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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

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

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

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

االحزاب  رؤساء  اتفق 
احلكومة،  يف  املشاركة 
ترأسه  الذي  اللقاء  خالل 
االول  امس  ظهر  قبل 
بعبدا  قصر  يف  اهلميس 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
ميشال عون، على سلسلة 
خطوات واجراءات من شأنها 
اللبناني  الوضع  حتصني 

على كافة املستويات.
العمل  ورقة  وركزت 
على  اللقاء،  عن  الصادرة 
وثيقة  تطبيق  استكمال 
وباالخص  الوطين  الوفاق 
الالزمة  العناية  ايالء 
يف  اللبنانيني  بتثبيت 
التوطني  ومنع  ارضهم 
واقرار الالمركزية االدارية 
ممكن،  وقت  اسرع  يف 
اقتصادية  ورشة  واطالق 

شاملة تتضمن ايضا تأمني 
وحتسينها  التحتية  البنى 
ومياه،  كهرباء  من 
على  احملافظة  اىل  اضافة 

البحرية  البرتولية  الثروة 
االتصاالت  قطاع  وتعزيز 

واملواصالت.
الورقة  تضمنت  كما 

لقاء بعبدا حيذف جملس الشيوخ... وخريطة طريق إىل اإلنتخابات
عون: استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطين 

وورشة اقتصادية وطنية

التتمة صفحة 31

مصافحة بني عون وفرنجية على هامش إجتماع بعبدا أمس االول )داالتي ونهرا(

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

حققت حكومة تورنبول فوزا 
العامة  السياسة  كبريا يف 
غونسكي  إصالحات  مع 

اصالحات  اجراء  ضرورة 
واملؤسسات  السياسة  يف 
واالعالم  والقضاء 

جملسا النواب ولشيوخ يقران خطة غونسكي 2،0 لتمويل املدارس
املدارس  للتمويل   2.0
أقره جملس الشيوخ  الذي 
أمس   صباح  الفيدرالي 

الشتاء  عطلة  قبل  اجلمعة 
الطويلة.

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

40
$2،00

أعلنت قطر وصول اجملموعة 
الثانية من القوات الرتكية 
إىل  لتنضم  االول،  أمس 
وحدات أخرى وصلت األحد 
الرئيس  واتصل  املاضي، 
رجب طيب أردوغان هاتفيًا 
الشريفني  احلرمني  خبادم 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 

حممد  األمري  العهد  وولي 
و»اتفق  سلمان،  بن 
اجلهود  زيادة  على  معهما 
القطرية«،  األزمة  إلنهاء 
أنباء  وكالة  ذكرت  كما 

األناضول.

فرتة  منذ  أنقرة،  وتسعى 
الوسيط  دور  للعب 
احلذر  متوخية  اإلقليمي، 
احللفاء  غضب  إثارة  من 
اآلخرين يف املنطقة. وكان 

تـركيا تـعزز قـواتها فـي قـطر

تـهنــئة
نتقدم من الجالية العربية واالسالمية بأحر 

التهاني بمناسبة عيد الفــطر السعيد، أعاده اهلل 
بالخري والربكات على الجميع.

»الهريالد«

مــطلوب 
مــطلوب سـائـقون للـعمل فـي

تـفاصـيل االعـالن ص 2 »السومرية«  قناة  نقلت 
رئيس  عن  التلفزيونية 
حيدر  العراقي  الوزراء 
االول  أمس  قوله  العبادي 
املوصل  حترير  إعالن  إن 
فيما  أيام،  خالل  سيكون 
»عمليات  قيادة  أعلنت 
يف  نينوى«  يا  قادمون 
املواقع  »تفجري  أن  بيان 
األثرية وختريبها هو ديدن 

العبادي واثق من 
حترير املوصل 

خالل أيام
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نفتح من الثالثاء حتى األحـد
من الـ 11 صباحا حتى الـ 9 لـياًل

Add; 44 Railway Parade, Granville NSW 2142
Web; www.b

نقدم تشكيلة واسعة من اللحوم 
بالكاري واالمساك بالكاري وسلطات 

اللحوم والربونز على انواعها 
والتشيبس والشورباء واألرز 

بالكاري والسمك 
اختصاصيون بالسمك امللفوف 

بأوراق املوز 
و mohinga املـشهورة 
جدا بطـعمها التقليدي اللذيذ.

حــاللحــالل

نـؤمـن طلبيات كافة املناسبات

مـطلوب سائـقون

الفــوائد
سيتم دعمكم مبوظفني  ذوي خربة يف التوصيل والتوزيع ويلتزمون بأخالقية وادارة جيدة.

