور على مضبوطات صادرها 
اجليش من خمزن للذخرية ُعثر عليه ويضم قواذف صاروخية وقنابل 
والقذائف  اليدوية  الرمانات  من  خمتلفة  وأنواعا  وأعتدة  وصواعق 
الصاروخية، باإلضافة إىل حزام ناسف جاهز للتفجري وأجهزة إشعال 
ومنظار وكامت للصوت وعدد من أجهزة االتصال، ومعدات عسكرية 

خمتلفة، حسب بيان مديرية التوجيه.
اإلرهابية  اجملموعة  أن  الثالثة  للموقوفني  اإلولية  االعرتافات  وبينت 
كانت مكلفة بفرض موطئ قدم لـ »داعش« يف منطقة عكار وتوسيعها 

تباعا وصوال إىل حماولة تأمني منفذ حبري على »املتوسط«.
اجليش  استهدفت  إرهابية  عمليات  نفذت  اخللية  هذه  أن  تبني  كما 
اللبناني يف حمليَت البرية والرحيانية يف قضاء عكار عرب كمائن تهاجم 
دوريات عسكرية، وكانت نتيجتها سقوط ثالثة شهداء للجيش اللبناني 

وعدد من اجلرحى.
ووفق مراجع لبنانية معنية، فإن حالة التأهب فرضت نفسها بسلسلة 
إجراءات أمنية مشددة تشهدها الضاحية اجلنوبية منذ حوالي األسبوع 
وسرتتفع وتريتها خالل شهر رمضان، كما تشمل اإلجراءات الوقائية 
دوريات ومواقع ومواكب القوات الدولية املؤقتة العاملة يف جنوب 
لبنان )اليونيفيل(، فضال عن رفع حالة اجلهوزية إىل الدرجة القصوى، 
البحرية واملعابر  الدولي واملرافئ  احلريري  خصوصا يف مطار رفيق 
الربية احلدودية، وذلك بناء على نصائح غربية »ألن تنظيم »داعش« 
لن يرتدد يف ضرب أي ساحة يتمكن من النفاذ إليها عرب أية نقطة 

ضعف حمتملة«.
احرتازية،  إجراءات  تتخذ  »اليونيفيل«  قوات  أن  إىل  املراجع  وتشري 
أبرزها عدم التنقل إال عند الضرورة على خط اجلنوب ـ بريوت ذهابا 

وإيابا )تفادي التنقل بسيارات حتمل علم أو إشارة األمم املتحدة(.
وأكدت املراجع نفسها على الثوابت اليت يكررها قائد اجليش العماد 
جان قهوجي يف كل مناسبة من أن »دماء شهداء اجليش لن تذهب 
الشعب  وحتفظ  الوطن  وتصون  لبنان  ستحمي  اليت  وهي  هدرا 
الشهداء والقصاص  العسكريني  بدماء  واملؤسسات، وأن ال تفريط 
سيقع حبق اإلرهابيني الذين سّولت هلم أنفسهم االعتداء على اجليش 

اللبناني والشعب اللبناني«.
حربه ضد  يهدأ يف  لن  اللبناني  »اجليش  أن  على  املراجع  وشددت 
والنهائي  واجلازم  احلاسم  القرار  ألن  واستباقيا  استعالميا  اإلرهاب 
أنه لن يسمح ألي إرهابي بإجياد موطئ قدم يف لبنان، وهي رسالة 

واضحة لكل من يفكر املس بأمن هذا البلد وشعبه«.
هل نرتقب حدثا أمنيا ما؟

اجلواب العسكري واألمين اللبناني يلتقي عند كلمة واحدة: »نعم«
مجلس الوزراء و »سدّ جنـّة«

على الصعيد السياسي عقد جملس الوزراء جلسة عادية عند الرابعة 
رئيس  برئاسة  الكبري  السراي  يف  االول  امس  عصر  من  والنصف 
وزير  منهم  غاب  الذين  الوزراء  وحضور  سالم  متام  الوزراء  جملس 
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق، وزير االعالم رمزي جريج ووزير 

العمل سجعان قزي.
اثر اجللسة اليت استمرت حنو ثالث ساعات وصف الساعة، تال وزير 
الشؤون االجتماعية رشيد درباس البيان اآلتي: انعقد جملس الوزراء 
ضرورة  على  بالتأكيد  بدأ  الذي  سالم  متام  الرئيس  دولة  برئاسة 
انتخاب رئيس للجمهورية منوها يف الوقت عينه بالتجربة الدميقراطية 
يشهد  تام  بنجاح  حيث متت  البلدية  االنتخابات  جتربة  وهي  املمتازة 
وجهة  من  يدل  وهذا   ، واالدارية  األمنية  ولألجهزة  للمواطنني  فيه 
نظره على عمق االحساس الدميقراطي لدى الشعب اللبناني وأن من 
يستطيع أن ينجز عملية مركبة كاالنتخابات البلدية يستطيع بسهولة 

