لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412

Melbourne: 1/ 8 Gilmour

السبت  27أيــار  - 2017العدد 824

نصر اهلل :ال للفراغ والتمديد والستني ونصر على قانون انتخابي جديد

خالل االحتفال بالذكرى  17لعيد املقاومة والتحرير يف مدينة الهرمل

تنطلق من مواقع رمسية
وسياسية مأزومة تبحث
عن خمارج ألوضاعها اكثر

من عملها من اجل عودة
البالد ساحة استنزاف
الداخلية
للصراعات

إحباط هجوم إرهابي يف موسكو خطط له «داعش»
يف موسكو .مشرية إىل أن
التحقيقات األولية مع أربعة
من أعضاء «خلية إرهابية»
ّ
دلت على تلقيهم تعليمات

من قيادة «داعش» يف
كانوا
وأنهم
سورية،
تنفيذ
بعد
يستعدون

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

EASY TRAINING SOLUTIONS
Attain your skills... the EASY way

فيما يعاني لبنان بشدة

التتمة صفحة 31

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
both employers and workers
Assessment.
Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

انضمام «األطلسي» إىل التحالف ضد «داعش»  ...بال قتال

على
احلرب
تصدرت
أعمال
جدول
اإلرهاب
االجتماعات األوروبية -
األمريكية املكثفة اليت
شهدت احلضور األول
من نوعه للرئيس دونالد
ترامب يف قمة حلف
مشال األطلسي (ناتو) يف
بروكسيل أمس االول.
ويرجح أن تشهد احلرب ضد
«داعش» تصعيدًا مهمًا،
بعد موافقة القمة على
انضمام احللف إىل التحالف
الدولي حملاربة التنظيم يف
العراق وسورية.
ووقف قادة «األطلسي»
دقيقة صمت حدادًا على
اعتداء
ضحايا
أرواح
مانشسرت .وأكد ترامب
«حتييد
على
العزم
اخلاسرين
اإلرهابيني
أولئك ،يف دول احللف
وخارجها .ولن نسمح هلم
بالعودة» من حيث هم.

وأثنى الرئيس األمريكي
على دور خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز يف مجع قادة
العاملني العربي واإلسالمي
من أجل جتفيف منابع
متويل اإلرهاب ومكافحة
التطرف .وقال ترامب:
«تباحثت طوي ًال مع امللك
سلمان ،هذا امللك احلكيم
الذي يسعى إىل حتسني
األوضاع بسرعة .واتفق

قادة الشرق األوسط يف
اجتماع استثنائي على وقف
متويل األيديولوجيا املتطرفة
اليت تقود إىل هذا اإلرهاب
الشنيع يف العامل بكامله».
وأضاف ترامب أن جولته
يف الشرق األوسط «أحيت
األمل بأن تتوحد الشعوب
اليت تتبع ديانات خمتلفة،
ملواجهة خطر مشرتك على
اإلنسانية مجعاء».
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تـهنــئة
نتقدم من الجالية العربية واالسالمية بأحر
التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
شهر الرحمة والصوم واالحسان ،جعله اهلل
شهر خري وبركات على الجميع.
«الهريالد»

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

MANAGING DIRECTOR

Confined Spaces

Saturday 27 May 2017, Issue No. 824

pp: 255003 / 09613

ال تصعيد استثنائيا وال حلول وشيكة!!

أعلنت األجهزة األمنية
الروسية إحباط خمطط
لشن هجمات باملتفجرات
ضد وسائل النقل العام

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

مل تبدل صورة الذكرى
ال 17لتحرير اجلنوب من
االحتالل االسرائيلي من
واقع داخلي مشدود اىل
سلسلة أزمات وتعقيدات
ومآزق باتت تطغى على كل
شيء مبا يف ذلك مناسبات
وطنية من هذا احلجم البارز
 .واحلال ان اقرتاب العد
قانون
ألزمة
العكسي
االنتخاب من نهايته وضع
البالد امام قلق تصاعدي
مل جيد حتى الساعة أي
تطور اجيابي ملموس من
شأنه ان يربده .بل ان
تطورات االيام االخرية
دللت باحلقائق اجملردة
على ان كل التطمينات
الكالمية او التحذيرات
املقابلة ال تتمتع بالصدقية
السياسية الكافية النها

www.southwestbuilders.com.au

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

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
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اعــالنات

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

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

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

أســعار خاصة مبناسبة شهر رمضان املبارك

ر
م
ـ
ض
ا
ن
كر يم

مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت
مسانة عربية  -معلبات  -أرزّ  -حبوب  -زيوت  -أجبان وألبان  -مثلجات  -متور ..وغري ذلك مما حيتاجه املطبخ اللبناني والعربي
نفتح  7أيام يف االسبوع
من الـ  7صباحا حتى
الـ  7مساء

5B/ 63 Simmat Ave. Condell Park
Arcade NSW - Ph: 02 9796 7608

FREE
PARKIND
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لبنانيات

لـصاحبها فادي جـمال الـدين  -ادارة أمحد حممود كريّم
تتوفر لدينا مـختلف انـواع
املـعلبات والـسكاكر واملـواحل
واألجـبان واأللـبان واملرطبات
والـقهوة والعصائر واالراكـيل
والـخبز وغريها

نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع
من الـ  9صباحا  12 -ليال

فادي مصطفى جمال الدين وأحمد محمود كريـّم يف خدمة الزبائن

ختفيضات كـبرية على االسـعار مبناسـبة شـهر رمـضــان املـبارك

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك .رمضـان كريم
Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street Bankstown NSW 2200 (Opp. Bankstown
sports club) - TEL: 02 – 9796 1399

صفحة 5

Saturday 27 May 2017

الـسبت  27أيــار 2017

Page 5

لبنانيات

باسيل من راشانا :مدعوون للحفاظ على إرث اآلباء واألجداد سليمان فرجنيه يستقبل عصام فارس يف بنشعي يف زيارة عائلية
ويف لبنان قدرات للفن واالبداع باقية ال تزول
رعى وزيرا اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل والثقافة غطاس
اخلوري ممثال باملهندس روجيه
خوري ،حفل اطالق Rachana
 Land aRt FestivaLحول
فن األرض والذي سيقام بني
االول والثامن من متوز املقبل
يف راشانا بدعوة من مؤسسة
راشانا الثقافية ،ويشارك
فيه طالب اجلامعة اللبنانية -
كلية الفنون اجلميلة ،اجلامعة
،LaU
االمريكية
اللبنانية
االكادميية اللبنانية للفنون
اجلميلة  ،aLBaجامعة سيدة
اللويزة  ،ndUجامعة الروح
القدس  -كسليك ،UseK
واجلامعة االمريكية يف بريوت
 aUBبإشراف الفنان الربيطاني
.RichaRd shiLLing
أقيم احلفل يف ملعب النادي
يف حضور ممثلة وزير االعالم
ملحم رياشي ريتا مسرا صابر،
روجيه
البرتون
قائمقام
طوبيا ،رئيس احتاد بلديات
مرسيلينو
البرتون
منطقة
احلرك ،امللحق الثقايف يف
السفارة الفرنسية إيريك لوبا،
شاهني،
إميل
املونسنيور
رئيسة املركز الثقايف الفرنسي
ـ جونيه ميلودي باردان ،رؤساء
بلديات وخماتري ،عمداء ومدراء
واساتذة اجلامعات املشاركة
يف املهرجان ،عدد من الطالب،
وحشد من األهالي واملدعوين
وإعالميني.
بعد النشيد الوطين ،قدم
للحفل مروان عبداهلل ،فكلمة
راشانا
«مؤسسة
رئيس
الثقافية» وسيم عبداهلل الذي
أعرب عن فخره «ببلدته الفريدة
اليت أرادها االخوة بصبوص،
ميشال والفرد ويوسف متحفا
يف اهلواء الطلق بني البيوت
اجلميلة
الطبيعة
القدمية،
واملنحوتات املزروعة يف كل
أرجاء الضيعة».
ثم ألقى عضو املؤسسة
أناشار بصبوص كلمة قال
فيها« :راشانا مرة أخرى،
تصنع احلدث ،إرادة االجيال
السابقة جعلتها يف صلب
النهضة الثقافية والفنية منذ
مخسينيات القرن املاضي ،أما
اليوم فنحن نقف يف مسرح من
نوع آخر يف زمن آخر ،مسرح
يطلق شرارة جديدة ،مسرح
يبين مدماكا آخر يف مشروع
راشانا .مسرح أبطاله جامعيون
ينطلقون يف طبيعة راشانا،
يبحثون ،يتساءلون ،فيضعون
حجرا أساسا لطريقة جديدة
للتعبري عن الذات ،امسها فن
االرض وفيها تستعمل املواد
املوجودة يف الطبيعة واالرض.
وسينجح طالبنا بتحويل هذا
احلدث اىل منصة تفكري وحبث
يف الفنون والبيئة واالضاءة
على مجالية وشاعرية املكان
والطبيعة .سينجزون اعماال
لن تكون حنتا ،وال رمسا ،وال
شعرا وال موسيقى بل ستكون
كل ذلك معا .بعد الثامن من
متوز سيكون ملنحوتات راشانا
رفاق جدد ينتظرون سويا قدوم

الزوار حميب الفن والطبيعة».
وبعد كلمة املهندس أنطوان
حلود اليت القاها باسم اجلامعات،
كانت كلمة للفنان الربيطاني
 RichaRd shiLLingكلمة
أعرب فيها عن محاسه للمشاركة
يف هذا املشروع الفين يف بلدة
منوذجية هي راشانا ومع اساتذة
وطالب جامعيني.
بعده ألقت ممثلة الوزير رياشي
كلمة مما جاء فيها« :املشروع
الذي نطلقه اليوم يتميز
باالبتكار والتجدد ويدخل مفهوما
جديدا اىل عامل الفن .فالثروة
احلقيقية لبلدة راشانا هو
طابعها الفين الثقايف وابناؤها
هم بنيتها التحتية الصلبة ،من
هنا قررت املؤسسة القيام
بهذا املشروع الذي يشبه
عصرنا ومستقبلنا الواعد .وقد
جئنا اليوم نكتشف فنا جديدا
مفهومه «فن األرض» الذي
يعين ان يلتحم الفنان بالطبيعة
دون اي قيد بل يلتزم قوانينها
فقط».
وتابعت« :عندما سألت احد
اعضاء اجلمعية عن االحزاب
اليت ميثلون ،كان اجلواب ان
يف اجلمعية من كل االحزاب
ولكن عندما تكون راشانا هي
مشروعنا تصبح مصلحة البلدة
هي حزبنا ونكون يدا بيد وكل
ما نقوم به يهدف دعم هذا
املهرجان واجناحه وحتويل بلدتنا
اىل متحف فين عاملي ومركز
ثقايف رفيع املستوى».
وأكدت «دعم رجل املصاحلة
الوطنية هلذا النشاط الثقايف
الذي سيكون له مكانه على
اخلارطة العاملية ،وستكون
هناك متابعة ملراحل تنفيذ
املشروع واالضاءة عليه عرب
التواصل
ومواقع
االعالم
االجتماعي بالتعاون والتواصل
مع جهات أجنبية».
أما ممثل الوزير خوري فقال:
«ال ميكن ان نتذكر البلدة
الوادعة راشانا من دون ان
نتذكر االخوة بصبوص بضجيج
بإيقاع
واالزميل
املطرقة
موسيقي ينتج عنه نصب
ومتاثيل مبدعة متثل أحالم ورؤى
عائلة بصبوص ،حبيث أصبحت
راشانا معهم مكانا للفن
واالبداع .هذا هو لبنان ،وهؤالء
هم ابناؤه يتوجهم االبداع والفن
االصيل».
وختم متمنيا بإسم وزير الثقافة
ملهرجان راشانا ،ارض الفن

الراقي« ،النجاح املميز واملتميز
فيحقق الغاية املرجوة» ،مؤكدا
«وقوف وزارة الثقافة اىل جانب
مجيع املبدعني يف لبنان».

باسيل

وأعرب الوزير باسيل عن
سروره «ألنين أنا إبن األرض
والطبيعة اليوم هنا معكم»،
مستذكرا أيام الدراسة «يوم
كنا نأتي اىل راشانا واىل هذا
املكان بالذات ملمارسة الرياضة
واملشاركة يف املباريات فأنا
حفظت هذا امللعب ومدرجاته».
وقال« :راشانا ليست فقط
ذكرى مجيلة وليست فقط
اصدقاء وأهل ومكان تربينا
فيه ولعبنا يف ربوعه ،إمنا هي
مصدر فرح وإسم يكرب به القلب
عندما نتكلم عنه .وعندما نأتي
اىل راشانا ندرك أن يف لبنان
قدرات للفن واالبداع واخللق ال
تزول .صحيح اننا أمام عمل
فين معرض للزوال ولكن الفن
ال يزول بل تبقى يف الذكرى
والصوت والصورة».
وحيا رفاق مقاعد الدراسة
«الذين أمجل ما فيهم إمجاعهم
على حب راشانا رغم تنوعهم
حيب
وعندما
السياسي،
االنسان بلدته ووطنه يبذل كل
ما يف وسعه للمحافظة عليهما
ولذلك حنن جمربون على الوقوف
جبانبكم وتقديم كل الدعم لكم
إلجناح هذا املشروع الذي من
خالله حتافظون على إرث كبري
أنتم مؤمتنون عليه .وإذا حافظ
كل فرد منا على االرث املؤمتن
عليه حبجر واحد ورثه فيعيد
ترميمه فنحن بذلك حنيي تاريخ
اآلباء واألجداد واملراحل اليت
عاشها لبنان وحنن مؤمتنون
للحفاظ عليها ومتابعتها».
وختم« :أقل ما ميكن ان نقوم
به هو أن نكون معكم فنكون
مع ذاتنا ايضا ومع تارخينا
ومستقبل أبنائنا من خالل هذا
العمل الذي حيمل كل األمل،
فهذا هو شباب لبنان وهذا
االبداع اجلميل وهو الباقي الذي
ال يزول» ،متمنيا «اللقاء جمددا
مع الفرح بني االول والثامن
من متوز املقبل ومع املعرض
الدائم املتجدد كما أن راشانا
تتجدد اليوم».
بعد ذلك كانت جولة للحضور
املنظمني
من
واستطالع
واملشاركني حول تفاصيل
وأقيم
وأهميته.
املهرجان
كوكتيل باملناسبة.

استقبل رئيس تيار املرده
النائب سليمان فرجنيه يف
دارته يف بنشعي نائب رئيس
احلكومة السابق عصام فارس
يف زيارة عائلية ختللها مأدبة
غداء وعرض جململ التطورات
واملستجدات الراهنة يف لبنان.
بعد اللقاء قال فارس« :جئنا
نزور صديقنا احلبيب حيث ال
يكتمل مشوارنا ّ
اال عندما نأتي
جد
ونراه ،فعالقتنا أبًا عن
ّ
وصداقتنا قوية ال تتزعزع وال
تتغري وازدادت هذه الصداقة
وتوسعت بعد ان استلم الزعامة
معالي الوزير سليمان فرجنيه،
حنن واياه عشنا مشوارًا كام ًال
ومسريتي السياسية لتسع
سنوات يف جملس النواب مع
بعضنا ،مخس سنوات يف ثالث
حكومات مع بعضنا أيضًا ومل
تتزعزع عالقتنا حلظة ،واآلن
نكمل املشوار ،وقد جئنا نسأل
خاطر هذا البيت ،اهلل خيليلنا
اياك وحيفظك معالي الوزير».
وعن أجواء اللقاء لفت اىل
أنه «عندما يغيب االنسان
مدة  12سنة يتكلم بكثري من
الذكريات» ،مشريًا اىل أنه
ميكن ان يعود اىل السياسة يف
لبنان وميكن ال ،متمنيًا اجياد
صيغة لقانون االنتخابات قبل
 20حزيران كي ال ندخل يف
طريق مسدود».
ّ
الكل حريص
واعترب فارس أن
وواع ،مشريًا
على هذا البلد
ٍ
اىل أن النوايا سليمة «وعندما
توجد هذه النوايا من الضروري
تنفيذها».

جعجع عرض مع
السفرية األمريكية
أوضاع لبنان واملنطقة
عرض رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،يف
معراب ،مع السفرية األمريكية
اليزابيث ريتشارد ،األوضاع
السياسية العامة يف لبنان
واملنطقة ،يف حضور مستشار
رئيس احلزب للعالقات اخلارجية
ايلي خوري.
من جهة أخرى ،استقبل جعجع
وفدا من ميتم «سيدة العطايا»
يف زحلة الذي قدم له هدايا
تذكارية عبارة عن أعمال حرفية
وكتابا يروي تاريخ امليتم
منذ تأسيسه .وأنشد األطفال
باللغة
والرتاتيل
األغاني
الفرنسية ،ثم التقطوا الصور
التذكارية معه.
إىل ذلك ،التقى جعجع وفدا
من مستشفى مجعية اخلدمات
طرابلس
يف
االجتماعية
ضم رئيس اجلمعية الدكتور
مصطفى احللوة ،عضو جملس
اإلدارة الدكتور رفعت احلالب،
مدير املستشفى الدكتور سامي
عطية ،والدكتور حسان اخلطيب،
يف حضور مستشار رئيس
احلزب للعالقات اخلارجية ايلي
خوري ،األمني املساعد لشؤون
املصاحل يف احلزب الدكتور
غسان يارد ومنسق «القوات»
يف طرابلس فادي حمفوض.

وقال« :هناك بعض التجاذبات،
البعض يعترب أنه ال تزال هناك
فرصة الجياد قانون انتخابي
غري الستني وان شاء اهلل نصل
يقدم
اىل هذا القانون واهلل
ّ
اخلري».
من جهته قال فرجنيه« :حنن
ودولة الرئيس تاريخ وصداقة،
ونعتربه يف كل املراحل أخًا
كبريًا وأبًا ،ويف كل املراحل
مير يوم اال وكنا
السياسية مل ّ
معًا يف مسريتنا حتى يف
الرتشح لالنتخابات النيابية كنا

نرتشح سوية مع بعضنا دائمًا
ونستطيع القول ان كل ما
تكلمنا به هو الوجدان والتاريخ
وكنا نستعيد التاريخ ونتمنى أن
يعود عصام فارس ويعمل يف
لبنان الن لبنان حيتاج ألوادم
كدولة الرئيس».
وردًا على سؤال عما اذا مت
التطرق اىل االوضاع السياسية
قال فرجنيه« :حتدثنا قلي ًال عن
قانون االنتخاب ،ولكننا تطرقنا
اىل األمور احللوة ال اىل األمور
البشعة».

يونان وأفرام الثاني وساكو التقوا نائب الرئيس
األمريكي :للمحافظة على وجود مسيحيي الشرق
أعلن املكتب االعالم لبطريركية
السريان الكاثوليك األنطاكية،
يف بيان ،ان بطريرك السريان
مار
األنطاكي
الكاثوليك
الثالث
يوسف
اغناطيوس
يونان ،وبطريرك أنطاكية وسائر
املشرق للسريان األرثوذكس
مار اغناطيوس افرام الثاني،
وبطريرك بابل على الكلدان
مار لويس روفائيل األول
ساكو ،التقوا بنائب الرئيس
األمريكي مايكل بينس ،يف
البيت األبيض يف واشنطن،
وذلك مبشاركة رئيس أساقفة
فيينا الكاردينال كريستوف
منظمة
ورئيس
شونبورن،
املشرتعني الكاثوليك الدوليني
الدكتور كريستيان فون غوزو،
اللذين نظما اللقاء ودعوا إليه.
وأشار املكتب إىل ان البطاركة
حبثوا مع نائب الرئيس األمريكي
«األوضاع العامة يف الشرق
األوسط واحلضور املسيحي
فيه ،وما يعانيه مسيحيو الشرق
وما يتعرضون له من جراء
احلروب والنزاعات والصراعات
وأعمال العنف واإلضطهاد
واإلقتالع والتهجري القسري من
أرض اآلباء واألجداد ،وخباصة
األوضاع يف العراق وسوريا
ولبنان ،مؤكدين أن املسيحيني
هم سكان األرض األصليون،
وأنه من األهمية والضرورة
احملافظة على وجودهم وبقائهم
واستمرارهم يف أداء الشهادة
إلميانهم املسيحي وإلجنيل
احملبة والسالم يف أرضهم
يف الشرق ،باحلرية والكرامة
اإلنسانية واملساواة الكاملة مع
إخوتهم وشركائهم يف الوطن
إىل أي دين أو قومية انتموا،
وأن ينعم اجلميع بالسالم
واألمان والطمأنينة».
وذكر ان نائب الرئيس
األمريكي أبدى «التفهم الكامل
ملا عرضه البطاركة» ،واعدا
ب»العمل على تعزيز السالم
واحلوار ومحاية املسحيني يف

الشرق».
وأثنى البطاركة على «ما
جاء يف هذا اإلطار يف اللقاء
املعزي والباعث األمل والرجاء
الذي مت بني قداسة البابا
فرنسيس والرئيس األمريكي
دونالد ترامب يف الفاتيكان،
حيث جرى التأكيد على «تعزيز
السالم يف العامل من خالل
املفاوضات السياسية واحلوار
بني الديانات ،مع اإلشارة
بشكل خاص إىل الوضع يف
الشرق األوسط ومحاية الطوائف
املسيحية».
وكان البطاركة والكاردينال
شونبورن والدكتور فون غوزو
قد التقوا على هامش زيارتهم
واشنطن ،مبسؤولني يف وزارة
اخلارجية األمريكية ،وبعدد من
أعضاء الكونغرس األمريكي،
وبناشطني يف منظمات غري
حكومية تعنى بشؤون مسيحيي
«وحبثوا
األوسط
الشرق
معهم يف احلضور املسيحي
يف الشرق وضرورة احملافظة
عليه» .كما حلوا ضيوفا على
السفري البابوي يف الواليات
األساقفة
رئيس
املتحدة
املطران كريستوف بيار ،يف
مقر السفارة يف واشنطن.
وحضر هذه اللقاءات النائب
البطريركي ألبرشية شرقي
الواليات املتحدة األمريكية
للسريان األرثوذكس املطران
مار ديونوسيوس جان قواق،
وراعي أبرشية سيدة النجاة
يف الواليات املتحدة للسريان
الكاثوليك املطران مار برنابا
يوسف حبش ،وراعي أبرشية
مار توما الرسول يف شرق
للكلدان
املتحدة
الواليات
املطران فرنسيس قالبات،
وأمني سر بطريركية السريان
األرثوذكس األب جوزف بالي،
ووأمني سر بطريركية السريان
الكاثوليك األب حبيب مراد،
ومستشار الكردينال شونبورن
مانويل بغدي.
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لبنانيات

نصراهلل من اهلرمل :هناك أفكار وطروحات جديدة ميكن أن توصل إىل نتيجة طيبة على مستوى قانون إنتخابي جديد
أحيا «حزب اهلل» الذكرى 17
لعيد املقاومة والتحرير ،باحتفال
أقامه يف مدينة اهلرمل ،حتت
شعار «وكان وعدا مفعوال»،
حضره ممثل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون الوزير
السابق غابي ليون ،ممثل رئيس
جملس النواب نبيه بري مسؤول
حركة «أمل» يف البقاع مصطفى
فوعاني ،وزير الصناعة حسني
احلاج حسن ،السفريان السوري
علي عبد الكريم علي وااليراني
حممد فتحعلي ،وزراء ونواب
حاليون وسابقون ،شخصيات
عسكرية وحزبية ،ورجال دين،
ممثلو منظمات مينية وعراقية
وحشد من املؤيدين.
بداية ،آيات من الذكر احلكيم،
ثم النشيد الوطين ونشيد «حزب
اهلل» ،فكلمة تقديم من الشاعر
علي عباس ،تالها اناشيد من
وحي املناسبة.
بعد ذلك ،أطل األمني العام
ل»حزب اهلل» السيد حسن نصر
اهلل عرب الشاشة ،ملقيا كلمة رحب
فيها باحلضور وباسم أهل اهلرمل
«يف مدينة الشهداء» ،ويف «هذا
العيد الوطين الكبري والعظيم،
عيد املقاومة والتحرير» .وقال:
«حنن يف هذا العام انتخبنا مدينة
اهلرمل الحتفالنا الوطين هذا،
لنعرب عن موقع هذه املدينة وعن
موقع هذا القضاء وأهل هذه
البلدات ،وبالتالي أيضا نعرب عن
أهل وموقع وموقف أهل بعلبك
اهلرمل وحمافظة بعلبك اهلرمل
وأهل البقاع عموما يف هذا
االنتصار العظيم الذي حتقق عام
 25 ،2000أيار .»2000
أضاف« :شباب هذه املنطقة
الذين لبوا النداء منذ األيام
األوىل ومألوا خطوط املواجهة
ومعسكرات التدريب يف حماور
اجلنوب ويف حماور البقاع
الغربي ،وقدموا الشهداء وذهب
منهم جماهدون إىل زنازين
األسر ،اعتقلوا وأسروا وما
زال يف بيوتهم مئات اجلرحى،
عوائل الشهداء وعوائل اجلرحى،
واجملاهدون يف هذه املنطقة،
والبيئة احلاضنة اليت شكلها
أهل هذه املنطقة للمقاومة
منذ بداياتها األوىل ،يف زمن
الغربة ويف زمن الوحدة ويف
زمن ختلي العامل ،جيب أن يذكر
هذا األمر يف كل عيد للمقاومة
والتحرير».
ووجه

«حتية

إىل

أهلنا

يف

اهلرمل ويف بلداتها ويف كل
منطقة بعلبك اهلرمل والبقاع،
إىل أهلها األوفياء ،إىل الرجال
والكبار
والصغار
والنساء
والذين كانوا دائما على العهد
منذ االنطالقة األوىل ،وما زالوا
الثابتني واألوفياء واملخلصني
واحلاضرين وامللبني لكل نداء،
واملستعدين لكل موقف يتطلب
الشجاعة أو التضحية أو العطاء
بال حدود أو اجلود ،كما هو
احلال يف السابق ويف احلاضر
وسيكون يف املستقبل إن شاء
اهلل».
ثم حتدث عن املناسبة ،قائال
«مبناسبة عيد املقاومة والتحرير،
هناك مقطع من الكالم جيب أن
يعاد يف بداية خطاب كل سنة،
هذا املضمون ذكرته عام 2016
وعام  2015و 2014وجيب أن
يقال وأن يعاد أوال لتطلع عليه
األجيال من شباب ومن شابات
لبنان والعامل العربي واإلسالمي
الذين مل يولدوا أو مل يعاصروا
ذكرى التحرير وأحداث املقاومة
عام  2000وقبل عام ،2000
وللذين عايشوا وعاصروا للتزود
من هذه احلادثة التارخيية.
للتذكري ولتحديد املسؤوليات،
بالضبط لالنصاف ،عندما اجتاحت
إسرائيل لبنان عام  1982وقف
العامل كله يتفرج ،وعندما احتل
جيش
اإلسرائيلي،
اجليش
اإلحتالل ،ما يقارب نصف لبنان
ومن ضمنها العاصمة بريوت
مل حيرك أحد يف العامل ساكنا.
اللبنانيون اختذوا قرار مقاومة
االحتالل وحترير األرض ،األحزاب
واحلركات والفصائل اإلسالمية
والوطنية يف لبنان أخذت
هذا القرار وبدأت بإمكانياتها
املتواضعة وانطلقت املقاومة
وواصلت جهدها وأجنز التحرير
على مراحل وكان االنتصار
الكبري يف  25أيار .»2000
وتابع« :يف ذلك الوقت من
ال 1982وإىل  2000مل ينتظر
من آمن باملقاومة ـ هذا كله
كالم ليس جديدا ولكن للتذكريـ
مل ينتظر من آمن باملقاومة ال
دوال عربية وال إسالمية وال غربية
وال أمريكا وال جملس أمن وال
جامعة دول عربية وال مؤمترا
إسالميا ،بل بالعكس كانت
أمريكا والغرب وبعض الدول
العربية تقدم الدعم واملساندة
إلسرائيل الحتالل لبنان ،ومل
ينتظر من آمن باملقاومة إمجاعا
وطنيا داخليا بسبب االنقسام

حزب القوات اللبنانية يهنئ
يهنئ حـزب القـوات اللبنـانيـة اسـرتاليـا  -سـيدنـي،
التيـار الـوطنـي احلـر سـيدنـي باجناز عمليـة انتخــاب
هيئـة اداريـة جـديـدة ويتمنـى

للـرئيـس د .طـونـي رزق

وللهيئـة االداريـة اجلـديـدة التـوفيـق والنجـاح فـي
مهـامهـم.
وكـذلك تتـوجه القـوات اللبنـانيـة سـيدنـي بالشـكر
للرئيـس السـابـق طـونـي طــوق واهليئـة االداريـة
السـابقة علـى اجلهـود التـي قـدمـوها.