بإمكانكم  حتقيق أرباح ممتازة والدفع أسبوعيا.
مزيج من جمموعة عمل التوصيل وعلى أساس خمصص adhoc ملساعدتكم على حتقيق أرباح ممتازة.

نزّودكم بلباس موحـّد.
ال رسوم انضمام.

الـخربة / املـتطلبات
يـُفضل من لديهم خربة مسبقة بتوصيل الربيد ولكن هذا ليس شرطا أساسيا.

جيب أن يكون لديكم فـان Van محولة طـن او طـنـّني، أبيض حديث وحبالة جيدة )أو ان تكونوا 
.)Van على استعداد لشراء فـان

جيب أن تكون لديكم شركة أو ان تكونوا على استعداد لتأسيس شركة لديها ACN سارية المفعول.
سجل قيادة جيد.

مـطلوب تأمـينات ذات صلة.
سوف يطلب من املتقدمني الذين تسجلوا منذ فرتة وجيزة اجتياز التحقق من السجالت اجلنائية بنجاح.

معرفة ممتازة بسيدني وضواحيها.
مهارات التواصل اجليد وإدارة الوقت سوف تساعدك على حتقيق أقصى قدر من األرباح.

مهارات ممتازة يف  خدمة  الزبائن.
جيب أن تكونوا مواطنني أسرتاليني أو مقيمني دائمني.

ميكن تقديم الطلبات إىل:
STCrecruitmentNSW@auspost.com.au

أو االتـصال بـ  آنـا على  4648 9205 )02(                 - 4648 9205 )02(

نظرا لعمل جديد كبري، تعلن  )StarTrack Courier (NSW  عن 
حاجتها لسائقني لديهم شركة )أو على استعداد ألن يكون لديهم شركة( ألداء 

.adhoc جمموعة متنوعة من جمموعة عمل وخدمات أدهوك

Anna
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اعــالنات

املـبارك الـفطر  عيد  مبناسبة  خاصة  عـيد أســعار 
سـعيد

املاركت من  يوميا  الطازجة  والفواكه  اخلضار  أنواع  مجيع 

االسبوع  يف  أيام   7 نفتح 
حتى  صباحا   7 الـ  من 

مساء  7 الـ 

مسانة عربية - معلبات - أرزّ - حبوب - زيوت - أجبان وألبان - مثلجات - متور.. وغري ذلك مما حيتاجه املطبخ اللبناني والعربي
FREE

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

 2017 حــزيران   24 Saturday 24 June 2017الـسبت 
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لبنانيات

 اتفق رؤساء االحزاب املشاركة 
يف احلكومة، خالل اللقاء الذي 
االول  امس  ظهر  قبل  ترأسه 
اهلميس يف قصر بعبدا رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون، 
واجراءات  خطوات  سلسلة  على 
الوضع  حتصني  شأنها  من 
اللبناني على كافة املستويات.

الصادرة  العمل  ورقة  وركزت 
استكمال  على  اللقاء،  عن 
الوطين  الوفاق  وثيقة  تطبيق 
العناية  ايالء  وباالخص 
يف  اللبنانيني  بتثبيت  الالزمة 
واقرار  التوطني  ومنع  ارضهم 
اسرع  يف  االدارية  الالمركزية 
ورشة  واطالق  ممكن،  وقت 
اقتصادية شاملة تتضمن ايضا 
التحتية وحتسينها  البنى  تأمني 
اىل  اضافة  ومياه،  كهرباء  من 
البرتولية  الثروة  على  احملافظة 
البحرية وتعزيز قطاع االتصاالت 

واملواصالت.
ضرورة  الورقة  تضمنت  كما 
السياسة  يف  اصالحات  اجراء 
واالعالم  والقضاء  واملؤسسات 

والرتبية.

وقائع الجلسة
وكان رؤساء االحزاب املشاركة 
يف احلكومة بدأوا بالوصل عند 
الظهر اىل  قبل  احلادية عشرة 
رئيس  وهم:  بعبدا،  قصر 
بري  نبيه  النواب  جملس 
سعد  الوزراء  جملس  ورئيس 
احلريري والوزراء: مروان محادة 
التقدمي  احلزب  رئيس  )ممثال 
وليد  النائب  االشرتاكي 
باسيل، طالل  جربان  جنبالط(، 
ارسالن، علي قانصوه، النائب 
حممد  النائب  فرجنية،  سلمان 
رعد )ممثال االمني العام حلزب 
اهلل(،  نصر  حسن  السيد  اهلل 
بقرادونيان،  اغوب  النائب 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 