أن ينجز انتخابات الرئيس واالنتخابات النيابية املرتقبة.
أضاف: كانت مناسبة لكي يوجه حتية اىل روح الشهيد الكبري الرئيس 
حيتذى  مثاأل  يعترب  كان  الذي  وهو  تغييبه  ذكرى  كرامي يف  رشيد 
كرجل من رجال الدولة ومن رجال الوطنية وقد ضحى بروحه يف سبيل 
الوطن ومازلنا نفتقد لرجال مثله ونعول على أن ذكراه ستكون دائما 

مثال حيتذى.
بعد ذلك استغرق النقاش وقتا طويال حول طلب معالي وزير البيئة 
بوقف العمل يف سد جنة ألسباب بيئية، وقد طال الوقت ومل تغرق 

احلكومة يف سد جنة.
سئل: هل كان النقاش فنيا وتقنيا؟

كانوا  الوزراء  الزمالء  بعض  ولكن  وفنيا  تقنيا  النقاش  كان  أجاب: 
يقولون أن هذا النقاش الفين خيفي وراءه موقفا سياسيا ، مل توضح 
هذه املواقف السياسية وقد استطاع رئيس احلكومة حبنكته وصربه 
أن جيعل األمور ضمن السيطرة وهذا األمر سيكون مدعاة للمناقشة 
مسألة  فهذه  والتحزب  التعصب  اىل  متت  ال  بروح  ولكن  جديد  من 
فيها مصلحة لكل اللبنانيني وقد أكد كل الوزراء أن لبنان حباجة اىل 
السدود وحباجة اىل استغالل املياه وأن أحدا ال يستعمل هذا األمر 
لكي يكيد سياسيا لآلخرين واملسألة بكل بساطة هي بعض الرتيث 

للتأكد من بعض األمور الفنية واملسائل البيئية.

تتـمات

Saturday 4 June 2016  2016 حزيران   4 السبت 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

يتقدم جملس اجلالية اللبنانية، رئيسا واعضاء، 
من املسلمني يف مجيع احناء املعمورة وخاصة 
احلارة  القلبية  بالتهاني  واسرتاليا  لبنان  يف 
اعاده  املبارك،  رمضان  قدوم شهر  مبناسبة 

اهلل على اجلميع باخلري.
االعالم
جهاد حيدر

تهاني مبناسبة شهر 
رمضان املبارك

سطحا  درجة   360 بزاوية  بانورامية  صورة  ُتظهر 
صخريا لكوكب املريخ. وأصدر هذه الصور معمل 
والفضاء  الطريان  إلدارة  التابع  النفاث  الدفع 

األمريكية )ناسا(.
والتقط املنظر بواسطة كامريا مثبتة على اجملس 
سطح  فوق  لناسا  التابع  كريوسييت  الفضائي 

الكوكب.
وقد مت جتميع هذه الصورة البانورامية من عشرات 
الصور اليت الُتقطت يف 4 أبريل من أعلى هضبة 

جبلية على سطح املريخ.
مهمة  يف  املريخ  عرب  كريوسييت  املسبار  ويتنقل 
لتوثيق ما يتم العثور عليه على هذا الكوكب منذ 

هبوطه يف عام 2012.
وتظهر الصور ما يبدو أنها صخور من احلجر الرملي 
تأثري  استخدام  ومت  الرمال.  من  بطبقات  مغطاة 
عليه  يبدو  قد  ما  إلظهار  األبيض  اللون  توازن 

املشهد يف ظل نفس ظروف اإلضاءة األرضية.

 صورة مذهلة للمريخ مل تشاهدها 
من قبل

 يقام جناز األربعني والصالة لراحة نفس

 املحامي فواز حرب
 يوم اجلمعة الواقع يف 10 حزيران، الساعة السابعة  

والربع مساء،  يف كنيسة مار شربل - بانشبول:
Friday 10 June at 7.15pm

St Charbel Church
Highclere Ave Punchbowl NSW 142

الداعون: شقيقته  الدكتورة ترييزا حرب وعائالت 
مراد  يونس،  مطر،  هاشم،  طربيه،  داغر،  حرب، 
مع  واملهجر،  الوطن  يف  تنورين  عائالت  وعموم 
مجعية تنورين اخلريية ورابطة ال حرب اخلريية يف 
الغالي  فقيدنا  يتغمد  أن  اهلل  سائلني  اسرتاليا، 

بوافر رمحته اإلهلية  ويسكنه فسيح جنانه. 
ولكم من بعده طول البقاء.