وال دعما خارجيا ،نعم يف 25
أيار  2017جيب أن نعيد إىل
ذاكرة العامل واللبنانيني أن
الدولتني الوحيدتني يف العامل
اللتني وقفتا إىل جانب الشعب
اللبناني يف مقاومة اإلحتالل
وحترير األرض وصنع االنتصار
هما فقط وفقط وفقط وفقط
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
واجلمهورية العربية السورية ،مل
يكن هناك أي موقف وأي موقع
وأي مساندة وأي دعم ال من
دول غربية وال من دول عربية
وال سعودية وال خليجية وال أحد،
فيما كان العامل كله يقدم الدعم
واحلماية إلسرائيل».
واستطرد« :جيب أن تعرف
أجيالنا احلاضرة وأن نذكر اجلميع
أن هذا االنتصار الوطين والقومي
واإلنساني الكبري ،هو حصيلة
تضحيات املقاومني اللبنانيني
من مجيع احلركات والفصائل،
من املقاومة اإلسالمية إىل
أفواج املقاومة اللبنانية -أمل،
إىل أحزاب وفصائل املقاومة
الوطنية اللبنانية ،وإىل جانبهم
إخوانهم من فصائل املقاومة
الفلسطينية الذين شاركوا يف
القتال ويف العمليات ،وقدموا
أعدادا كبرية من الشهداء،
وأيضا قوات اجليش السوري
اليت حتملت أعباء كبرية يف تلك
السنوات ويف تلك املواجهات.
ويف هذا السياق جيب دائما
أن تذكر أمساء هلا صلة هلذا
وتأسيسا
إجيادا
االنتصار
القائد
اإلمام
واستمرارا:
السيد موسى الصدر أعادها
اهلل خبري ورفيقيه ،سيد شهداء
املقاومة اإلسالمية السيد عباس
املوسوي ،شيخ شهداء املقاومة
اإلسالمية الشيخ راغب حرب،
القائد اجلهادي الكبري احلاج عماد
مغنية ،وهذا أيضا ما يرتبط بكل
األمساء والقادة من كل الفصائل
ومن كل الشخصيات».

وأردف« :هذا االنتصار هو نتيجة
صمود الشعب وخصوصا يف
اجلنوب ويف البقاع ،وباألخص يف
املناطق األمامية وتضحيات هذا
الشعب وصربه وحتمله واحتضانه
للمقاومة .هذا االنتصار هو أيضا
نتيجة التضحيات اجلسيمة اليت
حتملها اجليش اللبناني والقوى
األمنية يف مراحل خمتلفة من
هذه املعركة ومن هذا الصراع.
هذا االنتصار هو أيضا نتيجة
للتعاون الوثيق قبل عام 2000
وبعدهـ ولكن عندما نتحدث عن
عام 2000ـ قبل عام  2000بني
املقاومة والدولة واجليش ،هذه
العالقة اليت محتها الثقة املتبادلة
واالحرتام واإلميان الواحد مبواجهة
اإلحتالل .جيب دائما أن يذكر أن
هذا االنتصار التارخيي حصل يف
املرحلة اليت كان يتوىل فيها
مسؤولية الدولة يف لبنان على
مستوى رئاسة اجلمهورية فخامة
الرئيس العماد إميل حلود ،على
مستوى رئاسة جملس النواب
دولة الرئيس األستاذ نبيه
بري ،وعلى مستوى رئاسة
جملس الوزراء دولة الرئيس
الدكتور سليم احلص .هذا جيب
أيضا أن يعاد وأن يذكر به يف
كل مناسبة».
األساسية
«العربة
أضاف:
اليت آخذها اليوم من كل هذا
احلديث هي ما يلي :إن املسألة
يف مواجهة االحتالل أو يف
مواجهة املؤامرات املشبوهة أو
يف وجه اإلعتداءات اخلارجية،
ترتبط بالدرجة األوىل بإرادتكم
وتصميكم ،بعزمكم ،بإميانكم،
بإميان أي شعب .أما إذا (هذا
الشعب) كان ال ميلك العزم
وال التصميم وال اإلميان وال
الوعي ،وإمنا تتملكه روح اهلزمية
والتواكل وانتظار اآلخرين يف
العامل ،اآلخرون ما جاءوا ومل
جييئوا ،ما أتوا ومل يأتوا.
املسألة ترتبط بكم ،بإرادتكم.

الرابطة املارونية تهنئ
تتقدم الرابطة املارونية بأحر التهاني
من الجالية العربية واالسالمية
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك،
جعله اهلل شهر خري وبركات على
الجميع

الذي يصنع اليوم مصري شعوب
ودول وحكومات هذه املنطقة
هي إرادة شعوب هذه املنطقة،
يف سوريا والعراق ،يف إيران
ويف اليمن ويف البحرين يف كل
بلد يتعرض للتهديد وللمؤامرة
ولالحتالل ،يف فلسطني اليت
راهن الصهاينة على موت اجليل
األول واجليل الثاني وذهاب
األجيال الباقية إىل دائرة
النسيان والتخلي واالهتمام
بقضايا أخرى ،واملفاجأة الكبرية
يف فلسطني أن املقاومة تنتقل
من جيل إىل جيل وأن أغلب
االستشهاديني ومحلة السكاكني
والصامدين يف اجلبهة يف
ساحات املواجهة هم من جيل
الشباب سواء كانوا ذكورا أم
إناثا.
املسألة إذا هنا وما هو آت
يف األيام واألسابيع والشهور
والسنوات املقبلة تصنعونه
أنتم ،ال يستطيع أحد أن يصنعه
لكم ،ال يستطيع أحد ،ال أمريكا
وال أحد يف هذا العامل .عندما
إجتاحت إسرائيل كما ذكرت قبل
قليل يف العام  1982كان العامل
معها .وألن اللبنانيني رفضوا
االحتالل ،مل يستطع أقوى جيش
يف املنطقة أن يبقى يف لبنان،
ولن يستطيع أي جيش يف أي
مكان يف العامل أن يبقى يف
منطقة يرفضه شعبها ،هذه هي
العربة األساسية وهذه هي نقطة
القوة األساسية ،يعين جيب أن
نتوكل على اهلل وأن نثق بأنفسنا
وبقدراتنا وبإمكانياتنا وبأننا
نستطيع ،والدليل االنتصار
الكبري يف  25أيار .»2000
وانتقل من املناسبة «إىل بعض
العناوين احمللية ،قائال« :بناء
على هذه اإلرادة وعلى هذه
الروح ،هذا األمر هو الذي تكرر
يف البقاع ،يف السنوات القليلة
املاضية ،ويف اهلرمل ويف
بعلبك ،عندما حدث ما حدث يف
سوريا وقامت اجلماعات املسلحة
بالسيطرة على أغلب املناطق
احلدودية مع البقاع ومع بعلبك-
اهلرمل ،وبدأت تهدد باجتياح
القرى والبلدات البقاعية ،وهذه
القرى والبلدات -ومنها اهلرمل-
كان هلا حظ كبري لألسف من
السيارات
ومن
الصواريخ
املفخخة ومن االنتحاريني ،أنتم
الذين حسمتم املوقف ،مل يأت
أحد من اخلارج ليعينكم ،بل
كان اخلارج يتآمر مع اجلماعات
املسلحة على أمنكم وعلى
أعراضكم وعلى دمائكم ،ويقدم

هلا الدعم اإلعالمي والسياسي
ومل
والتسليحي،
واملالي
تنتظروا -كما يف املقاومة -مل
تنتظروا إمجاعا وطنيا ،بسبب
االنقسام الذي كان قائما ،وال
أريد أن أفتح هذا امللف كي
ال أفتح جروحات ،مل تنتظروا
أحدا ،بل بادرمت بأنفسكم ،وإىل
جانب جيشكم الوطين وقفتم
وقدمتم
ودافعتم
وواجهتم
الشهداء ،وكانت املقاومة كلها
إىل جانبكم ،كما ذهب أبناء
اهلرمل وابناء بعلبك ليستشهدوا
يف بلدات اجلنوب ،جاء شباب
اجلنوب ليستشهدوا يف قرى
وجبال وجرود بعلبك اهلرمل،
هذا القرار هو الذي محى هذه
املنطقة.
وحضوركم
إرادتكم
لوال
ومسارعتكم حللت النكبة يف
هذه البلدات ويف هذه القرى،
كما حلت النكبة يف كل املناطق
والقرى والبلدات اليت دخلتها
اجلماعات املسلحة يف سوريا أو
يف العراق أو يف اليمن أو يف
أي مكان آخر».
واستطرد« :إذا ،اليوم حنن أمام
تكرار هلذه التجربة وهلذا املعنى
وهلذا الفهم وهلذه الثقافة،
ولكن يف ساحة خمتلفة ومع
عدو خمتلف .هذا اإلجناز وهذا
االنتصار يف مواجهة اجلماعات
اإلرهابية املسلحة حتقق على
مراحل:
املرحلة األوىل :عندما مت
استيعاب واحتواء هجوم ومتدد
املسلحني .واملرحلة الثانية:
عندما مت طردهم من أغلب
املناطق احلدودية السورية مع
لبنان ومل يتبق سوى جزء بسيط
من القلمون الغربي املطل على
جرود عرسال .املرحلة الثالثة:
عندما مت تأمني السلسلة الشرقية
بالكامل .وبقيت املرحلة األخرية،
املرحلة األخرية هي جرود
عرسال ،وهنا أعيد وأكرر الدعوة
من جديد ،أهل عرسال جيب أن
يبذلوا جهدا ،واحلكومة اللبنانية
جيب أن تبذل جهدا ،هذا الواقع
القائم يف جرود عرسال ال جيوز
أن يستمر بأي سبب وبأي حجة،
حنن حريصون على حقن الدماء
وحريصون على إنهاء هذا امللف
بالطرق السلمية وبالتسويات
املمكنة ،وجيب على اجلميع أن
يبذل جهدا يف هذا اجملال،
لكن يف نهاية املطاف ال ميكن
البقاء يف الوضع القائم وهناك
جرود توجد فيها مجاعات مسلحة
ولديها سيارات مفخخة ولديها
انتحاريون ،وميكن أن تهدد هذه
املنطقة وقراها وبلداتها يف أي
حلظة من اللحظات».
ل»اجلماعات
قوله
وجدد
املسلحة يف هذه اجلرود :ال أفق
ملعركتكم ،وال أمل لكم ،ومسار
احلرب القائمة يف سوريا ويف
العراق مع هذه اجلماعات أخذ
منحى خمتلفا متاما ،لذلك فلتكن
هناك الفرصة املناسبة لالنتهاء
من هذا امللف بأفضل وسيلة
ممكنة».
أضاف« :يف ما يتعلق باألمن
الداخلي يف منطقة البقاع ويف
حمافظة بعلبك اهلرمل ،اجليش
اللبناني والقوى األمنية اللبنانية
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اعــالنات
ADVERTISEMENT

Ramadan is the most important
month for the Muslim Communities in
Australia and around the world. It is a
time of fasting, giving and praying. On
this special occasion, I wish you and
your families all the best of health and
prosperity in
. this very special occasion.

RAMADAN KARIM

وحول
¶ االسالمية يف اسرتالياµ§µ¶»²»§¥µ»
رمــضان هو أهم شهر للمجتمعات
¨¸¥¥¶±ª·¸¹¸±±¶¨¸¥µµ¶
. العطاء والصالة، انه شهر الصوم..العالم
¹¡¹µµµ¶·¸¨¸¥µ©¹¶¹¶µµ©¹¶¹µ¢»¥¹µ©µ
الصحة
يف هذه املناسبة السعيدة أتمنى لكم ولعائالتكم كل
¶·ºµ´¶¹µµ´¶²»¸¤¸µ¶·§µ¶¥´´µ
.والسالم
µ©¡¹µ³£¶¥¶±±ª·´±¥»¶

رمــضان كــريم

Mark Coure MP
Member for Oatley

Oatley@parliament.nsw.gov.au
(02) 9580 9349
MarkCoure.com.au
MarkCoure
Authorised by Mark Coure MP, 24 Pitt St, Mortdale NSW 2223,
using parliamentary entitlements.

فولييهـنئ
لوكفولي
النائب لوك
النائب
يهـنئ
I wish you all
the best for this
Holy Month of
Ramadan. May
your celebrations
be filled with
joy, peace and
blessings.

Luke Foley MP
Member for Auburn

.أمتنى لكم األفـضل يف شـهر رمـضان املـبارك
ولـتكن احـتفاالتـكم ملـيئة بالـفرح والسـالم
.والـربكات

رمــضان كـريم

Office | 54 - 58 Amy St REGENTS PARK NSW 2143
P 9644 6972 | M 0415 643 096 | F 9644 8290 | E enver.yasar@parliament.nsw.gov.au

أفــران ومعـجنات املـينا
، صفائح جبنة، حلم بعجني، مناقيش..مجيع أنواع املعجنات
 كعك وكافة، كرواسون على أنواعه، لبنة، شنكليش،سجق
.أنواع البيتزا وغريها

 أيام يف االسبوع7 نـفتح
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حــالل

 فجرا5  مساء حتى الـ8 من الـ
خربة طويلة يف صناعة املعجنات
نظافة تامة ومعاملة جيدة

مـناقيش ع الـصاج
نتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة شهر رمــضان املبارك

8/ 9 Restwell St, Bankstown, NSW 2200 - Ph; 9708 6722
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اعــالنات
ما أن تراه ألول مرة حتى
تشعر وكأنك تعرفه منذ عشرين

النائب صويف كوتسيس ( )MPتهنئ
Ramadan is a time
of forgiveness,
giving and prayer.
I wish you and
your family a
happy and safe
Ramadan.
I look forward to
working with you
and for our local
community.
Ramadan Kareem

SOPHIE COTSIS MP
Member for Canterbury
NSW Shadow Minister for
Women, Disability Services,
Multiculturalism and Ageing

رمــضان هو شهر املساحمة ،العطاء والصالة.
أمتنى لكم ولعائالتكم شهر رمـضان سـعيدا وآمنا.
أتطلع قدما للعمل معكم مجيعا من اجل جمتمعنا احمللي.
رمــضان كريم
Add: Suite 201, Level 2, 308 - 312 Beamish Street,
CAMPSIE NSW 2194- P: (02) 9718 1234
National

Strata Management

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

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

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

«اهلريالد» تهنئ د .طوني
رزق بانتخابه منسقا للتيار
الوطين احلر يف سيدني
تتقدم أسرة
جـريدة الـهريالد
بأحـر الـتهاني من
الدكتور

طـوني رزق

النتـخابه مـنسقا للتيار الوطين احلر يف سيدني
ملا ميتلكه من مؤهالت وكفاءات تساعد يف النهوض
بالتيار وتقدمه ،كما تهنئ اللجنة االدارية املنتخبة
وتتمنى هلا النجاح والتوفيق.
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سياسة

احلريري جال يف طرابلس :للتنازل قليال كي نصل إىل قانون انتخاب القوات النظامية توسع احلزام األمين حول دمشق

ومتأكد أننا ال نزال قادرين على الوصول إىل نهايات إجيابية
قام رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري ،ظهر اليوم ،يرافقه
وزير الثقافة غطاس اخلوري
ومدير مكتبه نادر احلريري،
جبولة يف مدينة طرابلس
تفقد خالهلا عددا من املشاريع
اإلمنائية اليت جيري تنفيذها يف
املدينة ،وكان يف استقباله
الوزيران حممد كبارة ومعني
املرعيب وعدد من نواب طرابلس
والضنية وعكار ،حمافظ الشمال
رمزي نهرا ،األمني العام للهيئة
العليا لإلغاثة اللواء حممد خري،
رئيس بلدية املدينة أمحد
قمرالدين ،رئيس بلدية امليناء
عبد القادر علم الدين ،ورئيس
غرفة التجارة توفيق دبوسي،
رجال دين وحشد كبري من
املواطنني الذين حنروا اخلراف
مرحبني به يف املدينة.
وقد استمع احلريري إىل
شرح مفصل على اخلرائط من
رئيس جملس اإلمناء واإلعمار
نبيل اجلسر ومستشار الرئيس
احلريري للشؤون اإلمنائية فادي
فواز ،عن سري تنفيذ مشروع
الطريق الدائري الغربي ملدينة
طرابلس الذي يربط مناطق
امليناء وطرابلس والبداوي،
فندق
من
بالقرب
ويبدأ
«الكوالييت ان» وينتهي عند
شركة البرتول «اي بي سي».
كما اطلع على تفاصيل العمل
به وقد اجنز جزء كبري منه بطول
 1800مرت ،ومن املتوقع انتهاء
العمل به أواخر العام احلالي.
بعد ذلك تفقد احلريري مشروع
املنطقة االقتصادية اخلاصة
يف طرابلس .ثم توجه والوفد
املرافق إىل سوق اخلضار
احلديث الذي اجنز العمل فيه
يف منطقة املرفأ يف املدينة،
والذي سيحل مكان السوق
القديم ويضم حوالي 184
خمزنا .وزار أيضا مشروع اعادة
تأهيل واجهات املباني املتضررة
جراء االشتباكات واالحداث اليت
حصلت يف مناطق البكار وبعل
حمسن واملنكوبني ،واملقرر ان
يستغرق تنفيذه ستة أشهر.
كذلك تفقد مشروع خان العسكر
يف منطقة الدباغة يف طرابلس
الذي اعيد ترميمه بعد ان كانت
تسكنه عائالت مهجرة .ثم زار
منطقة ابو مسرا حيث اطلع
على سري األعمال يف املدرسة
النموذجية ودار املعلمني ،حيث
من املتوقع ان ينتهي العمل
يف هذا املشروع نهاية العام
احلالي.
بعد ذلك زار املبنى التابع للجامعة
اللبنانية يف منطقة رأس مسقا،
حيث يتم تشييد مبنى لكل من
كلييت اهلندسة والعمارة بتمويل
من البنك االسالمي للتنمية
تبلغ قيمته  57مليون دوالر
على ان ينجز العمل فيه نهاية
العام  ،2017واستمع إىل شرح
مفصل من السؤولني عن سري
العمل فيه .واطلع أيضا على
األعمال اجلارية يف مبنى كلية
العلوم التابعة للجامعة واليت
ميوهلا بشكل جزئي الصندوق
السعودي للتنمية.
واختتم احلريري جولته بتفقد

مشاريع البنى التحتية للمدينة.
ثم لبى دعوة مفيت طرابلس
والشمال الشيخ مالك الشعار
إىل مأدبة غداء تكرميية اقامها
على شرفه يف مطعم الشاطئ
الفضي بامليناء ،حضرها نائب
رئيس جملس النواب فريد
مكاري والوزراء كبارة واملرعيب
واخلوري وعدد من النواب
ورجال الدين والشخصيات
وفاعليات املنطقة.

الشعار

استهل الغداء بالنشيد الوطين،
ثم ألقى الشعار كلمة رحب
فيها برئيس جملس الوزراء
يف طرابلس وقال« :الرئيس
سعد احلريري جتذر وجودك
منذ أن كان الرئيس الشهيد
رفيق احلريري رمحه اهلل ،ومحلت
األمانة ورفعت الراية وأكملت
املسرية ،وحنن ندرك ثقل
األمانة على أكتافك وأنك بكل
وضوح أمانة أمن الوطن وأمانة
مستقبل الوطن ،وكل ذلك حيتم
عليك وعلى من معك ومن عرفك
وعلى من عرف رفيق احلريري أن
ختاطب الناس بعقلك وحبكمتك،
ال أن ختاطبهم باملنطق املذهيب
والطائفي والغرائزي».
وأضاف« :قيمة رفيق احلريري
أنه صاحب حكمة ودراية ونظرة
إىل املستقبل حلفظ الكيان
واحلفاظ على لبنان ،وكل
ذلك يلقي عليك تبعات وأمانة
ومسؤولية ،ولكن حذار يا دولة
الرئيس أن تشدك الغرائز إىل
منطق آخر .فلبنان ال يقوم إال
بالعقل والتوازن واحلوار وتقديم
املصلحة الوطنية وأمن الوطن
ومستقبله اليت كانت واحدة
منها إنهاء الفراغ الرئاسي،
كما أقدمت وفعلت وكما أعلنت
من أجل ان حنفظ كيان لبنان
ومؤسساته ومستقبله».
وتابع« :إن القيادة السياسية
كما القيادة الدينية ال ميكن أبدا
ان حتيد عن االعتدال وال عن
التوسط وال عن تقديم املصلحة
الكربى اليت هلا عالقة بأمن
الوطن واملواطنني ،وثق أن اهلل
معك وثق أن لبنان معك وكن
على يقني ان األحرار و االبرار
من وطنك واحلكماء يشدون على
يدك ليقولوا لك كلمة من اجل

مستقبل لبنان ،كن متعاليا على
اجلراح ومتعاليا على كل بوادر
الفنت املذهبية او املناطقية
او احلزبية لتعلو كلمة لبنان
ولرتتفع راية الوطن ولتكون
حبق صاحب شعار املستقبل
وتيار املستقبل».
وختم قائال« :يف طرابلس
والشمال نستقبل اليوم كبريا
وحبيبا وغاليا ابسط ما اخاطبه
بانك ابن االكرمني يا سعد،
سعدنا بك ومبحبتك وبقربك
ومسريتك وبعقلك وببعد نظرك
فسر على بركة اهلل فاهلل معك
واحلكماء
والعقالء
واالحرار
معك واملستقبل والغد املشرق
واملضيء لبلدنا لبنان ،ولن
يدوم ابدا ال التقاتل وال املشادة
وال العناد ألن احلوار من شأنه
ان يتقدم على سائر العقد
والصعاب .وحنن لن حنيد ،ال
عن سياسة رفيق احلريري وال
عن رؤيته وال عن االنتظام العام
الذي حيفظ الدستور والطائف
والتوازن الكفيل ببقاء لبنان
دون ان يكون هناك غالب او
مغلوب».

الحريري

ثم القى احلريري كلمة قال
فيها« :أنا سعيد جدا أن أكون
بينكم يف طرابلس ،فهذه
املدينة لطاملا أعطت الثقة للوالد
الشهيد ولي انا ايضا .وأنا آت
لكي أتابع املشاريع احليوية يف
طرابلس ،إن كان بالنسبة إىل
اجلامعة أو املدرسة أو املرفأ أو
املنطقة االقتصادية أو سوق
اخلضار أو كل املشاريع احليوية
يف املدينة .أتيت لكي أتابع
هذه األمور ،ولكي أراكم وأؤكد
لكم أنين يف املرحلة السابقة مل
أكن أزور طرابلس ،ولكين كنت
أعمل من اجلها .فهذه احلكومة
امسها حكومة استعادة الثقة،
والناس خالل السنوات الثالث
املاضية من الفراغ فقدوا الثقة
بالدولة وواجبنا اآلن أن نعيد
الثقة بها وباحلكومة .ففي
نهاية املطاف مشروع رفيق
احلريري كان قائما على قيام
دولة املؤسسات لتكون هذه
الدولة خبدمة الناس وليس
الناس يف خدمة الدولة .فأي
موظف يعمل يف هذه الدولة هو

خلدمتكم ،ومن يعتقد غري ذلك
فعنواني موجود يف السراي.
تفضلوا وقدموا حبقه شكوى،
وأيا كان هذا املوظف فإننا حنن
وفخامة الرئيس سنعرف كيف
نتصرف معه .لقد آن األوان أن
تؤمن اخلدمة إىل الناس بدون
واسطة .هذا ما نقوم به ،وهذا
كان حلم رفيق احلريري.
حلم رفيق احلريري وحلمي أنا
أيضا أن نرى طرابلس جمددا
أفضل مما كانت عليه .هذا ما
سنقوم به ونكمله ألنه واجبنا
وليس منة من أحد».
أضاف« :أود أن أشكر أيضا
مساحة املفيت ومعالي الوزراء
حممد كبارة ومعني املرعيب
وغطاس اخلوري ،وال سيما أبو
العبد (كبارة) الذي ال يدخل إىل
أي جلسة جمللس الوزراء إال
ويطرح مشاريع ومطالب ختص
طرابلس خالل اجللسة ،هذا
غري زياراته لي حامال أكداسا
من األوراق خبصوص مراجعات
للمدينة».
وأردف قائال« :الكل يتساءل
اليوم ما الذي سيحصل يف
األيام املقبلة وخاصة يف
موضوع قانون االنتخابات .حنن
نريد قانون انتخابات وأنا قلت
موقفي ،أي قانون يسري به
سعد احلريري ،لذلك بالنسبة
إلينا ،إن كان القانون قائما
على النسبية أو املختلط فنسري
به .ولكن جيب على الفرقاء
اآلخرين التنازل قليال لكي نصل
إىل قانون انتخاب .وأنا ال زلت
متأكدا أننا ال نزال قادرين على
الوصول إىل نهايات إجيابية يف
هذا الشأن ،ألنه من املعيب
أال نتوصل اىل اجناز قانون
لالنتخابات ،خاصة يف بلد كلبنان
بالدميوقراطية
نتغنى
حيث
واحلريات فيه ،لذا فمن املعيب
أن ال نتوصل إىل االتفاق على
قانون انتخابات جديد .انا ال
أريد أن أعطي دروسا لألفرقاء
السياسيني ولكن أقول للجميع
أننا يف خدمة الناس».
وختم احلريري بالقول« :أما يف
موضوع املوقوفني ،أعرف أن
هذا املوضوع مهم جدا ،وحنن
نعمل على قانون العفو وسنصل
إليه بإذن اهلل وسيكون هناك
عفو ملن يستحق العفو».