مسري جعجع.
ورحب عون باجملتمعني، وقال: 
قانون  اقرار  مت  ان  »بعد 
يتضمن  والذي  االنتخاب، 
النيابي  للمجلس  تقنيا  متديدا 
ملدة تقارب السنة، وهي فرتة 
ليست بقليلة، هناك خالل هذه 
ان  احلكومة  برنامج على  الفرتة 
تطبقه، وجيب بالتالي ان نكمل 
عملنا فعليا الننا ال نعيش مرحلة 
انتظار. وهناك ايضا اضافة اىل 
خطط  للحكومة،  اليومي  العمل 
القسم  خطاب  يف  تناوهلا  مت 

والبيان الوزاري«.
اجلمهورية:  رئيس  واضاف 
ورقة  نضع  ان  ارتأيت  »لذلك 
عملها،  احلكومة  لتكمل  عمل 
فهناك مواضيع ميثاقية استنادا 
الوطين،  الوفاق  وثيقة  اىل 
حتتاج  مربجمة  امنائية  واخرى 
اقتصادية.  وخطة  عمل،  اىل 
امامكم  وضعته  التصور  هذا 
من اجل ان نبحثه خالل لقائنا 

اليوم«.
لرئاسة  العام  املدير  تال  ثم 
اجلمهورية الدكتور انطوان شقري 
ورقة العمل، ثم بدأ اجملتمعون 
بعد  اقرارها  فتم  مناقشتها، 
عليها  طفيفة  تعديالت  ادخال 

وزيادة بعض النقاط.

ترأس اجتماعا لرؤساء االحزاب املشاركة يف احلكومة.. وثيقة بعبدا 2017

عون: استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطين وورشة اقتصادية وطنية
نص البيان

تال  االجتماع،  انتهاء  وبعد 
»وثيقة  نص  شقري  الدكتور 

بعبدا 2017«، وفيه:
عافيته  لبنان  استعادة  »مع 
وطين  مسار  عرب  السياسية 
اىل  ادى  واستقاللي  ميثاقي 
اننتخاب رئيس بإرادة اللبنانيني 
وتأليف حكومة وحدة وطنية من 
صنعهم واقرار قانون انتخابات 
من  بارادتهم  جديد  نسيب 
متقدمة  قواعد  ارساء  شأنه 
اللبناني  الشعب  متثيل  لصحة 
وفعاليته، ترأس فخامة رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
والربع  عشرة  احلادية  الساعة 
 22 اخلميس  يوم  ظهر  قبل 
لرؤساء  اجتماعا   2017 حزيران 
احلكومة  يف  املشاركة  االحزاب 
بغية البحث يف مواضيع أساسية 
االقرار  تتطلب  الدستور  يف 
كي  والتطوير  واالستكمال 
ومواضيع  التنفيذ،  حيز  تدخل 
ملحة  وإصالحية  اقتصادية 
تعود بالنفع الكبري على الدولة 

والشعب واالقتصاد.
دولة  االجتماع:  حضر  وقد 
الرئيس  النواب  جملس  رئيس 
نبيه بري، ودولة رئيس جملس 
الوزراء الرئيس سعد احلريري، 
مروان محاده  الوزير  والسادة: 
التقدمي  حزب  رئيس  ممثل 
وليد  االستاذ  االشرتاكي 
لبنان،  خارج  املوجود  جنبالط 
الدميقراطي  احلزب  ورئيس 
احلزب  ورئيس  ارسالن،  طالل 
االجتماعي  القومي  السوري 
االستاذ علي قانصوه، ورئيس 
التيار الوطين احلر الوزير جربان 
املردة  تيار  ورئيس  باسيل، 
النائب سليمان فرجنية، وممثل 
اهلل  حلزب  العام  االمني  مساحة 
واالمني  رعد،  حممد  النائب 
النائب  الطاشناق  حلزب  العام 
ورئيس  بقرادونيان،  اغوب 
الدكتور  اللبنانية  القوات  حزب 

مسري جعجع.
اجملتمعون  أقر  التداول،  وبعد 
ورقة العمل اليت عرضها فخامة 

الرئيس وتضمنت اآلتي:

يف الشق امليثاقي
منا  يقتضي  الرسالة  لبنان  ان 
تطبيق  استكمال  على  االتفاق 
وثيقة الوفاق الوطين، خصوصا 