جناز األربعني للمرحوم 
احملامي فواز حرب

مجلس الجالية اللبنانية

االجتماعية  للخدمات  اللبناني  املكتب  يتقدم 
اجلالية  من  وضواحيها   ليفربول  منطقة  يف 
االسالمية  عامة واللبنانية خاصة بأحر التهاني 
اعاده  املبارك،  رمضان  قدوم شهر  مبناسبة 

اهلل على اجلميع باخلري والربكات.
وكل عام واجلميع بالف خري.

املكتب اللبناني للخدمات االجتماعية 
يف ليفربول وضواحيها

تتقدم رابطة ابناء جبل عامل اخلريية من اجلالية 
بالتهاني  خاصة  واالسالمية  عامة  العربية 
املبارك  رمضان  قدوم شهر  مبناسبة  القلبية 
اجلميع  على  اهلل  اعاده  والربكة،  اخلري  شهر 

بالف خري.

رابطة ابناء جبل عامل الخريية

اخلريية  الراس  مارون  ابناء  مجعية  تتقدم 
بالذكر  وخنص  مجعاء  االسالمية  االمة  من 
التهاني  باحر  ولبنان  اسرتاليا  اللبنانيني يف 
شهر  والتقوى  الصوم  شهر  قدوم  مبناسبة 
رمضان املبارك.. وكل عام وانتم بالف خري.

جمعية ابناء مارون الراس الخريية

جملس  رئيس  ليفربول  بلدية  عضو  يتقدم 
السيد  ويلز  نيو ساوث  اللبنانية يف  اجلالية 
علي كرنيب  من مجيع ابناء اجلالية االسالمية 
بالتهاني  اسرتاليا  يف  والعربية  اللبنانية 
والتقوى  الصرب  شهر  حلول  مبناسبة  القلبية 
شهر رمضان املبارك، اعاده اهلل علينا وعليكم 
واليمن  باخلري  مجعاء  االسالمية  االمة  وعلى 

والربكات.. وكل عام وانتم بألف خري.
اخوكم علي كرنيب

علي كرنيب يهنئ

لغاية  نسمة  ماليني  أربعة  دبي  سكان  عدد  يبلغ 
اليوم، وفقًا ملدير عام بلدية دبي، حسني ناصري 
لوتاه، الذي قال: يبلغ عدد سكان دبي حتى اآلن 
بعد  الرقم  هذا  يتغري  وسوف  نسمة،  ماليني   4

مخس عشرة سنة. وملزيد من الدقة،

يبلغ عدد سكان دبي 2504348 نسمة، حسبما أفاد 
الفائت. وكان  األحد  به مركز دبي لإلحصاء يوم 
املركز قد باشر يف آذار 2016 بإحصاءات السكان 
لعام 2016، وذلك بهدف حتسني صناعة القرارات 
االرتقاء  وبالتالي  االسرتاتيجية،  التنمية  وعمليات 

مبستوى سعادة اجملتمع وأجيال املستقبل.

مندوبيه  أن  أصدره،  بيان  يف  املركز،  وأفاد 
سيزورون املنازل بني 28 فرباير و16 مايو 2016 

هلذه الغاية.

وفقًا للقانون رقم 28 لعام 2015، تقع على عاتق 
السكانية  الدراسات  وتنفيذ  مهمة تصميم  املركز 
واالستبيانات اإلحصائية االجتماعية واالقتصادية، 
فضاًل عن بناء نظام إحصاءات متكامل جديد وإدارته 
واملؤشرات  واملعلومات  البيانات  مجع  بهدف 

اإلحصائية الرمسية وحتليلها ومعاجلتها ونشرها.
رائد 

 4 ماليني نسمة عدد سكان دبي!

يؤكد علماء من نيوزلندا أن اختاذ قرارات خاطئة أمر 
طبيعي بالنسبة للطيارين يف ظل أحوال جوية سيئة 

وذلك بسبب الطابع غري املنطقي لتفكريهم.

فقد تقدم علماء النفس إىل 754 طيارا برجاء تقدير 
مدى أمان مواقف خمتلفة قد تنشأ يف أثناء الرحلة. 
إذا انطلق الطيار يف احلكم على سالمة الرحلة من أن 
الطقس إذا كان خالهلا جيدا فإن الطيار سيستطيع 
تقييما  الطريان  أثناء  يف  اجلوية  الظروف  تقييم 
مدى  عن  الطيار  أحدهم  سأل  وإذا  إجيابية.  أكثر 
الطقس رديئا فتقييمه سيكون  إن كان  السالمة 
تنفيذ  الرغم من متاثل ظروف  سلبيًا، وذلك على 
الرحلة متاثال كامال. هكذا تعمل ظاهرة »التقيد« 
املوقف  تصور  على  اإلنسان  جترب  واليت  قيل  مبا 
وتقييمه حبسب تلك املعلومات اليت حصل عليها 

عنه يف البداية.