حقق حتالف «قوات سورية
الدميوقراطية» الكردي -العربي
خطوة جديدة يف اجتاه الوصول
إىل هدفه املتمثل يف «عزل»
مدينة الرقة متهيدًا لطرد تنظيم
«داعش» من هذه املدينة اليت
ّ
متثل عاصمته املفرتضة يف
سورية .وسيطر التحالف املدعوم
من األمريكيني على قرية جديدة
مهمة قرب الرقة ،داعيًا عناصر
«داعش» إىل إلقاء سالحهم،
متعهدًا أال يلحق بهم أي ضرر
إذا استسلموا حبلول نهاية
الشهر.
ّ
حذرت وزارة اخلارجية
وفيما
الروسية من احتماالت تصاعد
التوتر يف مشال سورية ،مشرية
إىل تهديدات تركيا بعملية
واسعة ضد «قوات سورية
الدميوقراطية» ،أعلنت القوات
النظامية السورية أنها سيطرت
على منطقة كانت حتت سيطرة
«داعش» يف جنوب البالد،
حمرزة بذلك تقدمًا سريعًا قرب
مناطق تسيطر عليها فصائل
املعارضة اليت يدعمها «التحالف
الدولي» عند مثلث احلدود
مع األردن والعراق .وتقول
املعارضة السورية إن حتركات
القوات النظامية تبدو حماولة
استباقية ألي حترك للمعارضني
صوب دير الزور.
وقالت وسائل اإلعالم احلكومية
إن القوات النظامية سيطرت
على مناطق تقع جنوب تدمر
وشرق القريتني يف جنوب
شرقي محص .وأظهرت لقطات
عرضها التلفزيون السوري
مركبات عسكرية بينها دبابات
وهي تسري يف منطقة صحراوية.
وقال مصدر عسكري لوكالة
األنباء السورية «سانا» إن
العمليات أسفرت عن «القضاء
على العشرات من إرهابيي
تنظيم داعش».
ونقلت وكالة «رويرتز» عن
سعيد سيف الناطق باسم «كتيبة
الشهيد أمحد عبدو» التابعة لـ
«اجليش السوري احلر» ،أن
إحراز هذا التقدم يساعد القوات
النظامية على توسيع احلزام
األمين حول دمشق ومتهيد
الطريق لالجتاه إىل دير الزور
قبل فصائل «اجليش السوري
احلر» من خالل السيطرة على

أراضي مشال شرقي البادية ،ما
يصعب مهمة الفصائل يف هذا
االجتاه.
وال يزال للحكومة السورية موطئ
قدم يف دير الزور حيث تسيطر
على قاعدة جوية قريبة من
املدينة ،لكن «داعش» يسيطر
على معظم أحناء دير الزور.
وقالت احلكومة السورية يف
وقت سابق هذا الشهر إن إحدى
أولوياتها تتمثل يف استعادة
منطقة البادية اليت سيطرت
فيها قوات معارضة مدعومة من
واشنطن على مساحة واسعة
كانت يف قبضة «داعش» يف
آذار (مارس) املاضي.
وتأججت التوترات يف هذه
املنطقة اجلنوبية األسبوع املاضي
عندما شن التحالف بقيادة
الواليات املتحدة ضربة جوية
ضد قوات موالية قال مسؤولون
أمريكيون إنها تشكل تهديدًا
لقوات أمريكية وأخرى سورية
تدعمها واشنطن يف املنطقة.
يف غضون ذلك ،جتددت
االشتباكات بني «قوات سورية
الدميوقراطية» و «داعش» يف
حمور قرية ميسلون مشال غربي
مدينة الرقة إثر هجوم معاكس
للتنظيم ،بالتزامن مع مواجهات
بني الطرفني يف حميط قرييت
األسدية وكديران بريفي الرقة
وقال
والغربي.
الشمالي
«املرصد السوري» إن «سورية
الدميوقراطية» سيطرت على
كديران وبذلك بدأت تقدمها حنو
«سد البعث».
إىل ذلك ،أكدت مصادر
ديبلوماسية أوروبية وعربية أن
إدارة الرئيس دونالد ترامب
«وضعت التصدي إليران يف
صلب أولوياتها يف سورية
والعراق» ،قناعة منها بأن
«التطرف امليليشياوي املدعوم
من إيران يغذي التطرف
الداعشي» ،وأن الواقع امليداني
يضع واشنطن وطهران اليوم
يف خط املواجهة على احلدود
وقال
العراقية.
السورية-
يزور
أوروبي
ديبلوماسي
واشنطن إن استهداف واشنطن
مسلحني
املاضي
األسبوع
مدعومني من إيران يف اجلنوب
السوري «رسالة إليران وليس
للنظام السوري».

انتحاري مانشسرت زار أملانيا عرب اسطنبول

بدا أن التحقيقات يف اعتداء
مانشسرت ليل اإلثنني املاضي،
أدت إىل إحباط سلسلة اعتداءات
أخرى كان يتم التخطيط هلا،
ومع مالحقة شبكة متعاونة مع
االنتحاري اللييب سلمان عبيدي،
متكنت الشرطة من تنفيذ
اعتقاالت مهمة وضبط أدلة
على املقدار ذاته من األهمية،
مع استمرار البحث عن «الرجل
الغامض» الذي ينسق عمليات
ارهابيني حمتملني يف بريطانيا
وقد يكون على صلة بشبكة
«داعش» االوروبية .وتبني أن
انتحاري مانشسرت زار تركيا
ودوسلدورف يف املانيا قبل ان
يعود اىل املدينة.
ويف إطار حماولة لطمأنة اجلمهور
بعد إجراءات استثنائية أثارت
خماوف وتكهنات ،قال قائد

شرطة مانشسرت أيان هوبكنز
للصحافيني ،إن «االعتقاالت
اليت قمنا بها مهمة والتفتيش
املبدئي ملواقع أظهر أدوات
نعتقد أنها مهمة جدًا للتحقيق»،
مشريًا إىل أن «عمليات التفتيش
تستغرق أيامًا عدة لتكتمل».
ويف وقت ارتفع عدد املعتقلني
إىل مثانية فيما أطلق سراح
امرأة بعد استجوابها ،تصاعدت
التكهنات حول هوية الشخص
الذي عمل على حتضري العبوة
الناسفة املستخدمة يف تفجري
مانشسرت ،بعدما أعرب خرباء عن
اعتقادهم بأنها معقدة وشديدة
القوة وحتتاج إىل شخص
متخصص إلعدادها ،ال سيما
أن مسامري معدنية ُزرعت فيها
إلحلاق املقدار األكرب من األذى
اجلسدي.
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سـياسة

السجن  3سنوات عقوبة عدم
إعادة األبناء إىل أسرتاليا

صحافة

وجوجل
تعاني

ستماع
ستقبل
عامة.

ة من
عالنات
بنسبة
تمويل
أزمات

ك من
أكثر
الدعم
دورا

قومان
تهدف
فيهما

من املتوقع أن يواجه ولي
األمر الذي يرفض إعادة األبناء
إىل أسرتاليا عقوبة تصل إىل
السجن  3سنوات مبوجب محلة
فيدرالية مشددة تستهدف
مواجهة ظاهرة اختطاف اآلباء
لألبناء وترحيلهم إىل اخلارج.
التغيريات املقرتحة ستسهل
العثور على األطفال املفقودين
من خالل إعطاء الشرطة سلطة
التنصت على اهلواتف ،ورصد
الصفقات املصرفية ،والتعاون
مع نظرائهم يف دول العامل.
املدعي العام الفيدرالي جورج
براندس قال إنه يريد سد ثغرة
يف القانون املتعلق بنزاعات
حضانة األبناء والذي يتيح
ألولياء األمور جتنب املالحقة
اجلنائية لعملية االختطاف حتت
ظروف معينة.
ويف الوقت الراهن ،إذا
حصل احد أولياء األمور على
موافقة زوجه (أو زوجته )
على اصطحاب األبناء للخارج
ملدة حمددة من الوقت ال
ميكن مالحقته قضائيا حتى لو
لو جتاوز املدة احملددة لعودة
األبناء إىل أسرتاليا.
ولكن وفقا للقانون املقرتح،
سيكون االحتفاظ بالطفل يف
اخلارج دون إعادته يف املدة

احملددة سلفا جرمية جنائية
حتمل عقوبة السجن  3سنوات
حد أقصى.
وتشري أحدث اإلحصائيات إىل
أن أسرتاليا تتقدم حبوالي
 100طلب لدول أخرى سنويا
مبوجب
أطفال
الستعادة
اتفاقية الهاي بشأن االختطاف
الدولي لألطفال.
لكن خرباء يعتقدون أن عدد
األطفال األسرتاليني الذي
اختطفهم اآلباء إىل خارج
أسرتاليا يقرتب من األلف.
وقال متحدث باسم السيناتور
براندس« :حاليا ليس أمرا
حمظورا أن حتتفظ بطفل خارج
اسرتاليا مدة تتجاوز الوقت
احملدد ،لكن االقرتاح اجلديد
يصلح تلك الفجوة ويردع
اآلباء من اإلقدام على هذه
املمارسات.
من جانبه ،رحب كول شامبان
متخصص استعادة األطفال
املقرتحة
التغيريات
بتلك
معتربا أنها ستسهل إعادة
األبناء إىل أسرتاليا ،وتعني
الشرطة الفيدرالية على حتديد
مواقع األطفال بدقة واالتصال
بنظرائهم يف الصني وفيتنام
مثال الختاذ اإلجراءات الواجبة.

مفوضية مكافحة الفساد حتذر من
تعديالت جديدة
املستقلة
املفوضية
حذرت
ملكافحة الفساد بنيو ساوث
ويلز من تعديالت جديدة مقرتحة
على نظام التخطيط بالوالية
األسرتالية ،الفتة أنها ليست
كافية الستئصال الفساد.
يذكر أن السلطات التحقيقية
الفساد
مكافحة
ملفوضية
دائما ما تنظر يف الثغرات يف
نظام التخطيط بالوالية ،لكنها
عربت عن قلقها من اجتاه
احلكومة لتعزيز سلطات األمني
العام هليئة التخطيط كجزء
من إصالحات كربى يف جوهر
القوانني املرتبطة بهذا القطاع
احليوي.
مفوضية مكافحة الفساد بني
أكثر من  140مؤسسة وجملس
تقدمت
حكومية
ومنظمات
بطلبات تعرتض على التعديالت
املقرتحة يف قانون التخطيط
البيئي والتقييم الذي يعزي إىل
عام .1979

ويف خطاب مرفق بالطلب،
كتب املفوض رجيينالد بالنش
إن نظام التخطيط بالوالية
«منطقة اهتمام خاص» بالنسبة
ملفوضية الفساد ،ال سيما وأنها
مادة لتحقيقات متعددة.
التغيريات املقرتحة جرى الكشف
عنها يف يناير املاضي من خالل
وزير التخطيط السابق روب
ستوكس الذي ذكر آنذاك أنها
تستهدف القضاء على تعقيدات
الروتني.
وتتضمن التعديالت اجلديدة منح
أمني التخطيط سلطة التدخل
يف النزاعات بني املؤسسات
احلكومية وإعطاء النصيحة،
ومنح موافقات بالنيابة عن تلك
املؤسسات.
بيد أن مفوضية مكافحة الفساد
قالت إن التغيريات جتعل حامل
منصب أمني هيئة التخطيط
عرضة لتأثريات خارجية.

 ..فيسبوك يغلق صفحات
املرتدين عن اإلسالم

األسلحة املهربة ..قنابل موقوتة يف
الشوارع

عالمي
ضريبية
تقديم
حفيني

غروب مسلمي أسرتاليا السابقني قالت إن فيسبوك أغلق صفحاته

ما زالت أكثر من  100قطعة سالح
مهربة دخلت أسرتاليا بشكل غري
مشروع قبل  5سنوات غري معروف
أماكنها مما ميثل خطورة فائقة.
وكان ثالثة أشخاص قد متكنوا
متكنوا من تهريب أكثر من 130
قطعة سالح طراز «غلوك»،
أحد أنواع املسدسات شبه اآللية
إىل أسرتاليا عرب إخفائها عن أعني
اجلمارك أو إرساهلا بطريقة ما
باستخدام خدمة الربيد السريع
«أسرتاليا بوست».
وبالرغم من إلقاء القبض على
الرجال الثالثة يف  ،2012لكنهم
مل يدلوا باعرتافات تفصيلية
للشرطة.
وحبسب التحقيقات ،فإن  24من
تلك األسلحة غري املشروعة مت
بيعها يف السوق السوداء مببالغ
ترتاوح بني  20000-10000دوالر،
وحددت السلطات مكانها.
بن نايت مذيع برنامج «فور
كورنرز» حذر قائال إن مشاعر
القلق من األسلحة املهربة ال
ينبغي أن تقتصر على سكان

سيدني فحسب.
وحبث الربنامج يف الكيفية التى
جرى بها جلب تلك األسلحة إىل
أسرتاليا.
واستطرد« :السوق السوداء
لألسلحة نشطة عرب أرجاء أسرتاليا،
ومن املستحيل العثور على كافة
أماكن تواجدها».
وأردف أن ما يتم ضبطه من
أسلحة غري مشروعة يأتي من خالل
معلومات استخبارية ،لكنها ليست
كافية للسيطرة على املشكلة.
ووفقا للديلي تليجراف ،فقد
ضبطت الشرطة أسلحة مهربة يف
مواقع خمتلفة بنيو ساوث ويلز
يف وقت سابق من التحقيق.
الرجال الثالثة املسؤولون عن
تهريب األسلحة كانوا يشكلون
عصابة جرمية واستطاعوا خداع
السلطات.
ومل يستطع أحد من قبل تهريب
كل هذا العدد من األسلحة إىل
أسرتاليا منذ مثانينات القرن
املنصرم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أدان غروب يضم املرتدين
عن اإلسالم يف أسرتاليا إدارة
فيسبوك إلغالقها صفحاته
على موقع التواصل االجتماعي
األشهر يف العامل.
ويزعم هؤالء املرتدون أن
صفحاتهم تعرضت لإلغالق
دون وجه حق.
وناشدت اجملموعة املرتدين
عن اإلسالم بالبقاء على شبكة
اإلنرتنت.
وفسر فيسبوك أسباب الغلق
إىل عدم احرتام اجملموعة
القواعد
وخمالفة
لإلسالم
اجملتمعية اليت يتعني على
املستخدمني االلتزام بها.
الذي كان مؤلفا
اجلروب،
من جمموعة من املرتدين يف
أسرتاليا ،ذكر أن فيسبوك أغلق
صفحات كانت جتتذب آالف
املستخدمني بعد نشر تدوينات
ال حترتم الدين اإلسالمي ،وفقا
ملا ذكرته صحيفة األسرتاليان
اليت كانت أول من تطرقت إىل
القضية.
وقالت متحدثة باسم اجلروب:
«تلك القيود ستلحق الضرر
باملرتدين عن اإلسالم الذين
باتوا خيشون التعبري عن

وزير الصحة براد هازارد

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ني ما
متويل

فيديو وفاة مريضة نفسية عارية يشعل
الغضب يف أسرتاليا

آرائهم جراء احلظر الذي يفرضه
فيسبوك ضد منتقدي الدين».
اجلروب
صفحات
وتسمح
للمرتدين بنقل جتاربهم اليت
السابق،
دينهم
ترفض
وجتمع معا هؤالء الذين تركوا
اإلسالم.
ومن بني الصفحات االخرى
املشابهة اليت حظرها فيسبوك
جروب يدعى «مسلمو أمريكا
وآخر
السابقون»
الشمالية
يدعى «أخبار املفيت» ومجيعها
تستهدف السخرية من الدين
اإلسالمي.
وعالوة على ذلك ،أغلقت إدارة
فيسبوك العديد من صفحات
اإلحلاد.
وطالب مديرو تلك الصفحات
فيسبوك إعادة دراسة القواعد
اجملتمعية للسماح بآراء خمتلفة
حول اإلسالم.
وبالرغم من ذلك ،ما زالت
هناك عشرات من صفحات
على
املرتدين عن اإلسالم
فبسبوك مثل «جملس مسلمي
بريطانيا السابقني» و «جملس
مسلمي النرويج السابقني».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

لقطات الفيديو تظهر مريتن وهي تخرج من الغرفة املنعزلة وتتجول يف املمر
عارية ومغطاة بالرباز بينما تنشغل ممرضة يف مسح األرضية».
أثري الكثري من اجلدل يف أعقاب
انتشار مقطع فديو يعزي إىل
عام  2014يسجل حلظات وفاة
مريضة نفسية عارية يف أحد
مستشفيات نيو ساوث ويلز.
وكانت املريضة قد تركت عارية
يف غرفة منعزلة دون طعام أو
ماء يف مستشفى «ليزمور
بيس» ،وسقطت حوالي 20
مرة على األرض أثناء جتوهلا يف
املمر.
ودفعت اللقطات املروعة وزير
الصحة بنيو ساوث ويلز براد
هاراد ووزيرة الصحة العقلية
تانيا ديفيس إىل شن حتقيق
برملاني مستقل حول استخدام
طريقة عزل املرضى النفسيني
بنيو ساوث ويلز.
مرييام مريتن ،أم الثنني من
األبناء ،ماتت بعد سقوطها 20
مرة على األقل ،وتعرض رأسها
إلصابات مميتة.
كانت
بينما
ذلك
وجاء
املمرضتان املسؤولتان عن
رعايتها يرقابانها من خالل
كامريا مراقبة ،وجتاهال توسالتها
للمساعدة.
وماتت مارتن يف الثالث من
يونيو  2014جراء إصابات بالغة
حلقت مبخها بعد سقوطها بشكل
متكرر وضرب رأسها عدة مرات»

بعد فرتة وجيزة من إخراجها من
غرفة معزولة الصغرية يف وحدة
األمراض العقلية باملستشفى
وفقا لنتائج هيئة التشريح بنيو
ساوث ويلز.
املريضة اليت كانت تبلغ من
العمر  46عاما ُحبست يف الغرفة
ملدة  5ساعات من الساعة
 11.50مساء إىل  5.10صباحا
عام  ،2014بعد ختديرها بعقاقري
نفسية ،دون ماء أو محام ودون
تواصل مع املمرضات.
مقطع الفيديو نشرته يف
البداية شبكة «نيوز إل تي
دي» اإلخبارية يظهر مارتن
تسقط على األرض عدة مرات
على أرضية الغرفة اخلاوية.
وقال التقرير« :ليس معقوال
أن السقوط املتكرر للمريضة
مل يسرتع انتباه املمرضتني».
واستطرد« :املتوفاة مل حتصل
على أي رعاية مالئمة يف أعقاب
السقوط املتكرر بني 6:38
صباحا و 6:49صباحا ،وعوملت
بالمباالة كاملة ،دون بذل أي
جمهود ملساعدتها.
«نقص
التقرير:
وأردف
االهتمام والرمحة جتاه املريضة
أمر مشني».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اعالناتكم
يف اهلريالد طريقكم اىل
النجاح
لالتصال:
0403482345
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اسرتاليا يف اسبوع

الربوفيسور كني :اقتصاد أسرتاليا «زوميب» املدارس الكاثوليكية تشتعل غضبًا

حذر الربوفيسور ستيف كني من
احلالة املرتدية اليت بات عليها
االقتصاد األسرتالي مشبها
إياه بـ «الزوميب» الذي حياول
السري رغم موته.
وأشار كني إىل أن احلسابات
صادمة
األسرتالية
املالية
مبعنى الكلمة ،حمذرا من انفجار
األوضاع خالل شهور قليلة،
متحدثا بشكل خاص عن الفقاعة
العقارية.
ولفت الربوفيسور إىل الصعود
اهلائل يف الديون الذي خلق
فقاعة عقارية تضخمت وتتأهب
لالنفجار.
واعترب اخلبري أن جناة أسرتاليا
من األزمة املالية العاملية اليت
ضربت العامل عام  2008كان
جمرد تأجيل لتفاقم األوضاع
املرتدية ،جراء سلسلة من
التدخالت احلكومية.
وتابع« :فقاعة اإلسكان جعلت
السياسيني يبدون وكأنهم
ناجحون ألن الناس يشعرون
ثراء،
أكثر
أنهم
ظاهريا
ويقرتضون من أجل اإلنفاق».
واستطرد« :لكن ما حدث يف
حقيقة األمر هو أن املواطنني
وجدوا أنفسهم مثقلني بأعباء
الديون».
وأوضح أن السياسيني يف
أسرتاليا طاملا يلجأون إىل لعبة

التوازنات من أجل حسابات
انتخابية ،دون النظر إىل تأثري
ذلك على االقتصاد األسرتالي.
ويف كتابه األخري« :هل
من املمكن جتنب أزمة مالية
الربوفيسور
قال
أخرى؟»،
إن كال من أسرتاليا وبلجيكا
والصني وكندا وكوريا اجلنوبية
متتلك اقتصاديات «زوميب»
حتاول السري بعد أن موتها.
ومضى يقول« :كل من أسرتاليا
وكندا ستعانيان من تباطؤ
اقتصادي خطري خالل السنوات
القليلة املقبلة».

وتأتي التعليقات يف ظل تصاعد
غضب األسرتاليني من أزمة
الغالء العقاري وعدم القدرة
على حتمل تكلفة شراء منازل.
وتأتي أسرتاليا يف املركز الرابع
عامليا يف الديون العقارية.
أسعار العقارات يف سيدني
تتجاوز عشرة أضعاف متوسط
للمواطن
السنوي
الدخل
األسرتالي.
وعالوة على ذلك ،احتلت سيدني
وملبورن املركزين  14و 15يف
قائمة أكثر املدن غالء يف
العامل ،حبسب وحدة املعلومات
التابعة جمللة اإليكونوميست.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

انتقدت هيئات كاثوليكية وزير
التعليم األسرتالي الفيدرالي
إلرساله
برمنغهام
سيمون
خطابات إىل مديري املدارس
على
حتتوي
الكاثوليكية
تقديرات متويلية مليئة باألخطاء
احلسابية.

وحذرت اهليئات الكاثوليكية
قيادات املدارس من االعتماد
على أداة تقدير التمويل التابعة
حلكومة رئيس الوزراء األسرتالي
مالكومل ترينبول.
من جانبه ،قال دانيال كرونني
املدير التنفيذي للجنة الوطنية
للتعليم الكاثوليكي إن خطابات
الفيدرالي
التعليم
وزير
باإلضافة إىل أداة تقدير
التمويل تضلل وتربك أولياء
األمور ودافعي الضرائب فيما
يتعلق حبجم التمويل احلقيقي.
أن
كرونني
واستطرد
املخصصات التمويلية اليت
التقديري
الربنامج
حددها
ال تعكس متاما املستويات
احلقيقية من التمويل.
املؤسسة الفيدرالية للتعليم
والتدريب وصفت اخلطأ بأنه
«حتويلي» حيث كان من
املفرتض أن يتحدث اخلطاب
عن األموال الالزمة لرعاية كل

أكادميي للحكومة :امنعوا الفقراء من اإلجناب

طالب  4سنوات ،وليس 10
سنوات.
وقالت متحدثة باسم وزارة
التعليم« :لقد مت االتصال
باملدارس يف اليوم التالي
وصححنا هلم خطأ األعوام
العشرة ،وأكدنا هلم أن كافة
التقديرات املالية بالدوالر
صحيحة».
دان وايت املدير التنفيذي
ملدارس سيدني الكاثوليكية
قال« :لقد كتبت إىل كافة
مديري املدارس الكاثوليكية،
وطلبت منهم جتاهل حمتويات
اخلطابات الفيدرالية املرسلة
إليهم».

وأردف« :لن حتصل أي مدرسة
على حجم األموال الواردة يف
اخلطابات ،لذلك فإنها خطابات
ال متت بصلة للواقع ،كما أن
استخدام معادلة الوزير حلساب
التمويل قد جيعل الرسوم
تتضاعف».
واستطرد« :قلقون جدا من
أن يؤدي ذلك إىل رفع رسوم
االلتحاق باملدارس الكاثوليكية،
اليت يتكبدها أولياء األمور بني
 2000إىل  4000دوالر».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قال االكادميي األسرتالي بيرت
جونز إنه ينبغي على فقراء
أسرتاليا احلد من اإلجناب،
مطالبا احلكومة بضرورة وضع
تشريعات يف هذا الصدد.
ويف ورقة حبثية نشرتها
دورية «ميديكال جورنال أوف
أسرتاليا» اإلثنني ،قال بيرت
جونز عميد كلية الطب جبامعة
بوند إنه بالرغم من اجلدل
احمليط باقرتاح خلق سياسات
عامة للحد من اإلجناب بني
اجملتمعات الفقرية ،لكنه أمر
ضروري قياسا باألعداد املهولة
من األطفال الذين حيتاجون إىل
رعاية خاصة ،وتزايدت أعدادهم
بصورة هائلة خالل العقدين
املاضيني.
ومضى يقول« :حنتاج إىل

توجيه أسئلة مثل هل ينبغي أن
نطور سياسات تشجع العائالت
احملرومة على إجناب عدد أقل
من األطفال».
وأردف أن أولياء األمور غري
القادرين على رعاية أبنائهم ال
ينبغي أن حيصلوا على حوافز
عند إجناب املزيد من األطفال.
ولفت إىل أن منح احلوافز ال
خيرج تلك العائالت من دائرة
الفقر مع استمرارهم يف إجناب
األطفال.
وباملقابل ،انتقدت جاكي ريد
الرئيسة التنفيذية ملؤسسة
«كريت» نتائج البحث واصفة
إياها باهلجومية واملشينة،
عاتق
على
اللوم
وتلقي
الضحية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طريقة سحرية لتوفري  700دوالر بنزين سنويًا حزب التحرير :اهلولوكست ينتظر مسلمي أسرتاليا التكنولوجيا اخلاسر األكرب من إلغاء تأشرية 457

حمزة قريشي

انتشرت بوالية نيو ساوث ويلز
طريقة جديدة ستغري أسلوب
السيارات
أصحاب
شراء
للبنزين.
وزير
دومينيلو،
فيكتور
املالية بنيو ساوث ويلز،
الذي أطلق العام املاضي
موقع  FuelCheCkملقارنة
أسعار البنزين قال إن شركات
السيارات والربجميات اتصلوا
باحلكومة راغبني يف تغذية
أجهزة الكمبيوتر املدجمة يف
سياراتهم باملعلومات اليت
يقدمها املوقع.
وتابع  « :التغذية املباشرة
باملعلومات يسمح ألصحاب
السيارات بعرض قائمة أرخص
أسعار البنزين يف املنطقة اليت
يتواجد بها السائق».
اختيار اخليارت األرخص للبنزين
سيوفر على السائق حوالي 700
دوالر سنويا ،على حد قوله.
يف
«ستقفز
واستطرد:
سيارتك وتقول مثال« :أريد أن
أزود سيارتي بالوقود عندما
تصل نسبة البنزين إىل % 25

ومستعد أن أحيد عن طريقي
املعتاد حوالي كيلو مرت ،من
فضلك اعثر لي على األسعار
األرخص ،وستجد اإلجابة على
الفور ،وما عليك إال االختيار».
وأردف« :ولذلك فإن يف كل
مرة يستخدم أصحاب السيارات
موقع  gamiFyحيصلون على
نقطة ،وعند اكتمال  20نقطة
حيصلون على خصم أو تذكرة
سينما».
وواصل« :شركات تصنيع
قوة
أدركت
السيارات
االستفادة بتلك التطورات».
املوقع املذكور مينح معلومات
حمدثة بشكل تلقائي حول
أسعار كافة أنواع البنزين جبميع
احملطات يف والية نيو ساوث
ويلز.
عدد مستخدمي املوقع تزايد
بشكل ملحوظ ليتجاوز مستوى
 13ألف يوميا.
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قال حزب التحرير إن املسلمني
قد يتم احتجازهم يف معسكرات
اعتقال داخل أسرتاليا ،على غرار
ما فعل النظام النازي باليهود
قبل حمرقة اهلولوكست.
ويرغب حزب التحرير يف استعادة
نظام اخلالفة اإلسالمية القائم
على الشريعة ،ويتبنى احلزب
أفكارا متشددة تتعلق باجلهاد.
العديد من البلدان ذات األغلبية
اإلسالمية يف آسيا والشرق
األوسط حظرت حزب التحرير.
وقال محزة قريشي املتحدث
باسم حزب التحرير يف أسرتاليا
خالل مؤمتر يف «كامبسي» جنوب
غرب سيدني ،إن أسرتاليا كانت
تقيم معسكرات اعتقال أثناء
احلرب العاملية الثانية ،وتساءل:
«هل يضحى ذلك مصري املسلمني
يف املستقبل القريب؟»
ويف ذات السياق ،استدعى
عثمان بدر أحد قيادات حزب
التحرير ،إىل األذهان حمرقة
اهلولوكست اليت شهدت مقتل
حوالي  6ماليني يهودي يف
حقبة األربعينيات من القرن
املاضي.
وأعلن بدر أن املسلمني ال ينبغي

حمزة قريشي

أن يفصلوا الدين عن السياسة.
وأردف بدر« :لو كنت سألت
شخصا ما يف عشرينيات القرن
املاضي عن إمكانية حدوث شيء
أشبه باهلولوكست ،كان سيسخر
منك .األمور ميكن أن تنحدر بشكل
سريع للغاية».
وواصل« :بالنسبة لنا ،فإن
النشاط السياسي ضروري وال
ينفصل عن الدين».
واختذ احلزب قرارا حبظر دخول
اإلعالم للمؤمتر ،جتنبا لإلجابة
على أسئلة مثل الدعوة لقتل
املرتدين.
لكن حزب التحرير بث الندوة
بشكل مباشر عرب موقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك».
وسام دوريهي ،القيادي حبزب
التحرير قال إن املسلمني يف
حاجة لتأسيس خالفة إسالمية
عاملية تعتمد على الشريعة،
واليت كانت أمرا واقعا حتى
انهيار اإلمرباطورية العثمانية عام
.1924
واستطرد« :حنتاج أن نكون جزءا
من جهود عاملية الستعادة اخلالفة
يف العامل اإلسالمي»
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حذر املنتمون لقطاع التكنولوجيا
والشركات الناشئة يف أسرتاليا
من خطة احلكومة اخلاصة بإلغاء
برنامج تأشرية العمالة املاهرة
 457مشريا إىل أن ذلك سيخلق
عجزا ملحوظا يف عدد العمال،
مما يضعف قدرة الدولة على
املنافسة العاملية.
وقطاع التكنولوجيا هو األكثر
استخداما لنظام التأشرية .457
حنو
وأفادت إحصائيات بأن
ربع عدد عمال القطاع من الذين
قدموا إىل أسرتاليا مبوجب
التأشرية املذكورة.