الطيارون عند وقوعهم يف  عالوة على ذلك يثق 
ظروف حرجة بالتقديرات املتفائلة للموقف وبالكالم 
املهدئ مما يدفعهم مثال الختاذ قرار بتنفيذ هبوط 

فيه جمازفة أو بالطريان عرب الغيوم.

الطيارين  من  قليلة  نسبة  أن  الدراسة  وأظهرت 
تصور  وال  يقال  مبا  تتأثر  ال  بالبحث  املشمولني 
معظم  استمر  بينما  مشوه،  شكل  على  الواقع 
حتى  تتضمن جمازفة  قرارات  اختاذ  الطيارين يف 
بعد االستماع إىل تنبيهات األطباء النفسانيني حول 

األخطاء الشائعة لدى الطيارين.

 أهم املخاطر اليت تهدد 
الرحالت اجلوية

يرافقنا القمر يف ليالي السمر. وحيوي هذا املرافق 
يف طياته مسات ال يعرفها الكثري عنه.

1. قد يكون توأم األرض

يعتقد البعض أن القمر هو توأم األرض نظرًا اىل 
حجمه.

2. اسُتخدم كمقربة

على الرغم من أن جثة عامل الناسا السابق، يوجني 
شومايكر، ليست على القمر بشكل فعلي، إال أن 
رغبه قبل  بناء على  القمر،  ُنثر على سطح  رماده 

وفاته.

3. حُيتمل أنه كان أرضًا مأهولة سابقًا

تظهر بعض صور الناسا أمورًا ال ميكن تفسريها. 
فهل عاشت فيه حضارة أكثر تطورًا من اإلنسان 

قبل أن تطأه قدم اإلنسان؟

4. الظالل أكثر قتامة على القمر.

على  قتامة  أكثر  ظالهلم  أن  الفضاء  رجال  الحظ 
الدوس يف  عليهم  يسهل  السبب،  وهلذا  القمر. 

مكان غري مناسب ألن الظالل غري شفافة متامًا.

يف  مبشاكل  يتسبب  أن  القمر  لغبار  ميكن   .5
التنفس.

إن غبار القمر صغري لدرجة أنه مير عرب خوذات رجال 
الفضاء ويدخل يف أنوفهم وأفواههم.

6. إن اللعب جباذبية القمر ليس بالسهولة اليت 
يبدو عليها.

أنه  غري  ممتع،  جاذبية  دون  من  القفز  أن  يبدو 
يسبب شتى املشاكل لرجال الفضاء، ال سيما حني 
كانت بدالتهم ثقيلة جدًا. فكان القفز فيها ببطء 

عذابا أليما.

7. الزالزل موجودة على القمر كما على األرض

تصل قوة الزالل على القمر إىل 5.5 على مقياس 
رخيرت.

8. حيتوي القمر على نفاية.

يضم القمر خملفات من التجارب كما من البشر.

9. يعتقد البعض أن أطوار القمر تؤثر يف أمناط 
النوم.

نوم  يف  تؤثر  القمر  أطوار  بأن  االعتقاد  يسود 
اإلنسان حيث قد تزيدها أو تقللها.

تكّون  كيف  اآلن  حتى  الباحثون  يعلم  ال   .10
القمر.

ال ميلك الباحثون أدنى فكرة عن تكوين القمر. مثة 
نظريات، إمنا ما من شيء أكيد.

10 غرائب جمهولة عن القمر
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حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع  على مساحة 4000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة 

وصدق يف املعاملة

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

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

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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Malcolm Turnbull and Bill 
Shorten fought each other 
to a draw in an election 
debate that failed to ex-
cite and was dominated by 
questions about economic 
management, border pro-
tection, climate change 
and trust.
After the first three weeks 
of an election campaign 
which has seen a succes-
sion of own goals by both 
sides, the contest at the 
National Press Club of-
fered both men a chance to 
speak directly to voters.
Mr Turnbull began by em-
phasising the Coalition’s 
economic plan, includ-
ing a company tax cut de-
signed to stimulate jobs 
and growth, as he pitched 
economic management 
as the government’s key 
strength.
“My government has set 
out a national economic 
plan, every single element 
of which will create stron-
ger economic growth and 
more and better jobs for 
Australians,” he said.
Mr Shorten, in turn, fo-
cused on fairness, argu-
ing Labor’s policies were 
focused on schools and 
hospitals while attacking 

Malcolm Turnbull and Bill Shorten face off in dour 
debate at the National Press Club

the government’s plan to 
cut company taxes and 
change superannuation for 
high-income earners.
“The election is about 
choices. We are not con-
vinced giving the largest 
banks in Australia $7.4 bil-
lion over the next 10 years 
is good for the budget, 
Medicare or the nation,” he 
said.
“These economic theories 
have been tested before by 
Thatcher and Reagan, but 
it’s a very risky expensive 
gamble.”
The Opposition Leader 
summed up his populist 
line of attack over com-
pany taxes when he said 
Mr Turnbull “wants to give 
them [big banks] a tax cut, 
I want to give them a royal 
commission”.
But Mr Turnbull fired back 
by pointing out that Labor 
treasury spokesman, Chris 
Bowen, has advocated tax 
cuts for business and that 
Labor legend Paul Keating 
had cut business taxes.
“The stuff about banks 
and big companies is just 
a smoke screen. He has no 
plan for economic growth,” 
Mr Turnbull said.
Two of the most conten-

Political strategists for 
both major parties believe 
the Coalition is on track 
to lose about 12 seats at 
the July 2 poll, slashing 
Malcolm Turnbull’s buf-
fer in the Parliament but 
returning his government 
with a reduced second-
term majority.
The Prime Minister’s 
home state of NSW has 
emerged as the weak-
est link for the Coalition 
and the state where the 
most seats could change 
hands, but the ALP’s 
push to claim as many as 
11 Queensland seats of 
the 21 required for Labor 
to form government is 
flagging.
Underscoring the vulner-
ability of Coalition seats 
in Sydney’s west, Labor 
will formally launch its 
campaign in Penrith, in 
the Liberal-held marginal 
seat of Lindsay, on June 
19.
At the start of the fourth 
week of the federal elec-
tion campaign and after 
the leaders fought each 
other to a dour draw in 
the first National Press 
Club debate, political 
strategists on both sides 
said that Bill Shorten had 
not yet done enough to 
snatch victory for Labor.
Liberal strategists who 
spoke to Fairfax Media 
on condition of anonym-
ity predicted that - at this 
stage of the campaign 
- about 12 seats would 
fall, whereas Labor strat-
egists were unsurpris-
ingly more bullish and 
nominated another eight 

The 12 seats the Coalition thinks it could lose to Labor 
on July 2

seats they regarded as 
potential gains.
This is despite national 
opinion polls showing 
the prospect of a hung 
Parliament is a real pos-
sibility under a uniform 
swing.
The 12 seats considered 
most at-risk for the Liber-
als are Barton and Dobell 
(both notionally Labor 
after a redistribution), 
Lindsay, Robertson, 
Eden-Monaro and Mac-
arthur in NSW; Dunkley 
and La Trobe in Victoria; 
Petrie and Capricornia 
in Queensland; Lyons in 
Tasmania and Solomon 
in the Northern Territory.
The eight extra seats La-
bor points to are Hasluck 
and the new seat of Burt 
in WA; Hindmarsh in SA; 
Banks, Paterson (now 
notionally Labor) and 
Page in NSW, Braddon in 
Tasmania and Bonner in 
Queensland.
On Monday, Liberal dep-
uty leader Julie Bishop 
appeared to leave the 
door open to negotiating 
with the crossbench in 
the event of a hung Par-
liament - but Mr Turnbull 
shut the door and said he 
had made it “very clear” 
that would not happen, 
arguing she had been 
referring to negotiating 
over Senate legislation.
“I’m surprised that you 
would imagine it was 
possible that we would 
be doing deals with the 
Greens or independents,” 
he told reporters as he re-
turned again to campaign 
in Lindsay.
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tious issues in the cam-
paign - Labor’s negative 
gearing reforms and the 
Coalition’s plan to deal 
with union and construc-
tion sector lawlessness 
- were not directly men-
tioned once.
But both men were con-
fronted over trust and their 
role in removing sitting 
prime ministers.
In a reference to his role in 
knifing Kevin Rudd and Ju-
lia Gillard, Mr Shorten said 
Labor had “learnt its lesson 
about that difficult period”, 
whereas Mr Turnbull’s re-
sponse was weaker, avoid-
ing talking about this axing 
of Tony Abbott.
But the Prime Minister 
seized on the trust issue 
to question Labor’s deci-
sion late last week to junk 
about $9.2 billion in prom-
ises, including restoring 
the Schoolkids Bonus, re-
viewing the pensions asset 
tests changes and restor-
ing aged care funding.
“Uncluttered by any con-
sultation with his shadow 
cabinet, he made that deci-
sion on the run. Now, how 
can you believe any prom-
ise that he has made?” Mr 
Turnbull asked.
The Prime Minister landed 
a blow when he warned La-
bor was “hopelessly divid-
ed” over boat turnbacks.
“ If Bill becomes prime 
minister, his government 
will be tested by the people 
smugglers...Australians 
cannot trust Labor to keep 
the border security.”
An angry Mr Shorten said 
Mr Turnbull should be 
ashamed for “giving the 
people smugglers any 
hope they could be back in 
business”.
The pair then went on to 
trade blows over climate 
change, with Mr Shorten 
questioning Mr Turnbull’s 
commitment to the issue 
and the Prime Minister sig-
nalling Australia signing up 
to deeper emissions cuts 
in the future.
The debate at the National 
Press Club is the second 
time the two leaders have 
squared off in the cam-
paign.