الرئيسة
الوسون،
كارين
التنفيذية لشركة «سلينجشوت»
قالت إن التغيريات اجلديدة
ستطحن النظام القائم وتوقف
أنشطته.
يذكر أن التكنولوجيات الرقمية
ساهمت يف  79مليار دوالر
من اقتصاد أسرتاليا عام 2014
حبسب تقرير «ديلويت-إيه سي
إس» ،ويتوقع أن ترتفع إىل
 139مليار دوالر حبلول عام
 2020بنسبة  % 7من الناتج
احمللي اإلمجالي.
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نيوزيلندا ..مسرح زواج مثلي اجلنس
بني أسرتاليا والصني
كشفت إحصائيات أن % 75
على األقل من حاالت زواج
املثليني يف نيوزيلندا من
منطقة «آسيا باسيفيك».
ويف عام  ،2016شهدت
نيوزيلندا  954حالة زواج بني
املثليني ،أو زواج مدني،
جاءوا من اخلارج
نصفهم
لالستفادة من قانون الدولة
الذي جييز مثل هذا النوع من
الزواج.
وبالرغم من وجود حماوالت
إلجراء تعديالت خاصة بالزواج
يف أسرتاليا وتايوان ،لكن
نيوزيلندا ما زالت الدولة
الوحيدة يف منطقة «آسيا
باسيفيك» اليت تشرعن زواج
املثليني.
وحبسب معلومات جديدة من
هيئة اإلحصاء بنيوزيلندا ،فقد

شهدت الدولة  954حالة زواج
بني املثليني أو زواج مدني
عام  ،2016بينهم  483فحسب
يعيش أصحابها داخل نيوزيلندا
و 471جاءوا من بالد أجنبية
خصيصا إلمتام تلك الزجيات.
وأشارت اإلحصائيات إىل أن
ذلك ميثل تناقضا صارخا مع
نسبة القادمني إىل نيوزيلندا
إلجراء زواج طبيعي بني رجل
وامرأة ،إذ ال يتجاوز ذلك 11
 %من إمجالي حاالت الزواج
املعتاد.
كما أظهرت األرقام أن 58
 %من األجانب الذين ذهبوا
إىل إندونيسيا إلمتام زواج
املثليني أو الزواج املدني
قدموا من أسرتاليا ،و % 17
من الصني.
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مقاالت وتحقيقات

نصر اهلل من اهلرمل

تتمة املنشور ص 6

تقوم بإجراءات وتدابري مناسبة
وجيدة ،هذا األمر كان يف احلقيقة
مطلب األهالي ومطلب نواب املنطقة
ووزراء املنطقة وفاعليات املنطقة
والدولة استجابت على مستوى
مؤسساتها العسكرية واألمنية:
أوال :حنن نؤكد على أهمية استمرار
اجلهد األمين الرمسي يف مواجهة
االرتكابات اليت حتصل يف هذه
املنطقة ،ومن الواضح أن األمور قد
حتسنت بدرجة كبرية .وثانيا :حنن
ندعو األهالي إىل مزيد من التعاون
مع اجليش والقوى األمنية لتحقيق
هذا اهلدف الذي يعود باخلري إىل
اجلميع وعلى اجلميع.
قد حتصل أحيانا بعض األخطاء،
هذا أمر طبيعي ألنه ال يوجد أحد
معصوم ،ولكن ال تسمحوا ألحد أن
يستغل أي خطأ حيصل ،على حاجز أو
من دورية أمنية أو عسكرية إلثارة
الناس ضد اجليش والقوى األمنية،
هذا ما يريد أن يستغله اجملرمون
والشبكات املسيئة ألهلنا يف البقاع
وألمن البقاع ولسالمة البقاع.
جيب أن حتاصر هذه احلاالت وتعاجل
باحلكمة وبالقانون وباملسؤولية،
وثالثا ورابعا :التأكيد على مواصلة
هذا العمل ليتكامل أيضا مع كل
اجلهود يف امللف القضائي الذي
يعمل عليه يف الليل ويف النهار،
يف موضوع العفو حيث ميكن العفو،
ويف امللف اإلمنائي ويف امللف
اإلداري ،ويف بقية امللفات».
و»يف ما يتعلق باالنتخابات وبقانون
االنتخابات يف املرحلة املقبلة»،
قال« :الوضع طبعا يضيق يوما
بعد يوم ،يضيق الوقت ،لكن ما
زلنا نأمل التوصل إىل قانون جديد،
وهذا أمل حقيقي ،وليس لتهدئة
النفوس .خالل اليومني املاصيني،
حبسب معلوماتنا ومتابعتنا ألننا جزء
من املعنيني واملتابعني ،هناك
بعض األفكار اجلديدة والطروحات
اجلديدة اليت ميكن أن توصل اجلميع
إىل نتيجة طيبة على مستوى قانون
إنتخابي جديد».
أضاف« :حنن ما زلنا نصر على
أهمية الوصول إىل قانون إنتخابي
جديد من أجل البلد ومصلحة البلد
ومصداقية اجلميع .حنن مجيعا قلنا
ال للفراغ وال للتمديد وال لقانون
الستني .الذي حيفظ مصلحة البلد
ومعنويات اجلميع ومصداقية اجلميع
هو التوصل إىل قانون انتخابي
جديد.
عندما يقول فخامة الرئيس العماد
عون قبل يومني يف جملس الوزراء،
أو يف لقاء الصحفيني ،إن القوى
السياسية أمامها فرصة حتى 20
حزيران للتوصل إىل قانون جديد،
يعين من الطبيعي ومن املنطقي أن
نكون أمام عقد إستثنائي جمللس
النواب ،وهذا يعطي املزيد من
األيام واملزيد من الوقت الضيق
عسى ولعل أن نصل إىل هذه
النتيجة املطلوبة».
وعلى مستوى املنطقة ،قال:
«بطبيعة احلال الكل كان ينتظر ما
مسي بقمم الرياض ،وما سينتج
عنها ،وما سيبنى عليها من أحداث
يف املنطقة وما سيبنى عليها من
مشاريع .هذه القمم انعقدت وصدر
عنها خطابات وبيانات ومواقف،
وهو ما أريد أن أحتدث عنه ألنه
مفصل مهم يف مصري املنطقة ويف
مصري لبنان.
لكن امسحوا لي قبل ذلك ،أن
أحتدث يف ما يتعلق بلبنان ،ألن
البعض تكلم عن قلق جتاه الوضع
اللبناني ،قبل قمة الرياض وبعد

قمم الرياض ،وهذا القلق -نعم-
بشكل أو بآخر كان موجودا وعرب
عنه العديد والكثريون ،وأن هذا
من املمكن أن يكون له انعكاس
يف لبنان.
امسحوا لي اليوم أن أطمئن مجيع
اللبنانيني ،بكلمة خمتصرة ،أن
كل ما قيل وما صمم وما أعلن
وما صدر من مواقف ومن بيانات
يف الرياض ،إن شاء اهلل وبهمة
اللبنانيني وتعقلهم وتفهمهم
وتفاهمهم لن يكون له أي إنعكاس
على الوضع الداخلي اللبناني .سوف
أقول ملاذا؟
حنن منذ مدة ،ومنذ إنتخاب الرئيس
عون وتشكيل حكومة جديدة
تفاهمنا داخليا أنه حنن يف امللفات
اإلقليمية خمتلفون .مثال :حزب
اهلل يندد بقمة الرياض وبإعالن
الرياض ،وتيار املستقبل يشيد
بقمة الرياض وبإعالن الرياض ،ال
توجد مشكلة ،حنن تفاهمنا أنه يف
القضايا اإلقليمية حنن خمتلفون،
حنن خمتلفون على سوريا وعلى
العراق وعلى البحرين وعلى اليمن
وعلى السعودية وعلى إيران وعلى
فلسطني ،لكننا تبانينا أنه يف
املوضوع اللبناني الداخلي ،يف ما
يتعلق باألمن وباالستقرار وبإعادة
بناء الدولة ومبتابعة امللفات
االقتصادية واملعيشية واحلياتية
للناس ،يف قضايا اإلصالح
الداخلي ويف قضايا احلوار الوطين،
أننا جيب أن نتكلم مع بعض
ونتفاهم ونكون معا يف احلكومة
و»نطول بالنا على بعض» و»ندور
الزوايا» ،وهذا ما أعطى لبنان خالل
األشهر املاضية هذا املستوى من
األمن ومن االستقرار واهلدوء،
وحتى أصعب امللفات يتم مقاربتها
بشكل معقول».
واستطرد« :إذا هذا التباني ينسحب
على ما بعد قمة الرياض .هناك أمر
جيب أن يذكر هنا وساعد بقوة على
تثبيت حتصني هذا الوضع ،يعين
هذا الذي أقوله من عدم اإلنعكاس
وهو ما يلي :أنه مبعزل عن مالبسات
مشاركة وفد لبنان الرمسي يف قمة
الرياض ،لكن ما جرى بعد ذلك
وهو على الشكل التالي :أوال:
أنه مبجرد أن صدر إعالن الرياض،
البيان الذي سأتكلم عنه بعد قليل،
جمرد أن صدر البيان ،واحلقيقة أن
هذا البيان مل يعرض يف القمة،
ومل يطلع عليه القادة والرؤساء
وامللوك واألمراء والوزراء ،إمنا متت
صياغته وإعالنه بعد خروج اجلميع:
األمر األول أن وزير اخلارجية
اللبنانية األستاذ جربان باسيل أخذ
مبادرة أستطيع أن اصفها -وأنا
أعين ما أقول ،ال أريد أن أجامل
أحدا ،دعوا التفاصيل اللبنانية
جانبا -لكن بهذا املوضوع جيب
أن تقال هذه الكلمة ،إنه هناك
موقف صادق وشجاع ومسؤول:
صادق ،ألن هذه هي احلقيقة،
البيان مل يعرض على القمة ما
يسمى بـ «إعالن الرياض» ،وشجاع
ألن الذين غادروا ومسعوا باإلعالن
من وسائل اإلعالم مل جيرؤ كثري
منهم أن يصدر بيانا وأن يقول
إنه مل يأخذ علما ومل خيربه أحد ومل
يسأله احد ومل يشاوره احد ،وهذه
مصيبة طبعا ،ومسؤول ألنه حيصن
البلد وحيمي البلد وحيمي النسيج
الوطين واالنسجام الوطين القائم
يف البلد.
وجاء بعده بيوم واحد موقف فخامة
الرئيس العماد ميشال عون ليؤكد
على هذا املعنى وأن ما يلتزم به
لبنان هو خطاب القسم والبيان

الوزاري .وما حصل باألمس أيضا يف
جلسة جملس الوزراء يف قصر بعبدا،
يف حضور فخامة رئيس اجلمهورية
ودولة رئيس احلكومة والوزراء من
خمتلف القوى السياسية ،الذين
أكدوا أن ما يلتزمه لبنان هو خطاب
القسم والبيان الوزاري ،وأن إعالن
الرياض ال يلزم لبنان بشيء ،وهذا
ما قاله أيضا تيار املستقبل».
وأكد ان «هذا كله طبعا حيمي البلد
وحيصنه ،ويؤكد من قبل كل القوى
السياسية يف لبنان أننا نريد لبلدنا
أن يكون مبعزل عن انعكاسات
وتداعيات هذه القمم وهذا اإلعالن،
سواء كنا كحزب أو تيار أو مجاعة أو
حركة نؤيد هذه القمة أو نرفضها،
وهذه نقطة إجيابية جدا يف السلوك
الوطين احلالي يف لبنان».
وعن قمم السعودية ،قال:
«أوال :قيل إن هناك قمما ثالثة
يف الشكل .يوجد قمة واحدة،
هي القمة الثنائية بني السعودية
وأمريكا ،يعين بني الرئيس ترامب
وامللك سليمان والوفود اليت
معهما ،القمة األمريكية اخلليجية
هي لقاء تكرميي تشريفي احتفالي،
والقمة األمريكية العربية اإلسالمية
 55أو  56دولة هي احتفال واحتفاء
بالرئيس ترامب ،ومل تكن قمة،
وال مؤمترا ،ألنه مل يكن هناك
جلان حتضريية ،وال مواد موزعة
على احلاضرين ،وال وزراء خارجية،
التقوا قبل وقت ،وال وزراء دفاع
التقوا قبل وقت ،وال مسودة
بيان وال حوار وال مفاوضات وال
كالم وال شيء ،مجعوا الرؤساء من
أغلب البلدان العربية واإلسالمية،
وخطب فيهم امللك سلمان وخطب
فيهم الرئيس ترامب وكلمتان
ثالثة وانتهوا .حتى بقية الكلمات
مل يقولوها ،ألن امللك تعب ،هكذا
قالوا وقتها ،وعاد املسؤولون إىل
بيوتهم ،حتى يوجد من الوفود من
قال إنه يا أخي مل يودعنا أحد على
املطار ،مل يقل لنا أحد :اهلل معكم.
وفوجئ بعد ذلك اجلميع ،مبا مسي
إعالن الرياض ،هذا اعالن الرياض،
هذا إعالن أمريكي  -سعودي.
 55دولة عربية وإسالمية أغلبيتها
الساحقة ليس لديها علم ال بالبيان
وال باملضمون ،وهذا حبد ذاته
يشكل فضيحة».
أضاف «انظروا مثال ،يف البيان نقرأ
أنه :وناقش القادة احلاضرون،
وأكد القادة ،وشدد القادة ،ورحب
القادة ،وقرر القادة .والقادة مل
يناقشوا ومل يرحبوا ومل يشددوا،
وليس لديهم علم ومل يسمعوا
بشيء ،وهناك ناس كانوا نائمني،
وبعد ذلك مسعوا البيان من وسائل
اإلعالم .إعالن الرياض هو إعالن
سعودي -أمريكي ونقطة على أول
السطر .هذا طبعا فضيحة ونقطة
ضعف ومهزلة يف القمم ويف
املؤمترات ،يف الدنيا ال حيصل هذ.
وهذا على كل حال له سوابق يف
السعودية ،كما قبل سنة او سنتني
يف مواجهة صمود اليمن وشعب
اليمن ،خرج وزير الدفاع السعودي
ليعطي معنويات جلماعته ،فأعلن
عن تشكيل التحالف اإلسالمي
العسكري من حوالي  30دولة،
وبعض الدول كان لديها اجلرأة
لتقول« :ليس لدينا علم! مل يكلمنا
أحد! ومل يتصل بنا أحد ومسعنا يف
اإلعالم.
تصوروا ،يشكل حتالف عسكري
دولي عاملي إسالمي ويوجد دول ال
علم هلا ،وتأخذ علما باالعالم ،وهذا
ليس جبديد ال على السعودية وال
على سلوكها .إذا ،القمة احلقيقية
هي القمة الثنائية .حسنا ،هذا
بالشكل .الذي جيب أن يتابع وينقد
ويناقش ،هو االتفاقات الثنائية

وما قدم لألمريكيني وما التزم
األمريكيون به مع السعوديني،
وآثار هذا على املنطقة ،هذا اجلدي،
الباقي كله خطابات وكلمات ومواقف
وغداء وعشاء وعرض أزياء ،إخل».
وتابع« :ثانيا :القمة املوسعة اليت
مسيت قمة ومجع هلا هذا العدد
الكبري من الدول وقادة ورؤساء
الدول ،يأتي السؤال أن ما هذا
الذي حصل أوال ،يعين توصيفه،
يعين ما قامت به السعودية ،ما
هو بالتحديد وما هو سببه ،الذي
قامت فيه ،أهدافها من هذا اللقاء
احلاشد؟.
1ـ تعظيم ترامب وتكرميه ،الذي
كان حيصل هو عملية تعظيم ترامب
وتكريم وجتليل ،ويوجد مظاهر
يستحق أن يتوقف اإلنسان عندها،
وال أريد أن أدخل فيها اآلن.
2ـ إبراز املوقع املركزي للسعودية
يف اخلليج ويف العامل العربي
واالسالمي ،بأن يقول لألمريكيني
إننا حنن مركزية العامل العربي
واالسالمي واخلليج ،حنن جنمع
العامل وحنن نأتي بهم وحنن
نستدعيهم وحنن نوقفهم بالصف
ليستمعوا إىل خطابك ،هذا طبعا
بالبعد املعنوي والسياسي له نتيجة
أصل إليها بعد قليل.
3ـ التهويل على ايران وعلى حمور
املقاومة ،أن انظروا يا إيران ويا
سوريا ،يا حزب اهلل ،يا محاس.
4ـ حماولة لدفع الواليات املتحدة
االمريكية وإقناعها بكل الوسائل
لتدخل هي يف املواجهة املباشرة،
يف مواجهة إيران ويف مواجهة
حمور املقاومة .السعودي ،عندما
قام بكل هذه احلفالت ،فإن أهم
األهداف اليت يريد أن حيققها هي
هذه األهداف».
إذا السعودية فشلت يف كل حروبها
وخمططاتها يف املنطقة ،وهذا
الفشل بدأ ينعكس على داخلها،
على عالقات أمرائها ،على شعبها،
على اقتصادها ،ولذلك هي حباجة
لألمريكيني ،ليحموها يف الداخل،
يف داخل السعودية وليحفظوا هلا
دورها يف املنطقة.
بالنسبة حلركات املقاومة أنتم
ومحاس،
اهلل
حزب
ذكرمت
واملقصود باحلقيقة كل حركات
املقاومة ،كل من يقاتل الصهاينة
واالحتالل .أيضا أنا أريد أن اقول
لكم :هذه القمم وهذه البيانات
وهذه اإلعالنات لن تقدم ولن
تؤخر شيئا .تصوروا مثال أن ترامب
رئيس الواليات املتحدة االمريكية
يف خطابه أمام القمة املزعومة،
يشيد مثال ويستدل على أن
السعودية تقاوم وحتارب اإلرهاب
يستدل بأنها وضعت أحد كبار
قادة حزب اهلل على الئحة االرهاب.
«وأهال وسهال ،واألموال اليت لدينا
يف بنوك باريس ولندن وامريكا
وسويسرا وغريها مباركني عليكم
وحنن مساحمينكم فيهم خذوهم».
ولكن هذا جزء من احلرب .ما اريد
أن أقوله هلؤالء :هؤالء املقاومون
اللبنانيون والفلسطينون ،سواء
امسهم حزب اهلل أو أي اسم آخر،
امسهم محاس أو أي اسم آخر،
هؤالء منذ بداية الطريق يعرفون
الطريق اليت اختاروها ويعرفون
الطريق اليت يسلكونها ويعرفون
ما الذي سيواجههم على طول
الطريق».
أما حركات املقاومة اليت يقتل فيها
الشيخ أمحد ياسني والدكتور فتحي
الشقاقي والسيد عباس املوسوي
واحلاج عماد مغنية فال خييفها
التهديد بالقتل وال بالقتال وال
باحلرب وال باملوت ،مباذا ميكن أن
تأتوا إلينا؟ بالشهادة؟ حنن عشاق
الشهادة ،باملوت؟ لعلي آنس

باملوت من أنس الطفل الرضيع
بثدي أمه .حنن أبناء املدرسة اليت
قال فيها احلسني عليه السالم
لولده علي األكرب قال ألسنا
على احلق قال بلى قال إذن ال
نبالي أوقعنا على املوت أو وقع
املوت علينا ما دمنا على احلق.
أما القاسم ابن إحدى عشرة سنة
أو اثنيت عشرة سنة ،واملوجود
يف كل بيوتنا يف لبنان ويف
فلسطني وسوريا والعراق وإيران
وافغانستان واليمن والبحرين ويف
داخل السعودية ويف كل مكان من
العامل االسالمي ،عندما يسأل عن
املوت يقول أحلى من العسل .هذا
املوت الذي تهددوننا به؟ حنن ال
خناف ال من موت وال من حرب وال
من قتال وال من عقوبات وال من
تهويل وال من تشويه إعالمي.
هذا كله قطعناه ،هذا كله مت
استنزافه خالل كل السنوات
املاضية .لذلك حركات املقاومة لن
تتأثر ولن تهتز ولن تضعف ولن
ختاف .ستواصل عملها وحركتها،
بل أقول لكم أكثر من ذلك :حنن
اليوم ،حركات املقاومة وضمن
حمور املقاومة ،حنن اليوم أقوى من
أي زمن مضى على اإلطالق ،أكثر
عددا وأقوى عدة وأشد عزما وأعلى
إميانا وأمال ورجاء».
وتابع «حنن لدينا منوذج ،أنا
تكلمت عليه يف آخر خطاب ،يوم
شرم الشيخ .الذين اجتمعوا اآلن
يف الرياض ال يتجاوزون نصف
هؤالء الذين اجتمعوا أيام شرم
الشيخ  .1996يف ذلك الوقت
كانت أمريكا ،وروسيا والصني
والدول األوروبية والدول العربية
ودول أفريقية .من كل العامل
جاؤوا وقالوا :حنن يوجد لدينا ثالث
مجاعات نريد أن منسحها :حزب اهلل،
محاس ،واجلهاد االسالمي ،ونددوا
بايران وسوريا كداعمني ،وأقاموا
مؤمترا وشكلوا جلانا واجتمعوا فيما
بعد يف واشنطن والتقى رؤساء
أجهزة املخابرات.
يف ذلك الوقت كانت املقاومة
االسالمية يف لبنان حمدودة العدد
والعدة .أقصى شيء كنا منتلكه
هو الكاتيوشا ،الذي يطال 20
كلم .يف عام  1996أقصى شيء،
محاس واجلهاد االسالمي كانوا يف
السجون أو مهجرين أو خمتبئني،
وايران كانت ما تزال خارجة من
حرب وكانت تعاني ،سوريا كانوا
فارضني عليها شيء من احلصار
ومن العزلة .ومع ذلك قمة شرم
الشيخ ،وكل ما فعلوا نتيجة صمود
املقاومة يف لبنان ،صمود املقاومة
يف فلسطني ،صمود سوريا ،صمود
ايران ،انقلب كل شيء وبعد عدة
أشهر نسي العامل قمة شرم
الشيخ ،بعد عدة أشهر وليس بعد
عدة سنوات .أما اليوم أين هو حمور
املقاومة؟ يف لبنان ،يف سوريا ،يف
العراق .عام  1996العراق كان مع
صدام حسني ،اليوم العراق حيكمه
شعبه وترفع رايته القوات املسلحة
وقوات احلشد الشعيب املبارك.
ايران واليمن وكذلك يف كثري من
مناطق العامل ،الوضع خمتلف.
واستطرد «أنا أريد أن أقول لكم:
خذوا األمور بشكل عادي وطبيعي
جدا .أطلت عليكم ووصفت األمور
فقط ألقول هذه احلقيقة بالتعبري
العامي «ما حدا ياكلنا راسنا» ال
يوجد شيء ،مل حيدث شيء .نعم
انه اآلن األمريكان يريدون أن
يكون هلم حضور أكثر يف املنطقة،
ما املشكلة .أسوأ شيء ميكن أن
حيدث أن االمريكان سيأتون اىل
املنطقة .هم جاؤوا يف السابق إىل
املنطقة .يا أخي هم جاؤوا واحتلوا
العراق وهددوا سوريا وهددوا

إيران .وفيما بعد املقاومة العراقية
وصمود حمور املقاومة يف املنطقة
فرض عليهم أن خيرجوا وأن
ينسحبوا .ماذا تريد أن تأتي أمريكا
لتفعل؟ اليوم حنن عندما نكون
كشعوب يف بلداننا مصممني على
العيش بكرامة باقني يف أرضنا.
حنن هنا ال نذهب إىل آخر الدنيا،
حنن هنا ندافع عن دمائنا ونسائنا
وأعراضنا وأموالنا وبيوتنا وكرامتنا
ومستقبل أبنائنا وأحفادنا ولذلك
حنن أقوى من كل العامل .ليس
هناك ما خييفنا على اإلطالق.
حنن أقوى من أي زمن مضى.
ال أقول هم أضعف من أي زمن
مضى ،أقول هم أقل قوة من
أي زمن مضى ،وبالتالي نريد أن
نأخذ األمور بواقعية ونتحمل فيها
املسؤولية ونواصل الطريق».
وقال« :سوف نبقى ندعو إىل وقف
احلرب على اليمن وإتاحة اجملال
لليمنيني للتفاوض ،إىل وقف
العدوان على الشعب يف البحرين
وإىل فتح أبواب التفاوض ،إىل
وقف دعم اجلماعات التكفريية
اإلرهابية يف املنطقة ،والبحث عن
حلول سياسية ،وإال ،هؤالء ،اهلل
سبحانه وتعاىل يف آية قرآنية يقول
عنهم «ينفقون أمواهلم ليصدوا عن
سبيل اهلل فسينفقونها ثم تكون
عليهم حسرة ثم يغلبون» .حتى ال
تضيع أموالكم هدرا وال جهودكم
عبثا وهباء ميكن التدارك.
أنا أعرف أنه لن يصغى هلذا
الصوت ،ولكن أقول هذا فقط
للحجة ،ومن أجل يوم القيامة عندما
أسأل وأحاسب وحياسب كل واحد
منا عن موقفه يف هذه املرحلة .كل
واحد سوف حياسب يوم القيامة،
عن اليمن وعن البحرين وعن
العراق وعن سوريا وعن لبنان
وعن فلسطني وعن املقدسات يف
فلسطني ،وجيب أن نتحمل هذه
املسؤولية».
وختم «أيها األخوة واألخوات :قلنا
سابقا بالـ  2006تأسيسا على
انتصار أيار  2000وانتصار متوز
 ، 2006مضى زمن اهلزائم وجاء
زمن االنتصارات ،وهذه االنتصارات
أمامنا يف كل ساحة ويف كل ميدان
ويف معركة وميادين من أعقد
املعارك وأصعب امليادين ،ولكن
األفق ،كونوا على يقني ،وأعود
وأقول لكم :ثقوا بربكم وتوكلوا
عليه ،وثقوا بأنفسكم وثقوا
بشعوبكم وثقوا حبلفائكم .حنن نثق
حبلفائنا ،نثق بكل الذين نقاتل إىل
جانبهم ،أما أنتم ،على كل حال،
قال هلم ترامب أنتم سوف تتحملون
املسؤولية ،ال تتوقعوا أن نأتي
لنقاتل بالنيابة عنكم.
واليوم ،احللف األطلسي ،أعلن
أمينه العام التحاق احللف األطلسي
باحلرب على داعش ،لكن ماذا قال
؟ قال «حنن نقاتل من اجلو ،لن
نشارك بقوات برية» .هذا الذي
تعتمدون عليه لطاملا خذلكم وباعكم
يف أسواق النخاسة .أما يف حمور
املقاومة ،الشرفاء ،املقاومون،
املضحون ،الصادقون ،املخلصون
الذين قدموا فلذات أكبادهم الذين
صمدوا طوال عقود لن خيلوا هذه
الساحة ولن يرتكوا هذه امليادين
قبل قمة الرياض وقممها وبعد قمم
الرياض واجتماعاتها وخطاباتها
وإعالنتها ،هذه املقاومة ،هذه األمة
املقاومة ،هذه احلركات املقاومة،
هذه الشعوب املقاومة سوف تبقى
ترفع الراية .هذه الراية ارتفعت،
لن تسقط على اإلطالق حتى حتقق
كامل االنتصارات اليت تتطلع إليها
شعوبنا وأمتنا .حنن على يقني من
هذا ،هذا وعد اهلل وكان وعد اهلل
مفعوال».
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اعــالنات

االتحاد االسـرتالي للـمجالس االسـالمية (أفيك) يهنئ

Ramadan Kareem
Dear Brothers & Sisters in Islam, Assalaamu Alaikum,
I take this opportunity, on behalf of the Executive
Committee and staff of Muslims Australia AFIC to wish
you a blessed Ramadan.
May Allah SWT accept our fasts, our prayers and good
deeds. May Allah SWT also grant us health, patience
and May Allah guide us to what pleases Him and shun
what displeases Him.
Let us make every effort to help those in need and let us lessen the load they bear,
Insha’Allah.
May Allah grant us the ability to reap the rewards of this auspicious
month... Kul Amm Untum Bi Khair
Ramadan Mubarak - Assalaamu Alaikum
Dr Rateb Jneid - President of Muslims Australia – AFIC

تهنئة تيار املستقبل
منسقية سيدني حبلول
شهر رمضان املبارك
يتقدم تيار املستقبل منسقية سيدني من صاحب السماحة
مفتي أسرتاليا العام الشيخ الدكتور ابراهيم ابو محمد ومن
اصحاب الفضيلة والعلماء يف مجلس األئمة يف اسرتاليا
ومن جميع الهيئات واملؤسسات والجمعيات االسالمية
والخريية ومن أبناء الجالية اللبنانية والعربية واإلسالمية
عامة واإلخوة واالخوات يف تيار املستقبل خاصة بأحر
التهاني وأطيب األمنيات بحلول شهر رمضان املبارك
أعاده اهلل عليكم وعلينا وعلى سائر املسلمني بالخري
واليمن والربكات وعلى أسرتاليا ولبنان باالمن واالمان
والتقدم واالزدهار وعلى العالم اجمع بالعدل والسالم.
رمضان مبارك وكل عام وانتم بخري.

تيار املستقبل منسقية سيدني
الشؤون اإلعالمية فيصل قاسم
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Ramadan Kareem

My best wishes to the .JEEMF&BTU)FSBME and
its readers for the holy month of Ramadan.
~

&5$,*
/$81'< MP
Federal Member for 5(,'
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لكل حاجاتكم من البالط جبميع انواعه ولوازمه
 ومستلزماتshower screens وVanities و
)احلمامات(بياضات
0410484760 االتصال بالسيد بسام القلعجي
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

السيد بسام القلعجي

شعارنا الصدق واالستقامة

56 - 58 Carlingford Rd Sefton NSW 2162 - E: pacifictilessefton@gmail.com

Tel: (02)97438666 - Fax:(02)97438665
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مـقاالت وتحقيقات

ترخيص احتكار شركة لأللياف البصريّة = خسارة  8مليارات دوالر
فيفيان عقيقي
عدا عن خمالفته الدستور والقوانني
واالتفاقيات
املرعية واملراسيم
ّ
املعمول بها ،ينتج من القرار 1/365
الذي أصدره وزير االتصاالت،
اجلراح ،وأجاز مبوجبه لشركة
مجال
ّ
«غلوبال داتا سريفيسز» متديد
خاصة بها
بصرية
شبكة ألياف
ّ
ّ
واستعمال املسالك العامة ،خسائر
مباشرة وغري مباشرة مبليارات
العامة
تتكبدها اخلزينة
الدوالرات
ّ
ّ
واملستهلكون واالقتصاد ،نتيجة
هذا االمتياز االحتكاري الذي فرضه
عامة يف االتصاالت
اجلراح كسياسة ّ
ّ
للتطور التكنولوجي يف
ومسار
ّ
لبنان.
النية بالرتاجع
اح
اجلر
لدى
أن
يبدو
ال
ّ
ّ
عن قراره ،الذي منح مبوجبه شركة
«غلوبال داتا سريفيسز» امتيازًا
خيالف الدستور والقوانني واألنظمة
املرعية اإلجراء.
عب اجلراح عن ذلك صراحة خالل
ّ
اجتماع اللجنة يوم الثالثاء املاضي،
فلدى مطالبته بالعودة إىل جملس
الوزراء لتحصني قراره ،وفق
أصر على قراره،
القانونية،
األصول
ّ
ّ
بل أعلن أنه سيفتح اجملال أمام
الشركات الراغبة يف احلصول على
ّ
التعهد ال
حق مماثل ،علمًا بأن هذا
ّ
ّ
ً
يبدو قابال للتحقق وال يعدو كونه
حماولة لتغطية الفضيحة ،وفق
خباء يف االتصاالت ،أو ً
ال بسبب
اهلاتفية
عدم قدرة معظم املسالك
ّ
اللبنانية على
التحتية
والشبكة
ّ
ّ
بصرية
حتمل أكثر من كابل ألياف
ّ
ّ
واحد ،وقد حصلت «غلوبال داتا
مده ،وثانيًا
سريفيسز» على
حصرية ّ
ّ
ألن السيناريو املرسوم لتسليم
هذا القطاع «الربيح» للشركة بدأت
مراحل تنفيذه تباعًا ،بدءًا من إصدار
بسرية
القرار املطعون بقانونيته
ّ
تامة ،وصو ً
ال إىل إعداد مرسوم
ّ
الدولية
خلفض تعرفة السعات
ّ
وفقًا للشطور ،اليت تعطي سعرًا
أقل ملن لديه سعات أكثر ،وهو
ما سيحرم شركات توزيع اإلنرتنت
إمكانية املنافسة،
الصغرية من
ّ
ملصلحة الشركات املسيطرة على
ّ
تتخطى اخلمس،
السوق ،وهي ال
ّ
كل من «سيبرييا»
تستحوذ
و» »IDMعلى احلصة األكب منها،
وهاتان الشركتان شقيقتان لشركة
«غلوبال داتا سريفيسز» ،ومجيع
هذه الشركات جمتمعة يف شركة
هولدنغ واحدة هي «غلوبال كوم
هولدنغ» .إذًا ،سيناريو االحتكار
املكتمل العناصر ،سيتيح لشركة
واحدة التحكم بسوق اإلنرتنت
واالتصاالت يف لبنان ،ما ينسف
عنصر املنافسة وشروط حتسني
االستثمار واخلدمات ،وينعكس
مباشرة على األسعار ،وتاليًا على
املتضرر األكب.
املستهلك
ّ
خسائر الخزينة
مالية
اجلراح على خسائر ّ
ينطوي قرار ّ
قدم
واقتصادية فادحة ،فهو عمليًا ّ
ّ
هذه االمتياز جمانًا لشركة «غلوبال
داتا سريفيسز» ،املنضوية ضمن
تقدم خدمات
جمموعة
تضم شركات ّ
ّ

هذا االحتكار الذي سيم ّكن مالكه من التح ّكم بكامل القطاع (هيثم املوسوي)

املعلوماتية
خمتلفة متصلة بعامل
ّ
إمكانية جين
واإلنرتنت ،متيحًا هلا
ّ
مئات مليارات الدوالرات لقاء
تقديم هذه اخلدمات ،وحارمًا
العامة من حقوق
بالتالي اخلزينة
ّ
ّ
تتمثل
وأرباح وواردات مباشرة،
 -1ببدل التنازل هلذه الشركة
حصرية الدولة يف استعمال
عن
ّ
واستثمار خدمات البيد والبق
واهلاتف مبوجب املرسوم االشرتاعي
مبد
 ،1959/126وبدل الرتخيص هلا ّ
خاصة فيها
بصرية
شبكة ألياف
ّ
ّ
جمانًا خالفًا لقانون االتصاالت
الدولية -2 .خفض
واألعراف
ّ
االقتصادية لشركة «ليبان
القيمة
ّ
تأسيسها
(املزمع
تيليكوم»
واململوكة من الدولة) وهي صاحبة
ّ
ملدة 20
واحلق
الرتخيص
احلصري ّ
ّ
سنة على الشبكة الثابتة ،حبسب
املادتني  44و 45من قانون
االتصاالت الرقم -3 .2002/431
خلق نزاع مالي ملصلحة الشركة
حُ
املتكرة اليت حصلت على ّ
مد
حق ّ
بصرية ووجود يف السنرتاالت
ألياف
ّ
والرتابط على الشبكة من دون
وجود أسعار ورسوم وتعرفات
حمددة يف القوانني واملراسيم
ّ
اجلراح يف
يشري
ما
عكس
ة،
اللبناني
ّ
ّ
البندين األول والثاني من املادة
الرابعة من قراره -4 .احلصول على
 %20من قيمة الفواتري حبسب
البند الثالث من املادة الرابعة يف
القرار بعد حسم التكاليف املرتتبة
على الشركة يف البندين األولني
خالفًا للمرسوم  1996/9288الذي
استند إليه إلصدار قراره والذي
ينص على استيفاء  %20من قيمة
ّ
الفواتري من دون حسم أي مبالغ
أخرى ،وتقاضي مبلغ مقطوع قدره
لبنانية سنويًا لقاء
 100مليون لرية
ّ
اهلرتزية (فيما
استعمال احلزمات
ّ
كلفة استعمال املسالك والبنى
البصرية أكب
التحتية واأللياف
ّ
ّ
بكثري).
يقدر خباء يف االتصاالت «بدل
ّ
حملية ثانية
الرتخيص لبناء شبكة
ّ
على أصول الدولة ،واستعمال
مرفق عام بنته الدولة للقيام بنشاط
جتاري عب مواردها وسكانها،
ملدة
بأكثر من  8مليارات دوالر ّ
عشرين سنة» ،ويرتكز هؤالء على
ّ
واملعطيات
السوق
«مؤشرات

ّ
واملتمثلة باإليرادات
املتوافرة
تؤمنها خدمات
السنوية اليت
ّ
ّ
واملقدرة
الشبكة الثابتة سنويًا
ّ
بنحو مليار ونصف مليار دوالر
أمريكي ،إضافة إىل خسارة قيمة
إدخال شريك اسرتاتيجي يف شركة
«ليبان تيليكوم» حبسب قانون
االتصاالت ،والذي خسرته اخلزينة
نتيجة إعطاء ّ
خاصة أخرى
حق لشركة
ّ
ّ
مبشاركة «ليبان تيليكوم» يف حقها
يعد فعليًا قت ًال
احلصري ،وهو ما
ُّ
ملستقبل الشركة اليت سرتث قسمًا
من موجودات وزارة االتصاالت
إمكانية
و»أوجريو» ،فض ًال عن عدم
ّ
تنفيذ القرار لعدم وجود مراسيم
تعرفة ورسوم نافذة» ،وهو ما
تصفه املصادر بـ»حماولة التذاكي
وتشويه احلقيقة ،ما يعين أن
الوزارة أعطت حقًا للشركة قبل
حتديد سعره والرسوم املفروضة
عليه وقبل إجراء أي دراسة تضمن
مصلحة الدولة ،إضافة إىل أخذ
بدالت ورسوم من جهة وإعادتها
إىل الشركة من جهة أخرى».
أضرار على الشركات واالقتصاد
واملستهلكون
ال تنحصر أضرار هذا القرار فقط
يف األموال اليت خسرتها اخلزينة
العامة ،وإمنا تنسحب على املستهلك
ّ
واالقتصاد نتيجة هذا االحتكار الذي
ّ
ّ
التحكم بكامل
سيمكن مالكه من
القطاع نظرًا إىل قدرته على إمرار
املرات أكثر
معطيات وداتا مئات
ّ
ميهد إىل
من الكوابل
النحاسية ،ما ّ
ّ
إفالس الشركات األخرى وإغالقها
وتشريد مئات العائالت ،وصو ً
ال
إىل رفع أسعار اإلنرتنت واخلدمات
املرتبطة بها على املستهلك ،مع
تدني مستواها ونوعيتها ،متامًا كما
حيصل يف خدمة اخللوي ،إضافة
إىل حرمان املناطق البعيدة أو
ذات املردود الرحبي القليل من
هذه اخلدمة وحصرها باملستهلكني
الرحبية
«الدمسني» واملناطق ذات
ّ
العالية ،وذلك خالفًا لقانون
ّ
االتصاالت وملبدأ اإلمناء املتوازن،
ّ
مذكرة
وخالفًا للمادة  21من
ّ
املوقعة بني الوزارة
التفاهم
والقطاع اخلاص واليت يستند إليها
وحتدد بوضوح أن استعمال
الوزير
ّ
البصرية يف شكل انفرادي
األلياف
ّ
اخلاصة له انعكاسات
من الشركات
ّ

سلبية على اخلدمة والكلفة وعلى
ّ
حصرية الوزارة.
ّ
تنسحب اخلسائر أيضًا على شركات
نقل املعلومات املنافسة وعددها
مخس ،واليت جتزم أن «مصريها
سيكون اإلغالق نتيجة هذا االحتكار
الذي حُمنح بطريقة مشبوهة وبعيدة
الشفافية ،ودون إعالمهم
عن
ّ
مسبقًا ،فسحًا يف اجملال أمام
املنافسة وتقديم عروض والدخول
البصرية الذي
يف مشروع األلياف
ّ
يعد من أهم اخلدمات يف قطاع
ُّ
تستعد
االتصاالت يف العامل ،إذ
ّ
هذه الشركات باستثناء سوديتيل
(اململوكة بنسبة  %50من احلكومة
اللبنانية) لتقديم طعون أمام جملس
ّ
شورى الدولة ،كون هذا القرار
ّ
مذكرة التفاهم واملراسيم
خالف
حددت اخلدمات
واليت
هلا
املمنوحة
ّ
املتاح تقدميها بالـ  DSLوحق املرور
على الشبكة الالسلكية ،ومل تشمل
بناء شبكة فايب» .وفيما يرفض
رئيس جملس إدارة سوديتيل
باتريك فراجيان التعليق على
القرارّ ،
فضل رئيس جملس إدارة
سيدركوم عماد طربيه «التزام
الصمت راهنًا ،بانتظار القرارات
اليت ستصدر عن الوزير وجملس
الوزراء» .يف املقابل ،يشري املدير
العام لشركة وايفز ناصيف بشارة
إىل أن «الشركة لن تسكت عن هذا
أما رئيس جملس
القرار اجملحف»ّ .
ّ
فيؤكد
إدارة بيسكو روني قدوم،
اقتصادية مرتتبة
أن «هناك أضرارًا
ّ
عن هذا االحتكار ،فخالفًا ملا يقوله
الوزير عن فتح اجملال لشركات
ملد شبكاتها ،إال أن األمر غري
أخرى ّ
قابل للتنفيذ لعدم قدرة املسالك
حتمل أكثر من شبكة ،وعدم
على
ّ
حتمل أي
قدرة مسالك أخرى على
ّ
شبكة حتى ،إضافة إىل أن هذه
مد ألياف يف
الشركة ستسارع إىل ّ
الرحبية األكب،
املناطق اليت تعطيها
ّ
بصرية
مد ألياف
وإذا أتيح لنا الحقًا ّ
ّ
فستكون ضمن املناطق البعيدة
الرحبية األقل ،علمًا بأن
أو ذات
ّ
بصرية واحدة قادرة
ألياف
شبكة
ّ
ّ
على تغطية كل السوق اللبناني.
ما يعين أنه وضعنا أمر احتكار
األمر الواقع دون وجود أي تنظيم
هلذه العالقات الناشئة بني الدولة
والشركات واملستهلكني».
مرسوم التعرفة :تكملة االحتكار
لتكتمل حفلة االحتكار ،كان ال بد
من تعديل تعرفة ورسوم خدمات
اإلنرتنت ذات احلزمة العريضة
وهو
(،)broadband services
أعدته وزارة
موضوع مرسوم
ّ
ومر عب «هيئة
االتصاالت،
ّ
التشريع واالستشارات» يف وزارة
العدل ,وجملس «شورى الدولة»،
ووصل إىل جملس الوزراء،
وتضمن يف املادة الثامنة منه،
ّ
ما ال يتصل بعنوانه ،وهو اإلقرار
بإعطاء شركات نقل املعلومات
احلائزة مراسيم تعطيها حق املرور
الالسلكية،
والربط على الشبكة
ّ
البصرية لربط
حقًا مماث ًال لأللياف
ّ
مشرتكيها مبراكزها ،مقابل رسم
قدره  1500لرية سنويًا عن ّ
كل مرت
من األلياف.
تنازلية لسعر
تعرفة
املرسوم
يعتمد
ّ
ً
الدولية وفقا للشطور ،أي
السعات
ّ
كلما ارتفع استخدام اخلطوط ّ
خفت
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حدد سعر الشطر
التعرفة ،فقد ّ
األول (بسرعة  100إىل ألفني
ّ
ّ
لكل
ميغابايت) بـ  225ألف لرية
 2ميغابايت ،سعر الشطر الثاني
( 2100إىل  5آالف) بـ  150ألفًا،
سعر الشطر الثالث ( 5100إىل 10
آالف) بـ  135ألفًا ،سعر الشطر
الرابع ( 11ألفًا إىل  20ألفًا) بـ
 120ألفًا ،سعر الشطر اخلامس
( 21ألفًا إىل  40ألفًا) بـ 105
آالف ،سعر الشطر السادس (41
ألفًا إىل  60ألفًا) بـ  90ألفًا ،وسعر
الشطر السابع ( 61ألف ميغابايت
وما فوق) بـ  75ألفًا.
كيف يرتجم هذا املرسوم؟ ما
حيصل اليوم هو حماولة إلعطاء
«غلوبال كوم هولدنغ» أكب عدد
ّ
لكل
ممكن من االمتيازات خالفًا
القوانني وعلى حساب املال العام
وعلى حساب املواطنني ،كون هذا
طياته تقليصًا
املرسوم حيمل يف ّ
واحلد من هامش
لعمل «أوجريو»
ّ
والتجارية ملصلحة
ة
التسويقي
حريتها
ّ
ّ
ّ
الشركات الكبى ،ومساعي لقتل
شركات توزيع اإلنرتنت الصغرية
ملصلحة هذه الشركات نفسها.
عمليًا ،يوجد يف لبنان حنو  75شركة
توزيع إنرتنت 70 ،منها تندرج يف
األول أي ستدفع 225
خانة الشطر ّ
ألف لرية لقاء كل  2ميغا ،فيما
حتصل الشركات اخلمس األخرى
تفاضلية حبسب
على أسعار أكثر
ّ
نسبة استحواذها على السوق،
وهو ما يؤدي حبسب خباء يف
االتصاالت إىل «انعدام املنافسة
ّ
كحل
وإغالق الشركات الصغرية
الدولية من
أول ،أو شراء السعات
ّ
الشركات بد ً
ال من أوجريو بأسعار
تنافسية ،علمًا بأن «غلوبال كوم
ّ
هولدنغ» متلك شركيت توزيع إنرتنت،
ما يعين أنها ستستحوذ على سعات
تفاضلية بني
دولية بأسعار أكثر
ّ
ّ
الشركات الكبى ،وبفرق ال يقل
عن  ،%25وستكون املستفيد
األول من تعرفة الشطور».
نيابية أن «األخطر
وتضيف مصادر
ّ
هو جعل وزارة االتصاالت بكاملها
تنافسية من شركة «غلوبال
أقل
ّ
داتا سريفيسز» ،وغري قادرة
على استثمار وتسويق التوظيفات
البحرية،
املالية يف الكوابل
ّ
ّ
ّ
وستحل الشركة مكانها يف بيع
وتسويق واستثمار املشاريع اليت
قامت بها الوزارة من املال العام.
ّ
وتوظف املال
أي أن الوزارة تنفق
الدولية والكوابل
العام يف السعات
ّ
البحرية ،وهذه الشركة تستثمر
ّ
وجتين األرباح من دون أي توظيف
مالي وعلى حساب املال العام.
إدارة
جملس
رئيس
يشري
«بيسكو» إىل أنه «ال ميكن حتديد
حجم اخلسائر راهنًا ،ولكن إدخال
شركة واحدة ومتليكها شبكة ألياف
بصرية ،يعين أنها ستصبح أكب من
ّ
أوجريو وأقوى من الدولة نفسها،
يتفرع عنها
نظرًا إىل كونها شركة
ّ
متخصصة يف تقديم
عدة
شركات ّ
ّ
خدمات االتصاالت والتكنولوجيا
واليت ستستفيد من األلياف
ثورية إىل
البصرية إليصال خدمات
ّ
ّ
املستهلكني وتغطية السوق بكامله.
إضافة إىل استفادتها من مرسوم
الدولية املطروح
تعرفة السعات
ّ
التتمة ص 31
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
هكذا مت حتويل مئات آالف الدوالرات من لبنان اىل
تنظيم «داعش»
يكشف القرار االتهامي الذي اصدره الثالثاء قاضي التحقيق
العسكري االول رياض ابو غيدا طرق عمليات حتويل االموال اىل
تنظيمات ارهابية يف سوريا عرب مكاتب صريفة لبنانية ،مت توظيف
سوريني فيها لتسهيل هذه العمليات بنقل االموال او حتويلها من
لبنان اىل سوريا وعرب دول اخرى.
وكانت»الثقة» هي العامل الوحيد يف عمليات التسليم املبالغ
الطائلة بني املئة الف واملليون دوالر نقدًا وبأكياس من مؤسسة
اىل اخرى دون ان حيصل املستلم على قصاصة ورق تثبت عمليات
االستالم والتسليم ،وهذا ما امجع عليه املدعى عليهم الذين قام
البعض منهم بالتلطي وراء جتارة االلبسة واملواد الغذائية وغريها
لتغطية عمليات حتويل االموال اليت وصلت اىل املليون دوالر بني
عامي  2015و.2016
ويعترب القاضي ابو غيدا يف قراره ان مثة وجهني للتداول الذي
حصل يف هذا امللف حبيث احال امام احملكمة العسكرية مخسة
موقوفني بينهم اربعة سوريني للمحاكمة جبرم متويل االرهاب
وخصوصا داعش ،وفق اعرتافات املوقوفني السوريني امحد رومي
وعماد قشطة ورائد علي وحممد بيان واللبناني خليل عودة ،معلنا
عدم اختصاص القضاء العسكري يف مالحقة بعدما اعترب ان ما
اقدموا عليه يشكل جرم التهرب من الضوابط اليت ترعى عمليات
مالية مبوجب القوانني اللبنانية والتداول بهذه العمليات خارج
النظام املصريف اللبناني.
كما منع ابو غيدا احملاكمة عن ثالثة اشخاص لعدم كفاية الدليل
حبقهم وطلب تسطري مذكرات حتر دائم ملعرفة كامل هوية عشرة
اشخاص مجيعهم من السوريني.
ويشري القرار اىل ان معلومات توافرت لالمن العام اللبناني عن
قيام امحد رومي وهو من عناصر داعش ،بتحويل االموال نقدًا اىل
هذا التنظيم بالتعاون مع امري قطاع القلمون الغربي «ابو بلقيس
العراقي» والسوري عبد القادر سويد امللقب «شيخ ابو حسن»
وهو عضو يف «مجعية البنيان املرصوص» يف عرسال.
وادىل املوقوف بانه ميلك حمالت لاللبسة احدهما يف دمشق واالخر
يف بريوت ومن بني زبائنه عالء حممد الناصر املقيم يف عرسال
حيث كان يرسل له امواال وبضائع مع سائق فان بني بريوت
وعرسال هو املدعى عليه خليل عودة ومن ثم ينقلها عالء اىل
سوريا تهريبًا ،وكان خليل احيانا جيلب له امواال نقدية من املدعى
عليه عماد قشطة وهو صاحب معمل البسة نسائية يف تعلبايا .اما
جممل االموال اليت ارسلها رومي مع عودة هي حبدود املليون دوالر
وذلك بني عامي  2015و.2016
ويقر رومي بانه كان على دراية بان االموال هي لصاحل داعش
ّ
يف منطقة القلمون وان اجلمعية يف عرسال هي غطاء لنقل االموال
وحتويلها وايداعها ،فضال عن جتارة االلبسة.
حاول عالء الناصر استثمار مبلغ املليون دوالر مبشروع ما طالبا
من رومي ذلك ،الذي رفض رفضًا مطلقا حني قال له« :انها
للمجاهدين ،ورقبيت على احملك» .وهو اعرتف ان امرأتني منقبتني
حضرتا اىل حمله يف بريوت احداهما زوجة الناصر ،فسلمهما بناء
لطلب االخري مبلغ  145الف دوالر على دفعتني ثم اسرتجع املال
من السوري قشطة.كما ادىل رومي بان مسري بيان وعدي راشد
مخا موظفان لديه يف حمل االلبسة ويعلمان ان االموال هي لداعش
وكان يرسلهما الستالم االموال اليت يرسلها له عالء الناصر من
احد مكاتب حتويل االموال بعد اعطائهما «كود» او رقم هاتف متفق
عليه مع عالء.
كما ارسلهما اىل حمل لبيع االدوات املنزلية يف شاتيال واستلما
مبلغ  65الف دوالر ،كما سلم يف احدى املرات مبلغ  100الف
دوالر اىل شخص من عرسال .غري ان رومي نفى انتماءه اىل
تنظيم داعش او ارساله املال اليه ،مشريا اىل انه ال يستطيع نقل
االموال شخصيا اىل سوريا خوفا من التفتيش ،اما ملاذا ال يودعها
يف احد املصارف يف لبنان فاجاب« :كنت اتاجر بها» .واعرتف
انه قام بتحويل اموال عرب احدى الشركات اىل جورجيا وهي لنساء
حول اىل تركيا لسوريني ارادوا السفر
يعملن يف دمشق ،كما ّ
اىل املانيا ودفع  45دوالرا يف تركيا حلساب حممد قشطة لغاية
جتارية.
واعرتف خليل عودة بنقله امواال يستلمها من رومي يف بريوت اىل
عرسال حيث يسلمها بدوره اىل عالء الناصر ،داخل خمبأ يف هيكل
سيارته مقابل تقاضيه مئة الف لرية عن كل عشرين الف دوالر.
وابلغه الناصر ان االموال ترسل من عرسال اىل اجملاهدين يف
سوريا وان جمموع ما نقله حبدود  160الف دوالر وعلى دفعات.كما
نقل  20الف دوالر استلمها من قشطة اىل الناصر .ثم عاد عودة
وقال بانه كان ينقل البسة وامواال عبارة عن  5آالف دوالر كل مرة
ويستلمها من رومي يف بريوت نافيا ان يكون الناصر قد اعلمه
بانها للمجاهدين يف سوريا.
وافاد حممد قشطة ان رومي اودع لديه مبلغ  10آالف دوالر
استلمها الحقا خليل عودة على دفعتني ،نافيا بدوره ان تكون
االموال للـ»جماهدين» يف سوريا امنا علم بانها كانت ترسل اىل
«الثوار».