Prime Minister Malcolm Turnbull and Opposition Leader Bill Shorten. 
Photo: Alex Ellinghausen

Opposition Leader Bill Shorten with Chloe Shorten after the debate. Pho-
to: Alex Ellinghausen

Mr Turnbull led Bill Short-
en 51-49 per cent in the 
most recent Fairfax-Ipsos 
poll. Newspoll had Labor 
leading by the same mar-
gin and Mr Shorten led 
52-48 in Friday’s Reach-
TEL/Seven News poll 
- and swings are rarely 
uniform.
Both camps agreed a re-
duced Turnbull majority 
with about 80 seats in 
the 150-member House 
of Representatives was, 
at this stage, the most 
likely result.
“We can get to 10 easily 
but 21? Everything will 
have to break our way,” 
one Labor strategist said. 
“But we aren’t below 49 
in any published poll, 
there is a sense of opti-
mism in our camp and we 
look set for a good result. 
Can we turn it in to victo-
ry? That’s what the next 
five weeks will tell.”
Both parties are track-
ing about 30 target seats 
and as the halfway point 
of the campaign nears, 
focus has sharpened on 
those which are consid-
ered most “in play” and 
likely to decide the elec-
tion.
Early Labor hopes in 
Queensland for wins in 
seats like Herbert, Daw-
son, Dickson and Leich-
hardt appear to be fad-
ing, though some still 
hold out hope - and argue 
there is enough time - for 
the party to claim Bris-
bane and the Victorian 
seat of Corangamite.
Further complicating cal-
culations, the Labor seat 
of Batman, held by the ac-
cident-prone Labor front-
bencher David Feeney, is 
now considered a pos-
sible loss to the Greens; 
the Queensland seat of 
Fairfax, vacated by Clive 
Palmer, is expected to re-
turn to the Coalition and 
in Victoria, Liberals still 
argue the seats of Bruce 
and Chisholm are an out-
side chance to be lost by 
Labor.

Bill Shorten and Malcolm Turnbull can both point to polls putting them-
selves in the lead. Photo: Alex Ellinghausen
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Tourism and engineer-
ing bodies have called for 
more details about federal 
Labor’s plan to use $1 bil-
lion out of a pot of funding 
for northern Australian in-
frastructure to boost tour-
ism.
Opposition Leader Bill 
Shorten will on Tuesday 
announce a pledge to fund 
cheap loans to the tour-
ism sector across north-
ern Queensland, Western 
Australia and the Northern 
Territory.
Both Tourism Queensland 
and Engineers Austra-
lia cautiously welcomed 
the billion-dollar commit-
ment, to come out of the 
government’s existing $5 
billion Northern Australia 
Infrastructure Facility, but 
called for more informa-
tion.
“We welcome any an-
nouncement that will fund 
economic infrastructure 
and support the economy 
in northern Australia,” EA 
Queensland general man-
ager Ian McEwan said.
“We would prefer to see 
announcements like this 
go through a more rigor-
ous process rather than 
being part of an election 
cycle.”
He deferred questions 
about the impact of divert-
ing one-fifth of the money 
away from the more gener-
al infrastructure fund until 
after the remaining $4 bil-
lion was allocated.
The infrastructure fund 
would be geared specifi-
cally towards attracting 
wealthy Asian tourists, 
projects promoting the 
natural highlights such as 
the Great Barrier Reef and 
eco-tourism.
It could also support Indig-
enous tourism ventures, 

Labor pledges $1b to boost tourism

events facilities such as 
stadiums and convention 
centres and upgrades for 
ports and airports.
Queensland Tourism In-
dustry Council CEO Daniel 
Gschwind said the airport 
upgrade opportunities 
were particularly appeal-
ing.
“We can’t just build the 
infrastructure of the last 
century on a bigger scale 
in northern Australia,” he 
said.
“We have to build the in-
frastructure that can de-
liver the knowledge-based, 
service-based sustainable 
economy that we all talk 
about.
“I think it is a welcome de-
velopment and we certain-
ly look forward to seeing 
some more details on it.”
According to Mr Shorten, 
who will be campaigning 
in Cairns on Tuesday, the 
Northern Australia Tour-
ism Infrastructure Fund 
would provide concession-
al loans and other finance, 
with projects encouraged 
to also attract private fi-
nance.
The projects would be sub-
ject to a competitive pro-
cess with clear evaluation 
criteria and the process 
would include prior con-
sultation with the sector.
Mr Gschwind rejected Mr 
Shorten’s comments to 
News Corp that a lack of 
“high-quality facilities” 
would limit Australia’s 
ability to capture the Asian 
market but agreed there 
were many opportunities 
to do more.
The Greens called on La-
bor to rule out spending 
any of the remaining $4 
billion in the Northern Aus-
tralia Infrastructure Facility 
on fossil fuels.