وقال املدعى عليه حممد بيان الذي يعمل موظفا لدى رومي ان االخري
يعمل يف جمال حتويل االموال مع حممد اديب ابو علي ويستلمان
مبالغ نقدية كبرية ويرسالنها اىل الداخل السوري عرب عرسال،
وهو شخصيا كان يستلم مبالغ من اشخاص جيهلهم ولصاحل رب
عمله وقد استلم مبالغ مالية عديدة من عدد من احملال بعد ابرازه
«كود» ،ومنها مبلغ  65الف دوالر الرساله اىل الرقة ،ثم قال
بانه حسب علمه ان االموال كانت مثن بضاعة.وافاد رائد علي
وهو صاحب حمل لتحويل االموال يف الرحاب ،وهو يستخدم اسم
 OMTلتغطية عمليات حتويل االموال اىل سوريا وخصوصا اىل
الرقة وحلب ،معددا شركاءه ومنهم من يشرف على عمل املكتب.
كما عدد بعض العمليات اليت نفذها حلساب اشخاص طلبوا حتويل
اموال اىل عدد من الدول موضحا بانه يتعامل مع العديد من مكاتب
الصريفة والشركات يف لبنان ،ويسلمها مبالغ مالية كبرية.
ومن خالل الكشف الفين على هاتفه تبني وجود اتصاالت مشبوهة
مع اشخاص ينتمون اىل داعش وذلك على حسابه «باهلل نستعني»
على «الفايسبوك» .وافاد استنطاقيا ان مكتبه يقوم بتحويل
ّ
ومتثل اجور عمال سوريني من لبنان
اموال اىل سوريا عرب شركات
يرسلونها اىل ذويهم ،موضحا انه لدى ايداعه املبلغ لدى الشركة ال
يفسر
يتم سؤاله عن هويته وال يستلم اي ايصال .وبسؤاله كيف
ّ
قيمة بعض احلواالت اليت تصل اىل املئة الف دوالر اجاب« :حسب
حركة السوق تتجمع هذه االموال».

اعرتف بقتل زوجته طعناً يف صور
عثر فجر االثنني على ماجدة رضا حيدر (4٨عاما) جثة مضرجة
بدمائها بعد تلقيها عدة طعنات داخل منزهلا يف الطابق االول من
بناية العجمي الواقعة قي حي اآلثار يف مدينة صور.
وما لبث زوج الضحية صايف ع.ز .ان اعرتف بارتكابه اجلرمية بعد
مواجهته باالدلة ،حيث اوقفه النائب العام االستئنايف يف اجلنوب
القاضي رهيف رمضان جبرمية قتل زوجته طعنا بسكني عمد اىل
رميه يف البحر.
وكان عناصر من الدفاع املدني قد عملوا على نقل اجلثة اىل احد
املستشفيات كما حضرت االدلة اجلنائية وعملت على رفع البصمات
من مكان اجلرمية.
جويا.
مدارس
احدى
يف
سة
مدر
هي
يذكر ان الضحية
ّ
ّ

استمرار محلة فحص نسبة الكحول تطبيقاً لقانون
السري
ضمن إطار احلملة املستمرة اليت تقوم بها القطعات العمالنية يف
قوى االمن الداخلي ،تطبيقًا لقانون السري على مجيع االراضي
اللبنانية ،أقام عدد من مفارز السري( زغرتا ،بعبدا ،جونيه،
اجلديدة ،بريوت وزحلة) ،حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى
السائقني.
وقد ضبطت عناصر هذه املفارز عددًا من املخالفات ،وجرى تنظيم
حماضر ضبط حبق املخالفني.
وأهابت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي بالسائقني عدم خمالفة
أنظمة السري املعمول بها ،وأكدت أن مجيع مفارز السري على خمتلف
االراضي اللبنانية تواصل عملها لضبط املخالفات وال سيما منها
اليت تهدد سالمة السائقني واملواطنني على ٍ
حد سواء.

مطلوب ..وباجلرم املشهود
باجلرم املشهود ،اوقفت دورية من مفرزة استقصاء بريوت يف
وحدة شرطة بريوت صباح االثنني ،م.ح 33(.عاما) اثناء حماولته
سرقة دراجة آلية نوع سوزوكي سوداء اللون يف حملة البطركية.
وقد تبني أنه مطلوب للقضاء مبوجب خالصة حكم وبالغي حبث وحتٍر
وقرراين جزائيني ،جبرائم نشل ،سرقة وعدم نقل أوراق ثبوتية.
وكان ورد اتصال هاتفي على رقم الطوارئ  ،112أفاد فيه أحد
املواطنني أن شخصًا جمهو ً
ال يقوم بسرقة دراجة آلية يف حملة
بناء إلشارة القضاء املختص،
اآللية
الدراجة
سِّلم مع
ً
البطركية .وقد ُ
اىل فصيلة زقاق البالط الستكمال التحقيق معه.
من جهة اخرى ،اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن
توقيف  67مطلوبا جبرائم خمدرات وسرقة وسلب واحتيال وتزوير
ودعارة.

طفلة سوريّة ضحية والدها وزوجته

أمر النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضي داني شرابية
بتوقيف والد الطفلة السورية «اعتدال» وزوجته ،بعد اعتدائهما
بالضرب على الطفلة البالغة من العمر ثالث سنوات ،واليت فارقت
احلياة السبت املاضي يف مستشفى سان لويس.
وكانت «اعتدال» قد وصلت يوم األربعاء املاضي اىل املستشفى
املذكور وهي يف حال خطرة نتيجة الضرب الذي تعرضت له.
وقد زعم والد الطفلة وزوجته خالل التحقيقات ،أن الطفلة تعيش
بعيدا عن حضن والدتها ولذلك هي تضرب نفسها يوميا ،غري ان
تقرير الطبيب الشرعي أظهر وجود كدمات وحروق على جسد الطفلة
ونزف داخلي يف الرأس.

مقتل  3سوريني باشتباكات عائلية يف جرود عرسال
وقعت اشتباكات ليل االحد املاضي ،يف خميم امللعب وحملة
اجلمالة يف جرود عرسال بني سوريني من بلدة يربود وآخرين من
املعرة ،استخدمت خالهلا األسلحة الرشاشة ،ما أدى اىل مقتل
رأس
ّ
السوريني جهاد وعبدو رمحون وحسن الرفاعي.
كما أدت االشتباكات اليت وقعت على خلفية أسباب عائلية ،اىل
سقوط عدد من اجلرحى.

موقوفو األمن العام
قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع،
بتوقيف مثانية أشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال أشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية
وشخصان جبرم تهريب وتسهيل انتقال األشخاص بطرق غري
شرعية وشخصان جبرم استعمال جواز سفر غري عائد حلامله.
كما أوقفت شخصًا جبرم تسهيل أعمال الدعارة .وبعد انتهاء
التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا اىل القضاء املختص.

 1155خمالفة سرعة

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  1155خمالفة
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

توفيت بعد طعنها خمدومتها احلامل يف برجا
مروعة ،حيث أقدمت عاملة
شهدت بلدة برجا الشوفية الثالثاء جرمية ّ
اثيوبية على طعن خمدومتها أ .أبو خشفة ( 25عاما) بالسكني
طعنات عدة ،وهي حامل يف شهرها االخري ،ما ادى اىل اصابتها
جبروح خطرة ،نقلت على اثرها اىل مستشفى سبلني وهي حبال
اخلطر .وكانت العاملة وبعد ارتكابها جلرميتها ،قد خرجت اىل شرفة
املنزل بعدما اقدمت على طعن نفسها وحماولتها االنتحار برمي
نفسها عن الشرفة،اال ان سكان احلي متكنوا من القاء القبض
عليها وتسليمها اىل االجهزة االمنية ،اليت نقلتها اىل املستشفى
حيث فارقت احلياة نتيجة قطعها لشرايينها.

ألواح خشبية حمشوّة بالكبتاغون وتوقيف مروّ َجني يف
املنصورية
داخل ألواح خشبية ،مت توضيب  277كيلوغرامًا من مادة الكبتاغون
املخدرة املطحونة ،ومتكن مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف
وحدة الشرطة القضائية من ضبطها وتوقيف السوري ص.ح.
صاحب الطرد الذي حيتوي على الواح خشبية صغرية ،قبل تسليمه
اىل احدى الشركات املعدة لشحن البضائع يف حملة سن الفيل.
وقد عمد السوري اىل تفريغ االلواح من الداخل ووضع املواد
بداخلها ،وضبطت حبوزته هوية مغايرة ،وقد تبني انه من اصحاب
السوابق.
من جهة اخرى ،اوقف عناصر املكتب املذكور ،ح.ق.وس.أ .بعد
حماولتهما الفرار على منت سيارة نوع «جيلي» لون اسود ،بعد
معلومات عن تروجيهما املخدرات يف حملة املنصورية.وقد ضبط
حبوزتهما  225غرام قائم من مادة الكوكايني مقسمة ضمن  21علبة
بالستيكية 275 ،غ من مادة السيلفيا مقسمة ضمن  29مظروفًا4٨ ،
غ قائم من مادة حشيشة الكيف و 10مظاريف ورقية.

توقيف مطلوبني
ألقت قوة من»شعبة املعلومات» يف قوى االمن الداخلي القبض
على مخسة اشخاص يف النبطية بتهميت ترويج وتعاطي املخدرات.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  91مطلوبا
جبرائم خمدرات وسرقة وسلب واحتيال وتزوير وقتل واشتباه
بقتل .كما اعلنت انه «ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن
والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن
الداخلي خالل اسبوع من توقيف  591شخصا ،وذلك إلرتكابهم
أفعاال جرمية على كافة األراضي اللبنانية ،ومطلوبني للقضاء
مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

سوري ينشط يف عصابة لسرقة السيارات

متكنت»شعبة املعلومات»يف قوى االمن الداخلي ،من توقيف
السوري ع.ل 23(.عاما) يف مدينة بعلبك ،وهو أحد أفراد عصابة
سرقة سيارات اليت تنشط يف حمافظيت بريوت وجبل لبنان.
وبالتحقيق معه اعرتف بإقدامه على سرقة  ٨سيارات ،باالشرتاك
مع آخرين ،من حمافظيت بريوت وجبل لبنان ،ونقلها اىل بلدة
بريتال.
ومشلت عمليات السرقة ست سيارات رباعية الدفع من نوع كيا
سبورتينغ وتوكسن ،وسيارة كيا بيكانتو ،وأخرى هيونداي .10i
وتعمل القوى االمنية على توقيف باقي شركائه.
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الـنائب الـعمالي هـيو ماكـدرمـونت يهـنئ

Ramadan is a time for fasting, giving,
forgiving and prayer.

In this very special occasion, I wish the
Muslim community all best of health and
peace.

Ramadan Kareem

Hugh McDermott MP
Member for Prospect

رمــضان هو شـهر الصوم ،العطاء ،املـساحمة والـصالة.
أتقـدم من الـجالية االسـالمية بأحـر الـتهاني بـهذه
املناسبة السعيدة ،مـتمنيا هلا كـل الصـحة والسـالم .

رمــضان كــريم

2/ 679 The Horsley Drive, Smithfield NSW 2164 - P ; (02) 9756 4766 - F ; (02) 9756 1544
E ;prospect@parliament.nsw.gov.au

معلبات -سكاكر  -مواحل
 أجبان  -ألبان  -قهوة عصائر  -أراكيل -خبز  -مرطبات وغريها
نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع

صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

أسعار خمفضة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
رمضان كريم

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

رمــضان كريم

الدكتور عالء العوادي

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

النائـب كـريس بـوين يهـنئ
Ramadan is the most important Time on the Islamic Calendar .. It is the month of Fasting, Charity,
Praying and Forgiveness.
On this special occasion, I wish the Muslim Communities in Australia, especially in McMahon seat, all
the best of health and prosperity in this very special occasion.

RAMADAN KARIM

Chris Bowen MP

Federal Member for McMahon

شهر رمـضان هو أهــم شهر يف الرزنامة االسـالمية..انه شهر الصوم وعمل اخلري والصالة والتـسامح.
أمتنى لكل اجلاليات االسالمية يف اسرتاليا ،وخاصة يف مقعد ماكماهون ،كل الصحة والتقدم يف هذا الشهر
املبارك.

رمــضان كــريم

النائب كريس بوين
عضو مقعد ماكماهون الفيدرالي

Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road - FAIRFIELD WEST NSW
PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873 W :www.chrisbowen.net

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة :طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
البيتزا متوفرة ومؤمنة خالل النهار
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

رمضان كريم ومبارك
منقوشة
ع الصاج

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  5،30صباحا حتى
الـ  5مساء
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
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اعــالنـات

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

تتقدم املسؤولة
االعالمية لنادي
بالك دراغون،
الناشطة
االجتماعية

كـوليت
اسـكندر

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

رمضان كريم

?ARE YOU DEPRESSED & LONELY...
سوف أزيل وأدمر كل الحظوظ الرديئة واعمال الجنّ
وأحميك من كل الشياطني
مشاكل العمل
املشاكل املالية
أخطاء االوالد
بني الزوج والزوجة
القضايا القانونية
القروض

كـوليت اسـكندر سـركيس تهـنئ

السحر األسود
األرواح الشيطانية
الحظ السيئ
اعادة جمع املحبني
وقف الطالق
االحباط النفسي

االدمان
الصحة
حماية املنزل
االزواج بدون أوالد
املشاكل الجنسية
اليانصيب
النجاح يف الحياة

نـزيل كـل املـشاكل باقامة الـصلوات

ازالة السحر األسود واعطاء حماية %100

(خـذوا مـوعدا الـيوم)

نضـمن حل جـميع مـشاكلكم

خرباء بقراءة الكف والوجه واألبراج وعلم االعداد

أعمالنا مكفولة ونضمن جلب الحبيب %100
نفتح  7أيام يف األسبوع من الـ  8،30صباحا حتى الـ  8مساء

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

رمــضان كريم
PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164
Services we provide include:
• Residential and
 مجيع اخلرائط والتصاميم Commercial Design & Build• Urban Planning
املعمارية واالنشائية،
• Hydraulic design and flood
 خرائط احلديد والباطون،studies
• Mechanical & HVAC
 خرائط لكل ما يتعلق باملياه.design
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

خدماتنا تشمل:

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم
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اعــالنات

جـديد يف بانـشبول

حلـويات

دايـلي سـويتـس
ترحب بكم

بإدارة الـشيف خـضر
خربة  30عاما يف لبنان واملهجر
حلويات على أنواعها ..بقالوة مشكل
 معمول على أنواعه  -مفروكة  -كنافة حالوة اجلنب  -زنود الست  -بييتفور  -كايك لكافة املناسبات  ..وغريها

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
J

Fl
; dc

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
Fl
; dc

d
Ò Ï

نتقدم من اجلالية العربية
واالسالمية بأحر التهاني
مبناسبة شهر رمضان املبارك

N J {W n
Ùì

F

J

Ý ÑÙìySÏn_bR
*$15,200

d
Ò Ï

قريبا ..حلويات ملرضى السكري
نفتح  7أيام يف األسبوع

{ l@ Þ

أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
l@ Þ
{
Ýملبورن،
معاهد
التمريض يف
قبـول اعـتيادي لطالب
سيدني ،أداليد وبريث
F

N J {W n
ال Ùì
تـكاليف خمـفية

ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

نتمنى تشريفكم ..أهــال وســهال

Tel; 0451 466 066
)قرب مطعم اجلنة( Unit 35/ 17 High Clare Ave, Punchbowl

أسعار خاصة البناء اجلالية

صحة عيونكم من اولويات اهتماماتنا

فحص شبكة العني بأحدث الكامريات وخصوصا ملرضى السكري والضغط بـ .Retinal Camera
فحص ضغط العني بدون بنج.
فحص شامل لقرنية العني.
استعمال تقنية  Orthoxملعاجلة ضعف النظر دون استخدام الاليزر ومعاجلة األطفال وعدم تعرض نظرهم للرتاجع.
مالحظة :األطباء املختصون املشرفون على مرضى السكري يرسلون الينا املرضى لفحص عيونهم لتوفر أحدث املاكينات والتكنولوجيا
عندنا.
اهتمامنا بشكل خاص باألطفال وفحص عيونهم دائما للحفاظ على نظرهم سليماً.
ميكننا ان نساعد من خالل شركات التأمني اخلاص وحاملي امليديكري يف تقديم خدمات طبية للعيون والنظارات والعالج يف املستشفيات.
طبيب عيون يهتم بالعائلة ويساعد ويراعي ظروف املرضى.

Retinal Camera

نتعامل مع شركات التأمني الصحي اخلاص

Management and
Treatment for Red Eye

Services also includes:
Corneal Topography With Referance to corneal
Laser Surgery.
Visual Field Testing, Optic Nerve Head Imaging.
OCT with referance to glaucoma treatment.

FREE GLASSES

If you are a pensioner or on Centrelink
)(Conditions Apply
All Examinations are Bulk Billed Medicare
Pay no gap with private health insurance

نتقدم بأحر التهاني من اجلالية
العربية واالسالمية مبناسبة شهر
رمضان املبارك.
رمــضان كريم

Try ORTHOX
An alternative to
Laser Surgery
No more Eyeglasses
Nor Contact Lences
Controls
Shortsightedness

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

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

Ramadan Mubarak

John Robertson MP
Member for Blacktown

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

رمـضان كـريم

جـون روبـرتـسون
نائـب مـقعد بـالكـتاون

الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ

Ramadan Kareem

Ramadan is a very
important month in
the Islamic calender,
it is a time of giving,
fasting and prayer.

Jihad Dib MP

May you all have a
very happy Ramadan
and remember those
who need our help.

Member for Lakemba
Shadow Minister for Education

 انه شهر،رمضان هو أهم شهر يف الرزنامة االسالمية
. الصوم والصالة،العطاء
أتمنى لكم جميعا شهر رمضان سعيدا وتذ ّكروا الذين بحاجة
.ملساعدتنا
P 9759 5000, F 9759 1945, E lakemba@parliament.nsw.gov.au
Level 3, Roselands Shopping Centre, P.O. Box 5 Roselands NSW 2196

Julia Finn MP

Member for Granville

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.

فليكن شهر رمضان املبارك مليئا بالصحة والرخاء ولتكن
.بركات اهلل دائما معكم
 فانين على استعداد ملساعدتكم،كوني ممثلتكم يف الوالية
.يف املسائل اليت تتعلق حبكومة الوالية
رمضــان كــريم
160 Merrylands Road, Merrylands 2160

P: 9637 1656 F: 9897 1434 E: Granville@parliament.nsw.gov.au
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مناسبات

أمحد ديب يستضيف يف دارته النائبني ماكدرمونت وديب وخنبة من ابناء اجلالية

النائب هيو ماكدرمونت

النائب جهاد ديب

عدنان مرعي

ايلي ناصيف

عادل الحسن

غسان علم الدين

د .مصطفى علم الدين

د .علي بزي

محمود خضر

سعيد الدويهي

صورة جامعة للنائبني ديب وماكدرمونت مع بعض الحضور

من اليمني :الزميل انطونيوس بو رزق ،السيد احمد ديب والنائب هيو ماكدرمونت

قعودا :سمري يوسف ،النائب هيو ماكدرمونت ،زياد داوود ،وقوفا :احمد ديب وطوني ابو ملحم

النائبان جهاد ديب وهيو ماكدرمونت والفنان غسان علم الدين
من شبّ على شيء شاب
عليه ،هذا القول ينطبق على
ابن الجالية البار ابن بلدة
مرياطة االبية السيد أحمد
ديب الذي شب على الكرم
والجود والضيافة وحمل هذه
الصفات معه يف كل تفاصيل
ومراحل حياته سواء يف
الوطن لبنان او يف اسرتاليا.
فقلما يمر شهران ال يفتح

فيهما دارته الستقبال
واستضافة العديد من
املسؤولني االسرتاليني وابناء
الجالية سواء لتكريم احد
ابناء الجالية الناجحني الذين
قدموا خدمات السرتاليا
والجالية مثل نائب رئيس
بلدية ليفربول السيد
علي كرنيب والنائب جهاد
ديب والسيناتور شوكت

مسلماني والدكتور مصطفى
علم الدين وغريهم او ملجرد
جمع ما امكن يف فعاليات
الجالية لتبادل االراء ووجهات
النظر بالنسبة ملا يجري يف
اسرتاليا او يف لبنان والدول
العربية.
ومساء االثنني املاضي
استضافت دارة السيد احمد
ديب نخبة من ابناء الجالية

حيث حضر ،اضافة اىل نائب
مقعد بروسبكت الدكتور
هيو ماكدرمونت ،النائب
جهاد ديب وقد تخلف عن
تلبية الدعوة عضو املجلس
التشريعي املحامي شوكت
مسلماني لتأخره يف الربملان.
وكان من الحضور التيار
الوطني الحر وتيار املردة
والحزب السوري القومي
االجتماعي وجمعيات العرقوب
وبحنني ومرياطة وكفرصارون
وجمعية املشاريع الخريية
ورابطة االطباء العرب
وحركة االستقالل ورئيس
بلدية هولرويد السابق نصر
كفروني والرابطة الكلدانية
واالكاديمي الفنان غسان علم
الدين وعدد من ابناء الجالية.
قدم املناسبة السيد عدنان

النائب ماكدرمونت يتوسط احمد ديب وسمري يوسف والزميل ايلي كلتوم
مرعي والقى كلمة صاحب
الدار السيد محمود حسني
وتواىل على الكالم كل من

النائبني هيو ماكدرموني
والدكتور
ديب
وجهاد
مصطفى علم الدين وسعيد

الدويهي وسمري يوسف
وموسى مرعي وعادل الحسن
وغريهم.
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

حسومات كبرية
على سائر
املوجودات
وخاصة حلاملي
هذا االعالن
أشهر املاركات
بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au
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Melbourne

كاثرين لتعليم القيادة
خربة  ١٩سنة يف تعليم قيادة السيارة يف
ملبورن وبشرح دقيق لتعليم كل قوانني
الطرق الصحيحة وتجيد التكلم بثالث لغات
اآلشورية والعربية واألجنبية وترحب بكل
الجاليات اآلشورية والعربية واألجنبية
لتعليم القيادة والحصول على رخصة
القيادة يف ملبورن وبنجاح وتفوق وباسعار
مناسبة وللحصول على مواعيد التدريب
يرجى االتصال على السيدة كاثرين
0431232132

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

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

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

*Marriages *Commitments *Funerals
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
لالتصال:
0422 350 768

والسيدة موني
فصيحة
مديرة لقسم
التسويق واالعالن
لالتصال:
0421 398 684
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مـلبورن

الـ«غارديان» أشعلت اجلدل | فايسبوك :الرقابة ش ّر ال بد منه؟
تسود بلبلة يف األوساط اإلعالمية على
خلفية حتقيق نشرته الـ»غارديان»،
يتضمن قواعد وإرشادات
األحد املاضي،
ّ
سرية تعتمدها شركة فايسبوك يف حتديد
ّ
احملتوى الذي ميكن مللياري مستخدم
حول العامل نشره عرب موقعها االجتماعي.
اخلطوة غري املسبوقة للصحيفة الربيطانية
ّ
ولدت جد ًال حول دور وأخالقيات املنصة
الضخمة األشهر ،ما دفع مونيكا بيكرت،
رئيسة قسم إدارة السياسات العاملية
يف فايسبوك ،إىل الرد .الوثائق
املسربة ُتظهر كيفية تعامل املوقع
ّ
األزرق مع قضايا اإلرهاب ،واملواد
اإلباحية والعنيفة ،وخطاب الكراهية،
والعنصرية ،وإيذاء النفس ،واستغالل
األطفال ،وتعذيب احليوانات ...وهي
تتنوع بني
عبارة عن أكثر من مئة وثيقة،
ّ
كتيبات تدريب داخلية ،وجداول بيانات،
ّ
وخرائط...
تبني هذه املستندات بوضوح الصعوبات
ّ
اليت يواجهها املسؤولون الذين جيهدون
ملواجهة حتديات جديدة على شاكلة
«االنتقام اإلباحي» مث ًال ،فض ًال عن
معاناة املشرفني الذين يؤكدون ّ
أنهم
«مضغوطون بسبب حجم العمل اهلائل...
ثوان فقط
يف غالب األحيان لدينا عشر
ٍ
الختاذ القرار املناسب ...واخلطأ يف هذه
احلالة وارد جدًا».
أن
يف هذا السياق ،يوضح مصدر ّ
ّ
التحكم بكامل
فايسبوك «ال يستطيع
ألن الشركة صارت كبرية يف
حمتواهّ ،
وقت قصري للغاية» .عدد كبري من
أن بعض
املشرفني
ّ
يشددون على ّ
السياسات املتبعة تعاني من «عدم
االتساق وتشوبها الغرابة ،كتلك املرتبطة
باحملتوى اجلنسيّ ...
إنها من بني األعقد
ً
أن هؤالء
واألكثر إثارة للحرية» ،فضال عن ّ

يراجعون يوميًا ما يزيد على  6.5ماليني
مزيفة.
بالغ عن حسابات قد تكون ّ
واستعرضت الـ»غارديان» إرشادات
عدة ،قد
تضعها فايسبوك حول جوانب ّ
أن املوقع
تقلق النقاد الذين يرون ّ
االجتماعي صار منصة للنشر اآلن،
وعليه فعل املزيد بشأن «إزالة احملتوى
يشجع على الكراهية ،واألذية،
الذي
ّ
والعنف».
ترجح الصحيفة الربيطانية أن
يف املقابلّ ،
حرية
تدفع هذه اإلرشادات املدافعني عن ّ
الرأي والتعبري إىل دق ناقوس اخلطر
بشأن دور فايسبوك كإحدى أكرب أدوات
الرقابة يف العامل ،متوقعة أن يطالب
النقاد والناشطون يف جمال احلريات
باملزيد من الشفافية.
بعد تعليق مقتضب ورد يف هذا التحقيق،
مفص ًال يف
نشرت مونيكا بيكرت ردًا
ّ
اليوم التالي يف املطبوعة نفسها .أكدت
صحة كل املعلومات الواردة ،معتربة ّ
أنها
والتحدي» اليت
ُتظهر درجة «التعقيد
ّ
وصلت إليها طريقة العمل يف فايسبوك
بشأن تقرير ما ميكن نشره وما جيب
حجبه ،متطرقة إىل بعض العوامل اليت
ُتستخدم يف حسم اخليار حول املواد
«املؤذية وتلك الضرورية لقدرة الناس
حبرية» .هنا ،استشهدت
يف النشر
ّ
بيكرت بعدد من الفيديوات «املرعبة»
اليت وجدت طريقها إىل املوقع األزرق،
الشهر املاضي ،ألطفال سوريني بعد
تعرضهم هلجوم كيميائي ،ظهروا فيها
ّ
وهم يرتعشون ،ويصارعون من أجل
ّ
التنفس ،قبل أن ميوتوا« .الصور كانت
صادمة ،إىل درجة ّ
أننا وضعنا حتذيرًا
ّ
التأكد من ّ
أنها
قبل بدئها ،حماولني
تصل إىل املشاهدين البالغني فقط.
لكن يف املقابلّ ،
ولدت هذه اللقطات

نادين كنعان

وحولت األنظار جمددًا إىل
غضبًا عامليًا،
ّ
ما جيري يف سوريا».
حرصت مونيكا بيكرت على تظهري
«املعضلة» اليت يعانيها العاملون يف
حرية
فايسبوك الذي «خيشى على
ّ
ً
متناسية آالف الفيديوات
التعبري»،
اليت ُتنع يوميًا عرب موقعها ،واملتعلقة
هلا
يتعرض
اليت
باالنتهاكات
ّ
الفلسطينيون على أيدي االحتالل ،فض ًال
عن حجب حسابات وصفحات تضم حمتوى
داعمًا للمقاومة الفلسطينية ،أو حزب
اهلل ،أو غريهما من اجلهات املعارضة
للسياسات األمريكية واإلسرائيلية.
تتحدث عن الصعوبات
وراحت مونيكا
ّ
املرتبطة باختالف اللغات والثقافات
والعادات والتقاليد ،مضيفة ّ
أنه «رغم
املعوقات والعدد اهلائل من املستخدمني،
حناول تصميم سياسات تضمن أمن

(تشيلسي بيك ــ اإلذاعة الوطنية العامة)

الناس ومحايتهم عرب موقعنا ،مع تكينهم
حبرية .املسألة تعين فهمًا
من نشر املواد
ّ
أعمق للقضايا االجتماعية الطارئة وطريقة
التعبري عنها ،إىل جانب االستجابة
املقدمة
السريعة ملاليني البالغات
ّ
أسبوعيًا»« .نشعر ّ
بأننا مسؤولون عن
أمن املستخدمني ومحايتهم ،وحنن
ملتزمون بذلك .سنتابع االستثمار يف
هذا اجملال ،لكننا يف الوقت نفسه
نريد تكني الناس من التبليغ عن أي
منشورات خترق معايرينا وسياساتنا».
ورد
املسربة
تأتي وثائق الـ»غارديان»
ّ
ّ
مونيكا بيكرت لتؤكد التحديات اليت
تعانيها السوشال ميديا ،وال سيما
فايسوك ،يف مراقبة احملتوى من دون
التحول إىل رقيب على حرية التعبري،
ّ
ويف ظل خماوف كبرية من تعاونها مع
إن
احلكومات على صعد خمتلفة .حتى ّ

نقادًا يف الواليات املتحدة وبريطانيا
سبق أن طالبوا بإخضاع فايسبوك إىل
نظام مراقبة أداء شبيه بذلك املعتمد مع
وسائل اإلعالم والنشر التقليدية.
ويف سياق سعيه ملنع خروج األمور عن
السيطرة ،كان املوقع األزرق قد أعلن
قبل أسابيع عن تعيني  3آالف موظف جديد
ملراقبة احملتوى غري املناسب وإزالته،
يف أعقاب تزايد انتشار الفيديوات اليت
تصور عمليات قتل أو انتحار ،أو على
ّ
األقل حتتوي على كمية كبرية من العنف،
من دون أن ننسى فوضى األخبار الكاذبة
عدة.
اليت
تتصدى هلا دول ّ
ّ
املعنيون «اعرتافًا من
فيها
رأى
خطوة
ّ
الشركة ّ
بأنها ال ترقى إىل املستوى
املطلوب منها حاليًا» ،إذ حتتاج إىل أكثر
من برنامج آلي لتحسني مراقبة البث
املباشر على «فايسبوك اليف».

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

حلويـات إبراهيم
فـي روكدايل

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

لدينا مجيع أنواع احللويات ..بقالوة ..بييت فور..
معمول على أنواعه..شوكواله..قشطة ..كنافة..حالوة
اجلبنة ..بوظة وغريها الكثري

نـتقدم بأحـر الـتهاني من اجلالية العربية

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

واالسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك.

رمضان كريم

Princes Hwy, Rockdale, 2216 - Tel; 02 9597 2071 - Fax; 02 9597 2044

Web; www.ibrahimpastry.com.au
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اعــالنات

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
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كــتابات

سـرير حـلم

ٌ
القمر
عزيف لنا يف سريِر
ْ
ِ
حلم
على
ضوء ٍ
شهي ّ
عاع
الش ِ
ّ
الصور
سخي
ْ
ّ
ً
ِ
ِ
بالغناء
موفورة
رأيتك
ً
ِ
الكتشافك
فسحة
ين لي
ّ
تعد َ
ِ
األنثوي ..
حلنك
ها
ّ
ّ
ِ
رعشك
قت أوتار
تسل ُ
الليل تعلو ..
ها عربة
ِ
َ
الوصول على بعد
كأن
ّ
عشرين نايًا ...
َ
ِ
مز
أنا اآلن يف
الر ِ
حضرة ّ
رمز ..
ٌ
مناخي بيانو
وتر ...
وطعمي ْ
ّ
ِ
ِ
اعدات
الص
آهاتك
ست
تنف ُ
ّ
ٍ
عصفورة
مقامات
ِ
باحلياة
أجهشت
ْ
وأغمضت قليب
ُ
حلنك ّ
ِ
الشاعري /البياتي /
على
تركت القصائد تنمو على ّ
حاف ِ
تيك
ُ
ِ
املشتهاة
متور خبضرتك
ّ
األزاهري
ست منك اندالع
تنف ُ
ِ
سر ٍة
من ّ
أت عطرها النفالتي ..
هي ْ
ّ
ّ
قص
تنف ُ
الر ِ
ست رجليك يف ضجة ّ
ّ
استحم ْت رئاتي
حتى
ّ
اجلاذبية
وكنت املتاح ملا تفعل
ُ
ّ
ِ
اخلي
يف
عصفك ّ
الد ّ
الن ِ
أمر على ّ
هد
ُّ
اهليام
ألقي
َ
ٍ
حلمة التنام ..
على
ّ
ألقحها من صفاتي ..
ِ
اإلبط
وأنساب يف
ُ
اليامسني
أحرس بوابة
ِ
ُ
ِ
النهمارك
وأدعو خميليت
ها ِ
الشهق
أنت يف
ِ
األخري
قبل
ِ
قد متادى هلاث األظافِر
وها ْ
يف جلد صدري ..
مطمئن
دمي
ٌّ
ِ
اخلرمشات
إىل متعة

محمد عامر األحمد

خيول اللهفة اجلاحمة

العشق
أسرجي فرس
ِ
حتى نتيه
احلب
جماهل
يف
ِ
ِ
َ
اآلفاق
نع ُرب
منأل القلب رياحني النقاء
جنمع زادًا من القبالت
لشفتني
الذبول
ظمآنتني دنتا من
ِ
خبت ُحرتها
فاخلعي ثوب خوفًا
يستعمر املشاعر
خينق اللهفة

دعي فرس الشوق
يف نزاله حيصد سنابل
العشق اليانعة
يف سباق خيول اللهفة اجلاحمة
ٍ
قيود
املنطلقة بال
ال تنثين
ال تنحين
ال تتهاون
اسرجي فرس العشق
َ
ِ
وإياك
أنطلق
حتى
ألقطف زهرة
ورود شفتيك
ُ
أنهل من رحيق الشوق
ُ
ِ
ِ
حنانك
وسادة
وأتكئ على
ُ
نعيش ُحلمًا
ُ
فراشاته
ترفرف
حول أنوار حبنا
املضاءة بروح الوفاء
باألمل بالرجاء
أسرجي فرس العشق
وال تتواني
أريد ان أعيش احلب
باأليام والليالي
بالدقائق والثواني
ِ
بعدك أشقاني
فصقيع
عباس علي مراد

عرض موسيقي مستوحى من «احلرب
والسالم» مرشح لـ 12جائزة توني
عبد االله مجيد

كان الكاتب واملؤلف املوسيقي ديف مالوي جنم املسرحية
املوسيقية «ناتاشا وبيري ومذنب  1812العظيم» اليت تستوحي
ملحمة تولستوي «احلرب والسالم».
ورشح العرض املوسيقي إلثنيت عشرة جائزة توني  ،وهو
ُ
أكرب عدد من اجلوائز ُيرشح هلا عمل مسرحي موسيقي يف
برودواي هذه املوسم .يعود اصل املسرحية املوسيقية اىل
عام  2012حية ُعرضت يف مسرح صغري مع قيام مالوي بدور
بيري.
وبعد جولة ناجحة على مسارح متعددة انتقل العمل يف اخلريف
املاضي اىل مسرح امربيال يف برودواي.
َّ
فسلم
وهناك قرر املنتجون انهم حيتاجون اىل اسم المع.
مالوي الدور اىل مغين التينور احملبوب بني ربات البيوت
جوش غرابان .وبعد النجاح الساحق الذي حققه العمل سيعود
مالوي اىل القيام بدور بيري يف عروض خمتارة .وال يبدو ان
مالوي ميانع.
قال مالوي ( 42عامًا) يف مقابلة مع جملة نيويوركر ان بيري
شخصية «مرتبكة اجتماعيًا اىل حد بعيد ...ولكنه شخصية
مرتبكة اجتماعيًا بطريقة منفتحة على اآلخرين .فهو حيضر
تلك احلفالت االرستوقراطية وال يعرف كيف يتعامل معها ،
ويستطيع ان يدردش مع آخرين  ،وأستطيع ان أطلق هذه
الوصف حرفيًا على نفسي .فأنا بائس يف تذكر الوجوه ايضا
 ،مثل بيري.
ولكن اجلانب اآلخر يف ذلك كله انه يدرك هذا األمر عن
نفسه وذلك يرسله يف رحلة روحية جمنونة .فهو يف سعي
روحي دائب ليفهم معنى احلياة اساسًا».
إذ جيرب بيري الدين وجيرب اخلمرة وجيرب العالقات العاطفية
مع النساء .ويصبح ماسونيًا بعض الوقت ثم يدخل معرتك
السياسة ويذهب الغتيال نابليون.
انه هائم يف هذه الرحالت اجملنونة .وكان هذا اىل حد
بعيد تولستوي ايضًا وكان بيري أنا بكل تأكيد يف سنوات
العشرين والثالثني من عمري» .تولستوي وصف بيري يف
«احلرب والسالم» بأنه «بدين  ،طويل بصورة غري اعتيادية ،
مربوع وذو يدين حراوين ضخمتني».
نشأ مالوي لعائلة نصفها من التفيا خارج مدينة كليفالند حيث
كان يغين يف جوقة ويعزف على الطبول .وبعد دراسته األدب
االنكليزي واملوسيقى يف والية اوهايو حتول اىل دراسة
التأليف املوسيقي ولكنه مل يستمر إال فصال دراسيًا واحدًا.
ثم انتقل اىل سان فرانسيكسو حيث زاول اعماال خمتلفة بينها
معلم يف مدرسة متهيدية وعامل يف خمزن لتسجيل املوسيقى.
وكان يف بعض األحيان يعمل عازف بيانو على منت سفن
سياحية مبحرًا معها حول االسكا أو يف البحر املتوسط طيلة
اشهر قبل العودة اىل اليابسة.
يف عام  2007اشرتى مالوي نسخة من رواية «احلرب
والسالم» يف احد املوانئ .ورأى مالوي دائرته االجتماعية
مدعي تذوق الفن وفهمه يف ُأمراء الرواية وكونيساتها.
من َّ
مالوي متزوج اآلن من الكاتبة والفنانة األدائية اليزا ْ
بينت
ولكن اهتمامه بشخصية بيري مل يفرت.
خالل احدى الربوفات انتقل مالوي ولوكاس ستيل الذي يقوم
بدور اناتول يف املسرحية املوسيقية اىل املشهد قبل األخري
للحوار العاطفي املؤثر بني بيري وناتاشا مكسورة القلب اليت
تقوم بدورها يف املسرحية مغنية السوبرانو دينيه بنتون.
وحني تريد ناتاشا املغادرة يقول هلا بيري يائسًا «لو مل أكن
ً
كنت
وسامة واناقة يف العامل ولو
كنت أكثر الرجال
نفسي بل
ُ
ُ
وطلبت يدك» .وهنا التفت مالوي
حرًا لركعت يف هذه اللحظة
ُ
اىل خمرجة العمل رايتشل تشافكني سائال «هل أنظر اليها؟»
وبعد تردد قالت املخرجة «ان هذا بكل تأكيد مشهد يكون
لكل من يقوم بشخصية بيري شيء من مساته املميزة».
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تتـمات

ترخيص احتكار شركة...
تتمة املنشور على الصفحة 15

املطروح لبيع اإلنرتنت بسعر تنافسي ال ميكن ألحد حتقيقه.
إنه احتكار األمر الواقع .لقد أهدوا السوق بكامله هلذه
الشركة ،اليت بات لديها أفضلية بسعر اإلنرتنت وبالوصول
البصرية ،ما سينعكس
إىل املستهلكني من خالل األلياف
ّ
على األسعار والتحكم بها ،ويؤدي إىل إغالق ّ
كل الشركات
األخرى».
ما هي املخالفات يف القرار 1/365؟
ينطوي القرار  1/365الصادر عن وزير االتصاالت يف  11أيار
والقانونية:
الدستورية
احلالي على جمموعة من املخالفات
ّ
ّ
 املادة  89من الدستور اللبناني اليت تنص على عدم جوازمنح أي التزام أو امتياز الستغالل مورد من موارد ثروة
عامة أو أي احتكار ّإال
البلد
الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة ّ
ّ
مبوجب قانون وإىل زمن حمدود.
 املواد  2و 8و 9من قانون تنظيم عمليات اخلصخصةملكية املشروع
تنص على أن حتويل
الرقم  2000/228واليت
ّ
ّ
تتم بقانون ّ
ينظم القطاع
العام أو إدارته إىل القطاع
ّ
اخلاص ّ
وحيدد أسس التحويل واملراقبة ،على أن
االقتصادي املعين
ّ
يتأمن عنصر املنافسة اجملدية ،ومحاية مصاحل املستهلك
من حيث األسعار وجودة السلع واخلدمات ،ومحاية املال
العام عرب تقييم أصول وممتلكات املشروع وفق األسس
أدت اخلصخصة إىل منح
االقتصادية
الدولية .ويف حال ّ
ّ
ّ
احتكارية ،جيب أن
اخلاص تراخيص ذات طبيعة
القطاع
ّ
ّ
آلية معلنة لتقدير األسعار وتعديلها
يتضمن الرتخيص
ّ
ّ
دوريًا حلماية مصاحل املستهلك.
 املواد  18و 19و 20و 25و 27و 29و 35و 44و 45منتنص على تأمني
قانون االتصاالت الرقم  2002/431واليت
ّ
مبدأ املساواة حتقيقًا للمنافسة يف منح الرتاخيص خدمات
االتصاالت للشركات اخلاصة ،مبوجب مرسوم يتخذ يف
عامة وفقًا لدفرت شروط
جملس الوزراء ،وبعد إجراء مزايدة ّ
تعده اهليئة الناظمة لالتصاالت ،على أن ال جيوز ألي شخص
ّ
توفري هذه اخلدمات ّإال مبوجب أحكام هذا القانون ،وأن مينح
حتدد اهليئة موجبات
ملدة أقصاها  20سنة ،فيما ّ
الرتخيص ّ
البيع الثانوي خلدمات هذه الشركة دون قيد ،علمًا بأن
استعمال امللك العام لتأمني خدماتها ال يعين التمتع به.
ّ
احلق
إضافة إىل تأسيس شركة «ليبان تيليكوم» اليت متنح
احلصري والرتخيص لتوفري خدمات االتصاالت كافة ملدة
 20سنة.
 املادة  189من املرسوم االشرتاعي الرقم  1959/126الذيحيصر بوزارة الربيد والربق واهلاتف (وزارة االتصاالت) ّ
حق
والالسلكية وإدارتها
السلكية
إنشاء شبكات املواصالت
ّ
ّ
وصيانتها واستثمارها وتأجري االتصاالت ،وال ّ
حيق ألي كان
خاص يعطى مبرسوم.
سواها أن يقوم بذلك ّإال بإذن
ّ
 املادة األوىل والرابعة من املرسوم االشرتاعي 1959/127اهلاتفية واستثمارها
اليت تنيط صالحيات إنشاء الشبكات
ّ
وإدارتها بوزارة االتصاالت مبا يضمن احلصر اهلاتفي
ويستثين منه اإلنشاءات اليت يقوم بها اجليش أو من لديه
رخصة مبوجب قانون.
 املادة األوىل والثالثة واخلامسة من املرسوم 1996/9288والذي أعطى شركة «داتاسات» حق إقامة وإدارة واستثمار
جتدد
شبكة
ملدة مخس سنوات ّ
السلكية فقط لنقل املعلومات ّ
ّ
سنة فسنة ،على أن مينع جتديد الرخصة عندما تنشئ الدوائر
والالسلكية يف القطاع العام (وهو ما حصل)،
السلكية
ّ
ّ
إضافة إىل منع التنازل عن الرتخيص إىل أي شخص طبيعي
أو معنوي (كما حصل بالتنازل عنها لشركة غلوبال داتا
سريفيسز) ،واستيفاء  %20من قيمة الفواتري دون حسم
أي مبالغ ومبلغ مقطوع بقيمة  100مليون لرية (فيما قرار
نص على استيفاء  %20من الفواتري وحسم املبالغ
الوزير ّ
املرتتبة على الشركة).
 املادة األوىل من املرسوم الرقم  1997/9862الذي مسحمد شبكة
لداتاسات إضافة أجهزة  V-SATعلى أجهزتها ،ال ّ
بصرية.
ألياف
ّ
 املادة األوىل من املرسوم الرقم  2000/4328الذي منحشركة داتاسات حق الرتابط واملرور باستخدام الشبكة
احمللية العائدة لوزارة االتصاالت لربط حمطاتها وربط
ّ
بصرية.
ألياف
شبكة
مد
ال
بشبكتها،
املشرتكني
ّ
ّ
ّ
مذكرة التفاهم بني وزارة االتصاالت
 املادة  21منّ
اخلاصة الرقم /21أ 2/املوقعة عام  2006اليت
والشركات
ّ
البصرية بشكل انفرادي من
تشري إىل أن استعمال األلياف
ّ
سلبية على اخلدمة والكلفة
اخلاصة له انعكاسات
الشركات
ّ
ّ
حصرية الوزارة.
وعلى
ّ

 رأي هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل الرقم 2014/143الذي ّ
خاصة باستخدام
يؤكد أن الرتخيص لشركات ّ
ملكيتها للدولة إليصال خدمة
شبكات اهلاتف اخللوي العائدة
ّ
اإلنرتنت وخدمة نقل املعلومات إىل املشرتكني ،جيب أن
بناء على اقرتاح وزير
يصدر بقرار يتخذه جملس الوزراء
ً
االتصاالت ،سندًا إىل الفقرة األوىل من املادة  19من
قانون االتصاالت الرقم .2002/431

انضمام األطلسي اىل...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
وضغط الرئيس األمريكي على شركاء الواليات املتحدة من أجل
زيادة موازنة الدفاع األوروبية اليت ال تصل إىل نصف مثيلتها
األمريكية ،فيما مل خيف رئيس اجمللس األوروبي دونالد تاسك
اختالفات يف وجهات النظر إزاء روسيا واملناخ والتجارة.
وسبقت قمة «األطلسي» اجتماعات لرتامب مع تاسك ورئيس
املفوضية األوروبية جان كلود يونكر ورئيس الربملان األوروبي
أنطونيو تاياني .وحتدث تاسك عن اتفاق اجلانبني «أو ً
ال وقبل كل
شيء على مكافحة اإلرهاب ،ألسباب بديهية» .وأضاف« :لست
متأكدًا بالكامل من أنين والرئيس ترامب نشرتك يف الرأي ذاته
حيال روسيا ،سوى أننا نتفق حول أوكرانيا» .وشدد رئيس
اجمللس األوروبي على أن «املهمة األكرب تتمثل يف تقوية العامل
احلر على أساس القيم وليس املصاحل».
واستقبل ترامب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يف مقر السفارة
األمريكية يف بروكسيل .وهنأه بالفوز بعد «محلة مذهلة حققت
نصرًا هائ ًال» .وأعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته بـ «إمكان
تبادل الكثري (من وجهات النظر) مع الرئيس ترامب» .ولفت
إىل «إرادة مشرتكة لتعزيز التعاون يف مكافحة اإلرهاب» ،مؤكدًا
أن فرنسا تشاطر القمم اليت استضافتها السعودية مقرراتها من
أجل جتفيف منابع متويل اإلرهاب» .كما حبث الرئيسان األمريكي
والفرنسي عمليات التدخل العسكري والتعاون االستخباراتي
يف منطقة الساحل األفريقي والشرق األوسط .وأشار ماكرون
إىل أنه ناقش األزمة السورية مع ترامب واحلاجة إىل «مجع كل
األطراف املعنية بالنزاع من أجل وضع خريطة ديبلوماسية شاملة»
لالنتقال.
وأكد األمني العام لـ «األطلسي» ينس ستولتنربغ ،أن انضمام
احللف إىل التحالف الدولي ضد «داعش» يوجه «رسالة قوية حول
التزامنا مكافحة اإلرهاب وتعزيز التنسيق بني دولنا» .لكنه شدد
على أن القرار «ال يعين اخنراط احللف يف العمليات القتالية».
وأوضح أن «الناتو» سيضطلع بدور «املنصة العملية لتنسيق
اجلهود اليت يبذهلا احللفاء من جهة والدول الشريكة يف التحالف
الدولي من جهة أخرى» ،من أجل تدمري قدرات التنظيم وحتييد
أنصاره.
وسيوسع احللف نطاق التغطية اجلوية يف منطقة النزاع ويزود قوات
التحالف بإحداثيات ميدانية ويدير حركة املالحة اجلوية للمقاتالت،
من خالل زيادة طلعات طائرات اإلنذار املبكر (أواكس) وطائرات
التموين يف اجلو .وقررت القمة إنشاء خلية استخباراتية داخل
احللف ملكافحة اإلرهاب مبا فيها مسألة املقاتلني األجانب ،وتعيني
منسق لشؤون مكافحة اإلرهاب.
وأقام احللف أخريًا مركزًا استخباراتيًا للتحليل واإلنذار يف نابولي.
كما نشر طائرات من دون طيار يف قاعدة سيغونيلال يف صقلية
ملراقبة الوضع امليداني يف بلدان الضفة اجلنوبية حلوض البحر
األبيض املتوسط .ويقود أسطول احللف يف البحر األبيض عملية
«حارس البحر» لتأمني املالحة ومجع املعلومات ويزود أسطول
عملية «صوفيا» اليت يقودها االحتاد األوروبي معلومات وبيانات
من أجل مواجهة شبكات تهريب البشر اليت تنطلق خصوصًا من
ليبيا.
واستجابت دول احللف لضغوط اإلدارة األمريكية ،إذ أقرت القمة
زيادة موازنات اإلنفاق العسكري تدرجيًا إىل ما يعادل نسبة  2يف
املئة من الناتج احمللي لكل دولة .وبلغت موازنات الدفاع للدول
األوروبية  265بليون دوالر يف مقابل  626بليونًا أنفقتها الواليات
املتحدة و  18بليونًا أنفقتها كندا يف .2016
ودشن قادة «الناتو» مقره اجلديد يف قاعدة جوية بلجيكية
ُ
استخدمت يف احلربني العامليتني .واعترب األمني العام للحلف أن
«ساحة قتال سابقة حتولت مقر تعاون بني الشعوب».

احباط هجوم ارهابي...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اهلجمات لاللتحاق بصفوف التنظيم هناك.
وأفاد بيان أصدرته هيئة (وزارة) األمن الفيديرالي الروسي،
بأن عملية خاصة واسعة أسفرت عن كشف نشاط اخللية اإلرهابية
اليت تضم مواطنني روسًا وآخرين من مجهوريات آسيا الوسطى.
وأوضح أن عناصر الوحدات األمنية دهمت منز ً
ال غرب موسكو
وعثر
كان اإلرهابيون يستخدمونه خمبأ وخمزنًا ملواد متفجرةُ .
فيه على «مواد تستخدم لصناعة عبوات ناسفة ومنشورات
حتض على العنف» .وجلأت األجهزة األمنية إىل إخالء املبنى من
السكان وتطويقه خوفًا من وقوع انفجارات أثناء عمليات الدهم
والتفتيش.
أدت التحقيقات األولية مع
ووفق معطيات اجلهاز األمينّ ،
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املعتقلني األربعة إىل احلصول على «معلومات مهمة» ساعدت
يف إحباط هجوم إرهابي وشيك ،إذ مت كشف عدد من املخابئ
اليت استخدمتها اجملموعة اإلرهابية ،وعثرت قوات األمن فيها على
«ورشة لتصنيع العبوات الناسفة يدويًا» ،إضافة إىل «عبوات
ُ
عدت لالستخدام» وأسلحة آلية وقنابل يدوية ومنشورات
جاهزة أ ّ
وأشرطة فيديو حتتوي على مواد حتريضية وتعليمات حول طرق
إعداد املواد املتفجرة .واشتمل املخطط على مهامجة وسائل النقل
العام بعبوات ناسفة مصنوعة يدويًا .وكشف البيان األمين عن أن
أفراد اخللية كانوا يستعدون فور تنفيذ هجماتهم ملغادرة روسيا
وااللتحاق بصفوف «داعش» يف سورية.
وجاء التطور ليلفت األنظار إىل ّ
تأثر الوضع األمين الداخلي يف
روسيا بتداعيات التحركات العسكرية الروسية يف سورية.
وكان تفجري انتحاري وقع الشهر املاضي يف مرتو أنفاق سان
بطرسبورغ أسفر عن مقتل  16شخصًا وجرح أكثر من  50شخصًا،
صنعت يدويًا بالطريقة ذاتها.
واستخدم املهاجم فيه عبوات ناسفة ُ
ّ
وتبنت تفجري سان بطرسبورغ مجاعة تتبنى فكر «القاعدة» وقالت
إنها ّ
نفذته بناء على تعليمات أمين الظواهري ،يف حني أن هجوم
موسكو الذي مت إحباطه اآلن يبدو مرتبطًا بـ «داعش».

نصر اهلل :ال للفراغ...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
واسعة اقتصادية واستثمارية ناهيك عن تصاعد خطري يف خمتلف
اوجه االزمات االجتماعية .
يف أي حال رمست الساعات االخرية مبواقف بعض الزعماء ومن
خالل املعطيات السياسية عن االزمة اخلانقة مالمح مراوحة واسعة
مل تتوافر حيال معاجلاتها اي عوامل مطمئنة حقيقية ولو ان زعماء
أضداد كرئيس الوزراء سعد احلريري واالمني العام ل» حزب
اهلل « السيد حسن نصراهلل يتقاطعان على حماوالت طمأنة الراي
العام الداخلي اىل ان باب احلل والتوصل اىل قانون انتخاب
جديد مل يقفل  .وتكشف مصادر واسعة االطالع ان االيام القليلة
املقبلة ستشهد كثافة يف املشاورات قد تنجم عنها ترمجة وحيدة
لفتح هذه النافذة هي التوافق على اصدار مرسوم فتح دورة
استثنائية جمللس النواب قبيل  29ايار احلالي جتنبا الي اثارة
اوسع الزمة العالقات الباردة بني رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ورئيس جملس النواب نبيه بري علما ان املصادر ختشى ان
يتسم االشتباك السياسي يف حال عدم فتح دورة استثنائية بطابع
شديد السلبية بعدما أطلقت حتذيرات من احتمال الفراغ تناولت
امكان تبدل الواقع احلكومي وسقوطه وكذلك التلميح اىل اهتزاز
شرعية رئاسة اجلمهورية  .وهو االمر الذي تفاعل بقوة يف االيام
االخرية والذي يبدو  ،كما تكشف املصادر  ،انه أدى اىل سكب
املياه يف نبيذ اجلميع وبدء التهدئة والبحث جبدية كبرية عن خمرج
سريع لالزمة .