Highlighting natural beauty such as the Great Barrier Reef will be a key 
focus of the plan. Photo: Tourism Australia 

A surge in mining exports 
has delivered the fast-
est economic growth in 
the life of the Coalition 
government, but has left 
much of Australia going 
backwards.
The first electorate-by-
electorate breakdown of 
economic growth pre-
pared for Fairfax Media by 
SGS Economics & Plan-
ning shows economic 
activity is shrinking in 30 
of Australia’s 150 parlia-
mentary seats.
In parts of Queensland 
and Western Australia, the 
economy is shrinking by 
as much as 2 per cent per 
year. At the other end of 
the scale, in parts of Syd-
ney and remote Western 
Australia, the economy is 
growing by 5 per cent or 
more per year.
Nine of the 10 fastest-
growing electorates are 
held by the Coalition.
Before joining SGS Eco-
nomics & Planning, Terry 
Rawnsley helped prepare 
the national and state 
economic growth figures 
at the Bureau of Statistics. 
He has taken the most 
recently published state 
economic growth figures 
for 2014-15 and broken 
them down to electorate 
level, using census infor-
mation about the distribu-
tion of economic activity 
and employment data.
The results, for each of 
Australia’s 150 elector-
ates, show economic 
activity growing at more 
than 5 per cent per an-
num in the inner suburbs 
of Sydney and Melbourne 
but going backwards in 
western and south-west-
ern Sydney seats such as 

How the economy is racing ahead in some electorates 
but suffering in others

Parramatta, Fowler, Mc-
Mahon, Chifley and Wer-
riwa. All are held by La-
bor. In outer Melbourne, 
Corio and Corangamite 
are going backwards. 
Corio is held by Labor 
and Corangamite is held 
by the Coalition’s Sarah 
Henderson on a wafer-
thin margin.
“The inner seats, which 
are home to knowledge-
intensive industries, are 
doing well, but economic 
growth has turned nega-
tive in the outer suburban 
seats typically held by La-
bor,” Mr Rawnsley said.
Asked whether weak eco-
nomic growth would af-
fect the results in those 
electorates, Mr Rawnsley 
said that because much 
of it was concentrated in 
strongly held Labor seats 
it might not, but where the 
seat was marginal it could 
become an issue. Eco-
nomic growth was nega-
tive in many of the seats 
around Brisbane and on 
the NSW south coast.
In March quarter figures 
released on Wednesday, 
the national economy 
grew 1.1 per cent, the 
highest growth rate in 
more than three years. All 
but 0.1 percentage points 
of the growth was brought 
about by a surge in min-
ing production, benefiting 
mostly remote Australia 
and the head offices in 
cities that serve the in-
dustry.
Consumer and business 
spending, measured by 
domestic final demand, 
grew a mere 0.2 per cent. 
The best measure of liv-
ing standards, real net na-
tional disposable income 

per capita, shrank for the 
eighth consecutive quar-
ter, slipping 0.1 per cent 
to be 4 per cent down 
from its peak.
Over the year to March, 
the economy grew by 3.1 
per cent. Real net national 
disposable income per 
capita slid 2.6 per cent.
Measured economic 
growth was also helped 
by a low imports-to-sales 
ratio, which fell from 39.3 
per cent to 37.6 per cent, 
its lowest level since De-
cember 2012.
Treasurer Scott Morrison 
said while the headline 
numbers were welcome, 
the economy was fragile 
and needed a company 
tax to boost earnings.
“Around 100,000 busi-
nesses who employ 2.2 
million Australians with a 
turnover between $2 mil-
lion and $10 million will 
get a tax cut on July 1 

Prime Minister Malcolm Turnbull and Treasurer Scott Morrison explain the latest 
GDP figures in Brisbane on Wednesday. Photo: Andrew Meares
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this year, they will be able 
to invest more,” he said. 
“You won’t find a Google 
CEO among any of those 
businesses. You will find 
mums and dads.”
Shadow treasurer Chris 
Bowen said the high eco-
nomic growth figure was 
driven entirely by net ex-
ports.
“Beneath the headline fig-
ures, we know that there 
is an economy struggling 
with falling demand and 
falling income growth,” 
he said.
“Without net exports, 
we would have had a 
flat quarter of economic 
growth. But this is not a 
plan for Australia’s fu-
ture. We can’t rely on the 
Government of China to 
be stimulating - we can’t 
rely on Australia’s lique-
fied natural gas exports 
to drive our growth going 
forward.”

Premier Mike Baird has 
defended using KPMG to 
assess the case for the 
NSW government’s local 
council amalgamations, 
despite the company pre-
viously giving the govern-
ment advice on the issue.
Fairfax Media reports it 
has seen documents that 
reveal the auditing firm 
was involved in the pro-
cess in July 2015, months 
before the Independent 
Pricing and Regulatory 
Tribunal released its Fit 
for the Future final report.
Mr Baird has downplayed 
the company’s previous 
involvement and any con-
cerns around its indepen-
dence, saying its assess-
ment of the issues were 
online for everyone to 
see.
“In any process such as this 
you will consult experts to 
provide advice along that 
journey,” the premier told 
reporters on Thursday.
“What we have pub-
lished... is the outcomes 
of their analysis that looks 
at the benefits that come 

in terms of the individual 
mergers.”
Despite Mr Baird’s reas-
surances, Opposition 
leader Luke Foley says the 
full report recommend-
ing the mergers has never 
been made publicly avail-
able.
“There are clear links that 
need explaining,” he said.
“This can be cleared up 
once and for all by simply 
releasing the full report.”
In a statement on Thurs-
day, KPMG did not directly 
address the accusations 
but said it “strongly de-
nies any issue of indepen-
dence in its work for the 
NSW government regard-
ing council mergers”.
It also says its analysis 
“concluded that there is 
likely to be a net financial 
benefit following a merger 
of the councils”.
“The analysis was pre-
pared using assumptions, 
which were made publicly 
available, to estimate the 
potential financial impacts 
of the mergers proposed 
by government,” it said.

Baird defends KPMG on coun-
cil mergers
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اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - فرع فيكتوريا تهنئ

تتقدم اجلامعة اللبنانية الثقافية 
يف العامل - فرع فيكتوريا، برئاسة 

غنيم فضول واللجنة االدارية 
واالعضاء، بأحر التهاني من 
اجلالية اللبنانية واالسالمية 
مبناسبة حلول شهر رمضان 

املبارك، أعاده اهلل على اجلميع 
باخلري والربكات..

وكانت الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم- فرع فيكتوريا، برئاسة غنيم فضول، قد نظمت مهرجان 
انتخاب ملكة جمال الجالية اللبنانية يف فيكتوريا حيث فازت بلقب امللكة الحسناء جنفياف يرق وبلقب 

الوصيفيتني االوىل لينا عالمة والثانية نوال عبيد..
وستنافس امللكة يف مهرجان انتخاب ملكة جمال االغرتاب اللبناني الذي سيقام يف ضهور الشوير 
يف لبنان يف 13 آب 2016 برعاية رسمية لبنانية.. وألول مرة يف تاريخ انتخاب ملكات الجمال 
ستسافر امللكة والوصيفتان وجميع املتنافسات اىل لبنان على نفقة الجامعة لحضور هذا املهرجان 
الجمالي املميز ولتشجيع زميلتهن ملكة جمال الجالية اللبنانية يف فيكتوريا اآلنسة جنفياف يرق.
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حـلويات الـبلحة الـشهرية
األولـى يف فـيكتوريا

بادارة السيد طـارق أفـيوني

مفروكة - بقالوة - منورة - بييت فور 
- معمول بتمر - أقراص جوز - كايك - 

بوظة مشّكلة - حلويات فرجنيه  ومجيع 
أنواع احللويات العريبة 

أختصاصيون حبالوة الشميسة
زوروا حلويات البلحة وتأكدوا بأنفسكم 

من اجلودة واخلدمة
حلويات البلحة املكان الالئق الستضافة 

زواركم
البلحة ملتقى العائالت .. تفتح 7 ايام 

يف األسبوع

761 - 763 Sydney Rd, Brunswick - P: (03) 9383 3944

بقالوة مشّكل

حلويات عربية مشّكلة

 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.. 

رمضان كريم
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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   

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.



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

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
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

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

فـالفل- فـول، حـمص، تبولة، شاورما، شيش 
طاووق، مشاوي متنوعة، فتوش، فتة، سمكو 

حرّة، كبة نيـّة، تشيبس، تشيكن بريغر، 
همربغر، مقانق، وجميع أصناف املأكوالت 

اللبنانية
لقمة طيبة على يد أشهر الطهاة

بإدارة أشهر الطهاة

أجواء عائلية

خدمة سريعة

خربة يف صناعة املأكوالت

معاملة ودودة

عرض خاص بمناسبة شهر رمــضان املبارك:

فروج مع توم
 بـ 10 دوالرات

جلسة خاصة لألركيلة
مع كافة أنواع الكوكتيل

نستقبل جميع املناسبات
نؤمن سائر  الطلبيات

نفتح 7 أيام يف األسبوع
املطعم يتسع لحواىل 50 شخصا

موقف خلفي أيضا لزبائن 
املطعم من موقف سيارات
Yagoona Car Park
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