كلمة نصر اهلل

وتشري املصادر يف هذا السياق اىل ان الكلمة اليت القاها السيد
نصراهلل امس االول يف ذكرى التحرير مل تكن تصعيدية باملعنى
الذي يتجاوز اإلطار التقليدي ملواقفه يف مناسبات كهذه .
ولوحظ ان كثريين الحظوا ان كلمة نصراهلل مل تكن مبستوى «
التخويف « الذي سبقها .
واحلال ان نصراهلل صعد محلته على السعودية وفق ما كان
مرتقبا واعترب انها حاولت اقناع امريكا بالتدخل يف املواجهة مع
ايران مباشرة كما كرر اتهاماته للسعودية بالوقوف وراء اجلماعات
التكفريية يف حني دافع عن ايران وقال انها تعمل حلماية املسلمني
وتقريب املذاهب  .ويف الشأن الداخلي حرص نصراهلل على إظهار
اطمئنانه اىل عدم تأثري قمة الرياض على لبنان اذا قال « اطمئن
اللبنانيني ان كل ما صدر من مواقف وبيانات (عن قمة الرياض)
لن يكون له اي انعكاسات على الوضع الداخلي».
وبالنسبة لقانون االنتخاب قال «يف ما يتعلق باالنتخابات وبقانون
االنتخابات يف املرحلة املقبلة» ،قال« :الوضع طبعا يضيق يوما
بعد يوم ،يضيق الوقت ،لكن ما زلنا نأمل التوصل إىل قانون
جديد ،وهذا أمل حقيقي ،وليس لتهدئة النفوس .خالل اليومني
املاصيني ،حبسب معلوماتنا ومتابعتنا ألننا جزء من املعنيني
واملتابعني ،هناك بعض األفكار اجلديدة والطروحات اجلديدة اليت
ميكن أن توصل اجلميع إىل نتيجة طيبة على مستوى قانون إنتخابي
جديد».
أضاف« :حنن ما زلنا نصر على أهمية الوصول إىل قانون إنتخابي
جديد من أجل البلد ومصلحة البلد ومصداقية اجلميع .حنن مجيعا
قلنا ال للفراغ وال للتمديد وال لقانون الستني .الذي حيفظ مصلحة
البلد ومعنويات اجلميع ومصداقية اجلميع هو التوصل إىل قانون
انتخابي جديد.
عندما يقول فخامة الرئيس العماد عون قبل يومني يف جملس
الوزراء ،أو يف لقاء الصحفيني ،إن القوى السياسية أمامها فرصة
حتى  20حزيران للتوصل إىل قانون جديد ،يعين من الطبيعي ومن
املنطقي أن نكون أمام عقد إستثنائي جمللس النواب ،وهذا يعطي
املزيد من األيام واملزيد من الوقت الضيق عسى ولعل أن نصل
إىل هذه النتيجة املطلوبة».
والالفت ان كلمة نصراهلل تزامنت مع موعد بد اجلولة االوىل اليت
قام بها رئيس احلكومة سعد احلريري على املشاريع اجلارية يف
طرابلس ومنها اطلق تأكيدات لضرورة التوصل اىل قانون انتخاب
جديد داعيا اجلميع اىل التنازالت قليال ( .التفاصيل ص  6و)12
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صــحة وغذاء

جناز الفقيد
وفاة وردان حنا وردان بو
االستاذ شحادة نوهرا البطي
ملحم من عيمار
ابن عم الزميل جوزاف بو
ملحم

أي جزء من جسمكم أكثر مسنة
؟ إليكم السبب واحلل
 .1بدانة الغذاء هذا النوع هو األكثر انتشارًا يف العامل حاليًا.
وهو حيدث بسبب االستهالك املفرط للطعام وللسكر .حتى
حتلوا هذه املشكلة ،قوموا بتغيريات يف نظامكم الغذائي،
قللوا من كمية الطعام والغوا السكر وقوموا بالتمارين ملدة 30
دقيقة على األقل.
 .2بدانة ” القولون العصيب ” هذا النوع من البدانة سببه
الضغط النفسي  ،stressالقلق والكآبة .الناس الواقعون يف
هذه املشاكل يزيد استهالكهم للسكر .أفضل شيء نفعله هو
التحكم بالضغط النفسي والتخلص منه بالنشاط الرياضي.
 .3بدانة الغلوتني هذا النوع من البدانة أكثر انتشارًا عند النساء
اللواتي وصلن إىل سن اليأس والنساء اللواتي لديهن عادة
شهرية غري منتظمة .األهم هنا هو جتنب القمح وجتنب اجللوس
لوقت طويل والتدخني والكحول .مارسوا الرياضة مع أوزان.
 .4بدانة األيض الناس الذين ميتلكون معدة منتفخة مثل
البالون ،يراكمون الدهون يف هذا اجلزء من اجلسم .األشخاص
الذين يتناولون السكر والنشويات أو الذين لديهم مشاكل
نفسية أو مشاكل تنفسية هم األكثر عرضة.
 .5بدانة الدورة الدموية هي أساسًا بدانة وراثية .حتدث
خصوصًا خالل احلمل وعند األشخاص الذين يعانون من تورم
الساقني .احلل هو يف التمارين مثل اجلري وصعود السالمل.
 .6بدانة اخلمول هذا النوع من البدانة يصيب األعضاء اليت
كانت ناشطة يف املاضي .مفتاح التخلص من خمزون الدهون
هذا هو أن ال تنقطعوا عن تناول الطعام لفرتات طويلة ،ألن
يسرع عملية األيض وحيرقها بسرعة .نأمل
اجلسم يستطيع أن
ّ
أن نكون قد استطعنا مساعدتكم على حتسني نظام حياتكم
وعلى التمتع بصحة جيدة بطريقة أو بأخرى.

هل تبدو أكرب من سنك؟ جتنب هذه األطعمة
وهذه األطعمة هي:

تويف يف لبنان

وردان حنا وردان بو ملحم

من بلدة عيمار .
وقد تم تقبل ألتعازي يومـَي الخميس والجمعة  25و 2٦أيار
من الساعة  ٦حتى  ٩مسا ًء يف هول كاتدرائية سيدة لبنان
يقام قداس وجناز لراحة نفس
هاريس بارك.
الفقيد شحاده نوهرا البطي
وتقام الذبيحة االلهبة لراحة نفسه اليوم السبت  27أيار
يف كنيسة سيدة لبنان -هاريس بارك وذلك نهار األحد الساعة  ٤:30بعد الظهر يف كنيسة مار رومانوس
39 Wellington Rd Auburn
الواقع يف  20١7/05/28الساعة  ١١صباحاً .
الداعون  :أوالده كلوفيس وكميل وروني ومارك البطي لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
**
وعائالتهم .
اخته ماري طنـوس ارملة يوسف طنـوس وعائلتها وعائلة اسرة «الهريالد ،التي تربطها أواصر قربة بالفقيد ،تتقدم بأحر
ّ
ّ
التعازي من ابن عمه االعالمي الصديق جوزاف بو ملحم ومن
شقيقه املرحوم مطانيوس نوهرا البطي وعيالهم.
جميع أقربائه يف الوطن واملهجر ،طالبة من اهلل تعاىل ان يجعل
الدعوة عامة مسكنه األخدار السماوية اىل جانب االبرار والصديقني.

السكر
يعجل بظهور أعراض الشيخوخة،
تناول كميات كبرية من السكر
ّ
حيث تتحد جزيئات السكر مع الربوتينات يف حال تناوهلا بشكل
يفوق قدرة اجلسم على معاجلتها .وهذا ميكن أن يؤدي بدوره
إىل إتالف الكوالجني يف اجللد ،وهو املسؤول عن شباب البشرة
ومظهرها املشدود.
امللح
يكفي اجلسم من امللح مقدار نصف ملعقة صغرية باليوم،
وهو احلد الذي يتم جتاوزه يف الغالب ،وهو ما قد يتسبب يف
املعاناة من الرتهل.
عصري الليمون
من بني مجيع عصائر احلمضيات يعد عصري الليمون هو األكثر
ضررًا باألسنان ،وذلك وفقًا إلحدى الدراسات.
وميكن أن يؤدي احلمض إىل فرط احلساسية
وتغيري اللون ،وقد يصل األمر لتشققات يف
األسنان.
القهوة

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

يؤدي هذا املشروب إىل تغري لون األسنان،
كما أن مادة الكافيني تتسبب يف جفاف
اجلسم ،وهو ما جيعل اجللد يظهر بلون باهت،
ويبدو أكرب سنًا ،ويسري هذا األمر على مجيع
املواد ،اليت حتتوي على مادة الكافيني.
الكحول
يؤثر الكحول على الكبد ،وبالتالي ال يقوم الكبد
بالتخلص من السموم بشكل صحيح ،وهو ما
يؤدي إىل ظهور مشاكل مثل التجاعيد وحب
الشباب .لذا ينبغي اإلقالع عن املشروبات
الكحولية.
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اعــالنات

جـيم دانـيال يـهنئ
يتقدم عضو بلدية
بانكستاون سابقا

آدي سركيس يهنئ
يتقدم رئيس
جمعية الدامور
الخريية السيد

آدي سركيس

جـيم دانـيال
بأحر التهاني من
اجلالية العربية
عامة واالسالمية
خاصة مبناسبة
حلول شهر رمضان

Jim Daniel
Councillor for
Bankstown Council

املبارك ،جعله اهلل شهر خري وسالم
وبركات على اجلميع

بأحر التهاني
من الجالية
االسالمية
بحلول شهر
رمضان
املبارك ،شهر
التضحية
والخري والصيام
جعله اهلل شهر

رمضان كريم

خري وبركة على الجميع.
رمضان كريم

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

لالستعمال Apco 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء
طالء لربك السباحة

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

رمــضان
كريم

Dulux Wash & Wear 15 L $165
جــميع أدوات وأنـواع
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
الدهان بأسـعار ال تنافس
Taubmans Endure 15L $165
Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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مكتب اهلريالد يف ملبورن يهنئ

ADVERTISEMENT

RAMADAN KAREEM

On behalf of the Labor Party,
we extend our best wishes to Australia’s
Islamic community in
the holy month of Ramadan
BILL SHORTEN

Leader of the Opposition

يتقدم مدير مكتب ملبورن الكاتب الصحايف

الزميل ميالد اسحق

و مديرة قسم التسويق واالعالن

الزميلة موني فصيحة

بأحر التهاني من الجالية العربية واالسالمية بمناسبة
حلول شهر رمضان املبارك ،جعله اهلل شهر خري
وبركات على الجميع.
رمـضان كـريم

Authorised N. Carrol, 5/9 Sydney Ave BARTON ACT 2600

أفــران ياغــونا للــمعجنات
مناقيش  -حلم بعجني  -صفائح جبنة  -سبانغ  -سجق -
زعرت بلبنة مع خضار  -زعرت جببنة مع خضار  -زعرت مع
بندورة وزيتون وغريها الكثري..

الـخضار طـازجـة يـوميا
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ودودة

نفتح  7أيام يف
األسبوع

نتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة حلول شهر
رمــضان كريم
رمــضان املبارك ،جعله اهلل شهر خري وبركات على اجلميع..
124 Highland Ave, Yagoona, NSW 2199 - Ph; 9793 8333 - Mob; 0414 600 042

Page 35

Saturday 27 May 2017

Bank levy saved the
triple-A rating: PM

Malcolm Turnbull has
suggested putting a levy
on the major banks has
actually done them a favour.
The banks definitely
don’t see it that way.
The prime minister believes Australia would
have lost its triple-A
credit rating without new
revenue measures such
as the bank levy in his
government’s second
budget.
All three major credit
rating agencies have
confirmed Australia’s
top-tier rating since the
May 9 budget, although
one - Standard & Poor’s
- has kept the rating on
a negative outlook, leaving open the risk of a
downgrade in the next
couple of years.
“If we had not raised
this additional revenue
measures, I don’t think
many people imagine we
would have been able to
retain that triple-A rating
which is so important
for all Australians,” Mr
Turnbull told reporters
in Canberra on Monday.
“In particular, it is
very important for the
banks.”
A downgrade of the sovereign rating would also
be reflected in the ratings of the big banks,
raising the cost of funds
when raising money
overseas.
However, S&P lowered
the ratings of 23 other
Australian financial institutions on Monday.
This included the likes
of AMP, Bank of Queensland and Bendigo and
Adelaide Bank.
“We believe the risk of
a sharp correction in
property prices has increased,” S&P said in a
statement explaining its
decision.
It considers if this occurred, all financial institutions operating in
Australia are likely to

incur significantly greater credit losses than at
present.
However, the big four
- ANZ, Commonwealth
Bank and National Australia and Westpac - were
not included in this mass
downgrade on S&P’s assumption that the government would support
them if necessary.
The 0.06 per cent bank
levy, which the government argues is for this
implicit guarantee, is
forecast to raise $6.2 billion over the next four
years.
One of the five banks
subject to the levy has
cast doubt on the size of
the annual windfall.
Westpac,
Australia’s
second-largest
retail
bank, has advised the
stock exchange and
shareholders the levy
will cost it $260 million
after tax annually.
“No company can simply ‘absorb’ a new tax,
so consideration is being given to how we will
manage this significant
impost on the bank,”
Westpac said.
Asked if he was confident in raising the $1.5
billion per year between
the big four and investment bank Macquarie,
Mr Turnbull told reporters: “I’m confident that
the Treasury’s estimates
are correct.”
The prime minister later
told parliament the levy
was tax-deductible as
a business expense,
which the forecast $6.2
billion revenue takes
into account.
Finance Minister Mathias
Cormann earlier rejected
calls to extend the levy to
include foreign banks.
Senator Cormann insists there are no major
foreign banks in Australia following calls from
crossbench senator Nick
Xenophon to include
them in the policy.
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Federal police open Hanson ‘evaluation’

The Australian Federal
Police chief is evaluating
claims that Pauline Hanson’s One Nation may
have breached state or
federal electoral laws.
Labor senator Murray
Watt has written to Andrew Colvin asking the
AFP to investigate reports
Senator Hanson’s party
may have breached legal
requirements for disclosure of electoral spending
and for claiming election
funding.
Senator Watt has also
sought a probe into the
party’s alleged collection
of GST without the proper
Australian Taxation Office
registration required to do
so, and the party’s use of
an aircraft.
Mr Colvin told a Senate
committee on Thursday
the AFP was evaluating
the claims.
He said he had spoken
with the Queensland police commissioner and
the AFP had been in touch
with both the Australian
Electoral Commission and
Electoral Commission of
Queensland.
The AFP first needed to
work out whether they
were state or commonwealth offences.
“We are in the early stages of an evaluation,” Mr
Colvin said.
“At this stage they are allegations about what may
have occurred.”
Prime Minister Malcolm
Turnbull told parliament
this week he would be getting advice from the AFP.
But Mr Colvin said he had
not received any referrals
from the government.
“We’ve had no discussions with anyone in the
government about these
matters.”
The justice minister had
been advised the AFP received the referral from
Senator Watt, but the
evaluation itself had not
been discussed with the
minister, the commissioner said.
Attorney-General George

Brandis declined to say
whether he had spoken
with the AFP.
“I don’t discuss advice ministers may have
sought from the AFP,” he
told the committee.
Asked by Labor frontbencher Tony Burke why
he had not sought advice
from the AFP, Mr Turnbull
told parliament he had
confirmed the AFP was
evaluating the matter.
“Both by principle and by
law the AFP should be allowed to complete that
evaluation independent
of any influence by the
government,” Mr Turnbull
said.
One Nation denies any
wrongdoing.
Meanwhile, One Nation
members will receive the
latest financial report and
hear a speech from Senator Hanson at the party’s
Queensland and national
annual general meeting

on August 24.
The party will also consider constitutional changes.
A shop will be set up featuring a One Nation planeshaped stress ball - mak-

ing fun, and money, out of
the scandal over a Jabiru
aircraft used by Senator
Hanson and flown by her
chief of staff James Ashby.

A new body to oversee parliamentarians’ travel and
other work expenses will
start more regular reporting later this year.
The Independent Parliamentary Expenses Authority started operating in April
after a series of scandals.
It will provide advice and
report on expenses using
a new definition of “parliamentary business”.
Special Minister of State
Scott Ryan said on Thursday reports on MPs’ travel
and expenses would shift
from six-monthly to quarterly later this year and
eventually to monthly, making members and senators
more accountable.

Senator Ryan also announced an independent
advisory panel comprising
corporate executive Jillian
Segal, Remuneration Tribunal president John Conde,
barrister Julianne Jaques,
former judge Jeffrey
Spender and former Labor
MP Gary Gray. It will provide advice leading up to
the IPEA becoming a statutory authority on July 1.
From July 1, the advisory
roles would be filled by a
former judge, former MP,
and auditor and an expert
in public administration.
The new body is expected
to cost taxpayers $12.4
million over the next four
years.

MP expenses checks set to tighten

THE HON. BILL SHORTEN MP
LEADER OF THE OPPOSITION
SHADOW MINISTER FOR INDIGENOUS AFFAIRS AND ABORIGINAL
AND TORRES STRAIT ISLANDERS
MEMBER FOR MARIBYRNONG
THE HON TONY BURKE MP
MANAGER OF OPPOSITION BUSINESS
SHADOW MINISTER FOR THE ENVIRONMENT AND WATER
SHADOW MINISTER FOR CITIZENSHIP AND MULTICULTURAL
AUSTRALIA
SHADOW MINISTER FOR THE ARTS
MEMBER FOR WATSON
RAMADAN
On behalf of the Federal Labor Party we extend our best wishes to everyone observing the
holy month of Ramadan.
The beginning of Ramadan signals the start of a month not just of fasting from food and
drink - but for Muslims in Australia and around the world, it is a month of giving,
remembrance and spiritual connection with God.
The month of Ramadan reminds us of our obligation towards each other in building an
Australian community that values acceptance and selfless-ness towards fellow
Australians.
The Muslim community in Australia has contributed generously to the values that are at
the centre of our multicultural society and cultivate a sense of pride in our diverse country
where differences are celebrated.
So as the sun rises and sets this month, we wish the Muslim community a peaceful month
of prayer and reflection.
Ramadan Kareem.

Bill Shorten
Leader of the Opposition
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Turnbull warns of Triple-A credit rating loss as Labor ‘split over Medicare levy rise’

Malcolm Turnbull has confirmed the bank levy will be tax deductible.
Picture: AAPSource:AAP

Opposition Deputy Leader Tanya Plibersek reportedly supported the Medicare
levy rise. Picture: John Feder/The AustralianSource:News Corp Australia

Labor politicians have denied there is any rift in the party over the Medicare
levy. Picture: AAP Image/Tracey Nearmy

PRIME Minister Malcolm
Turnbull has confirmed
a new levy on Australia’s
biggest banks will be tax
deductible.
Mr Turnbull told Parliament in Question Time today the nation’s five biggest banks would be able
to claim the $6.2 billion
levy as an expense.
Australia’s major banks
have been running a campaign against the new tax
since it was announced on
May 9.
Earlier today, Mr Turnbull
said the levy was important to bring the budget
back in to balance and
maintain the nation’s triple-A credit rating.

people imagine we would
have been able to retain
that triple-A rating which is
so important for all Australians and the government,
but in particular, it is very
important for the banks,”
Mr Turnbull told reporters
in Canberra.
Mr Turnbull said the bank
levy in particular was designed to raise the revenue needed to bring the
budget back into balance
and “maintain our AAA
rating”.
His comments come after
reports Opposition leader
Bill Shorten defied the
wishes of the majority of
his shadow cabinet by opting to block an across-theboard Medicare levy hike
to fund the National Disability Insurance Scheme.
Three shadow cabinet
members have told Fairfax
Media anonymously that
nine Labor MPs, including
deputy Tanya Plibersek,
supported the 0.5 per cent
levy increase which will
be used to fund the National Disability Insurance
Scheme at a meeting the
day before the budget reply speech.
Opposition Deputy Leader
Tanya Plibersek reportedly supported the Medicare
levy rise. Picture: John
Feder/The Australian
But a smaller group, including Ms Plibersek,
at a second meeting on
the Thursday backed Mr
Shorten’s position to only
support the levy rise for
those earning more than
$87,000.
Mr Turnbull said he would

cent levy to also be applied
to foreign banks operating
in Australia.
Senator Cormann this
morning attempted to
head off any efforts to alter the bank tax, which is
expected to raise $6.2 billion for budget repair over
the forward estimates.
“We expect Labor as
they’ve publicly said will
support the bank levy the
way we’ve put it forward in
the budget,” Senator Cormann told ABC radio.
“We know that Bill Shorten
is all into the wibble-wobble but we hope that this
time around he actually
will show a bit of strength
of character and stick to
the commitments that they
made on budget night.”
Senator Cormann said the
Government did not support the tax being extended to foreign banks.
“We believe it’s only fair
that the major banks, who
are more profitable than
they otherwise would be
courtesy of the market
structure and regulatory
arrangements in place in
Australia, that they make a
small and reasonable contribution towards budget
repair,” he said.
The axing and replacement
of the 457 visa system for
foreign migrants, a hike in
the cost of roll-your-own
tobacco products and
the bank tax are the only
measures likely to have
enough support to pass
easily.
Labor is pledging to block
the “Gonski 2.0” schools’
funding shake up but it may

Christian Porter took it
further, saying Mr Shorten
would have to tell constituents with disabilities he
valued getting into power
more than he valued their
life if he failed to back the
levy.
It comes after reports the
majority of Labor Shadow
Cabinet members wanted the party to back the
across-the-board 0.5 percent increase.
Mr Shorten responded to
the attacks over social
media during Question
Time.
“I spent hundreds of
hours working with people
with disability to help create the NDIS,” he wrote on
Twitter.
SHORTEN
SLAMMED “Don’t remember seeing
OVER BLOCKING MEDI- Malcolm at any of those
CARE LEVY HIKE
(meetings).”
Opposition
Leader
Bill Shorten has been TRIPLE-A CREDIT RATING
slammed in Question IN DANGER
Time over reports he de- Mr Turnbull believes withfied the wishes of most of out revenue measures in
his shadow cabinet by de- his government’s second
ciding to block a Medicare budget, such as the bank
levy hike which would levy, Australia would have
lost its triple-A credit ratfund the NDIS.
Prime Minister Malcolm ing.
Turnbull led the attack, In a warning to Labor, the
accusing the Opposition Greens and crossbench
leader of trying to score senators lining up to block
“cheap political points” more than $14 billion in
by only backing the levy key budget measures anhike for Australians earn- nounced earlier this month,
ing more than $87,000 a the Prime Minister today
said the government would
year.
Mr Turnbull called on the push ahead with its plan to
Labor leader to do the put a levy on banks, over“decent thing” and back haul schools funding and
raising the levy for all Aus- raise the Medicare levy.
tralians, not just some, to “Had we not raised the
traditional revenue meafund disability services.
Social Services Minister sures, I don’t think many

be pushing the Labor
leader to “follow what was
clearly the correct instincts
of their shadow cabinet”.
“How can we in good
conscience not fund the
NDIS,” he said.
“Every Australian benefits
from it so it is fair that all
Australians contribute to
it.”
All three major credit rating
agencies have confirmed
Australia’s top-tier rating
since the May 9 budget,
although one — Standard
& Poor’s — has kept the
rating on a negative outlook, leaving open the risk
of a downgrade in the next
couple of years.
Labor, the Greens and
crossbench senators have
declared intentions to
block some of the key measures intended to return
the budget to surplus by
2021, including a $2.8 billion cut to universities, the
government’s across-theboard Medicare levy hike,
a trial to drug test welfare
recipients and the superannuation saver scheme
for first-home buyers, The
Australian reports.
And the tax on Australia’s
biggest banks — the central plank of the Government’s budget savings
measures — may have to
be tweaked, with senate
powerbroker Nick Xenophon in talks with Labor
about extending the levy
to include foreign banks.
The tax is likely to pass
but senator Xenophon,
who controls three crucial
seats in the upper house,
is pushing for the 0.06 per

pass with support from the
Greens and crossbench.
LABOR ‘SPLIT’ OVER
MEDICARE LEVY
Labor politicians have
denied there was a split
within the party over the
government’s proposal to
raise the Medicare levy.
Senator Doug Cameron
told reporters in Canberra
the party was a “cohesive”
and “successful” opposition.
“There is no split in the
Labor Party, the only splits
that is around are the splits
and divisions in the Liberal Party and the splits and
divisions betweens the
Liberals and the National
Party,” he said.
The shadow cabinet leak
reveals discontent in Labor ranks just days after
Mr Shorten’s former rival
for the Labor leadership,
Anthony Albanese, offered
an alternative budget reply
speech.
Finance Minister Mathias
Cormann today said Mr
Shorten needed to stop
“playing political games”
and support the levy increase, which cover the
$3.8 billion a year funding
gap for the NDIS.
“We call on Bill Shorten to
heed the advice of the majority of his shadow cabinet — they’ve got it right,
he’s got it wrong,” Senator
Cormann said today.
“This is an opportunity for
him to step back from playing political games and actually focus on doing the
right thing for Australia.”
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الـنائب دايـفيد فيين يهـنئ

Hon David Feeney MP

My best
wishes for the
commencement
of the holy
month of
Ramadan, with
every happiness
and blessing.

Federal Member for Batman

يتقدم نائب مقعد بامتان الفيدرالي

دايـفيد فـيين

بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة حلول شهر رمــضان
املبارك ،شهر الصالة والصيام وعمل اخلري ،متمنيا للجميع صياما مقبوال.

رمــضان كريم
159 High Street, Preston VIC 3072 - T : (+61 3) 9416 8690
www.davidfeeney.com.au
FaceBook: David Feeney – Labor for Batman

MESSAGE FROM THE PREMIER

On behalf of
the Victorian
Government,
I wish
everyone a
happy and
joyous
Hon Daniel Andrews MP Ramadan.
Premier of Victoria

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

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

النائب خليل عيده يهنــئ
يتقدم سعادة
برملان فيكتوريا عن
الغربية

النائب يف
املنطقة
مللبورن

الـنائب خـليل عـيده
بأح ّر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
شهر الزهد والتقوى واملربات جعله اهلل شهر خري وصيام وبركات على اجلميع ..رمضان كريم
”“Funded from Parliament’s Electorate Office and Communications Budget
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النائب نزيه األسمر يهنئ

Ramadan is a time for
sacrifice, fasting and
forgiving.

Ramadan is the most
important month on
the Islamic calender,
it is a time for fasting,
giving and prayer.

In this special occasion
I wish you and your
families all the best of
health and peace.

Ramadan Karim

Nazih Elasmar MP
State Member for
Metropolitan Region

النائب مارلني كريوز تهنئ

Northern

رمضان هو شهر التضحية والصوم والصالة
.واملسامحة
يف هذه املناسبة السعيدة أتمنى لكم ولعائالتكم
.كل الصحة والسعادة والسالم
رمــضان كــريم
Shop 5, 101 Burgundy Street Heidelberg Vic. 3084, Tel; (03)9456 9244
Email: nazih.elasmar@parliament.vic.gov.au
“Funded from Parliaments Electorate Office and Communications Budget”

I wish the Muslim
community all the
best of health and
prosperity.

Ramadan Karim

The Hon. Marlene Kairouz MP

State Member for Kororoit, Minister
for Consumer Affairs, Gambling and
Liquor Regulation

 انه وقت الصوم،رمضان هو الشهر األكثر اهمية يف الروزنامة االسالمية
.والصالة والعطاء
يف هذه املناسبة السعيدة أتمنى للجالية االسالمية كل الصحة
رمــضان كــريم

.والسعادة

Shop T 54 Brimbank Shopping Centre, Corner Neale & Station Roads Deer Park Vic. 3023
Tel: (03) 8361 7133, Email; Marlene.kairouz@parliament.vic.gov.au
“Funded from Parliaments Electorate Office and Communications Budget”
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حــلويات الـبلـحة الــشهرية
األولـى يف فـيكتوريا
بإدارة

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

كربوج رمضاني جبوز ولوز  -سحلب -
عصائر رمضانية
أختـصاصـيون بـحالوة الشـميسة
زوروا حلويات البلحة
وتأكدوا بأنفسكم من
اجلودة واخلدمة
حلويات البلحة املكان
الالئق الستضافة زواركم
البلحة ملتقى العائالت ..
تفتح  7ايام يف األسبوع من الـ  9صباحا حتى  11ليالً
تتقدم حلويات البلحة ،ادارة وعماال من أبناء اجلالية اللبنانية
والعربية عامة واالسالمية خاصة بأحر التهاني مبناسبة شهر
رمضان املبارك ،شهر الصوم والصالة والربكات ..رمــضان كريم.

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