يف القضايا التالية:
على  احلفاظ  بني  املواءمة   -  1
التعددي،  الدميقراطي  نظامنا 
وحمدد  واضح  تصور  وبني 
حنو  كامل  النتقال  زمنيا، 
الدولة املدنية الشاملة، مبا يف 
تثبيت  من  التدرج  كيفية  ذلك 
حبسب  واملناصفة  التساوي 
الروحية  عائالتنا  بني  الدستور 
اىل  وصوال  العامة،  حياتنا  يف 
إللغاء  الوطنية  اهليئة  تشكيل 

الطائفية.
2 - احلفاظ على مقومات الوطن 
خصوصا  البنيوية،  اللبناني 
وجغرافيته،  دميغرافيته  يف 
ونهائيته  وحدته  ضمن  من 
تسليم  من  ذلك  يقتضيه  مبا 
جامع بعدم السماح بأي تالعب 
للبنان،  الدميغرافية  باهلوية 
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تشريعيا،  صونها  وضرورة 
واألهم  وانتشارا.  إقامة 
اجملتمعي  بالنسيج  التمسك 
إنسانه  بني  كامال،  اللبناني 
التوطني  نرفض  وأرضه. فكما 
أي  نواجه  املقنع،  أو  املعلن 
غري  مجاعة  أي  لتثبيت  حماولة 
لبنانية، على أرض لبنان. وكما 
نكافح اهلجرة اخلارجية القسرية 
وقف  على  نعمل  ألبنائنا، 
بالنزوح  إن  الداخلية،  اهلجرات 
سجالت  بنقل  أو  الريف،  من 
القيد، مبا خيلق غيتوات نفسية 
أو واقعية، تؤدي إىل »كنتنة« 

لبنان وقوقعة اللبنانيني.
الالمركزية  إقرار  ضرورة   -  3
االدارية يف أقرب وقت ممكن، 
يف  اللبناني  تثبيت  بهدف 
حقه  وتأمني  األصلية،  مواطنه 
الكامل يف اإلمناء املتوازن على 
بناء  عرب  وذلك  وطنه.  مساحة 
الدولة العصرية العادلة القوية 
يف  اللبنانيني  بني  املساوية 
وتكريس  وواجباتهم،  حقوقهم 
السعي الفعلي إىل اقتصاد غري 
ريعي ال بل منتج، يؤمن جتذير 

اللبناني يف أرضه.

يف الشق االقتصادي
اقتصاديا  املعافى  لبنان  ان 
ورشة  اطالق  علينا  يفرض 

اقتصادية وطنية تقوم على:
أ - وضع وتنفيذ خطة اقتصادية 
اخلطط  منها  تنبثق  شاملة 
الدولة  وموازنة  القطاعية، 
اوال  اقرارها  يقتضي  اليت 
للدولة  املالي  لالنتظام  تأمينا 
اعرتى  ملا  تدرجييا  وتصحيحا 
هذا االنتظام من شوائب، على 
تأمني  اىل  احملصلة  تؤدي  ان 
النمو االقتصادي، وخلق فرص 
العمل، وحتقيق اإلمناء املتوازن، 
وتوفري  املنتج،  واالقتصاد 
األسواق اخلارجية تصحيحا للخلل 
ومحاية  التجاري  امليزان  يف 
واإلنتاج،  الداخلية  االسواق 
واالستثمار  االحتكارات،  ومنع 
االقتصادية  القطاعات  يف 
ميتلك  واليت  العصرية، 
مضافة،  قيمة  فيها  اللبناني 
واالتصاالت  املعرفة  مثل 
وتؤدي  املعلومات،  وتكنولوجيا 
القطاع  اشراك  اىل  اخلطة  هذه 
القانون  اقرار  عرب  اخلاص 

املبادرة  وتشجيع  لذلك  املعد 
سياسة  واعتماد  الفردية، 
للقطاعات  تشجيعية  تسليفية 
املنتجة يكون املصرف املركزي 
عمادها، وترتكز هذه اخلطة على 
الكربى  لبنان  ثروة  االفادة من 
االنساني  عنصره  هي  اليت 
وجمتمعه  ومثقفيه  مببدعيه 
عالمة  وهي  الناشط،  املدني 
حميطه.  يف  الفارقة  لبنان 
ويف هذا السياق يتوجب إحياء 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
كإطار  ممكن  وقت  أقرب  يف 
والتوازن بني  املستدام  للحوار 

قطاعات اقتصادنا الوطين.
اىل  مدعوة  احلكومة  ان   - ب 
وتنفيذها  اخلطة  هذه  وضع 
اقتصادية  جلنة  عرب  ومواكبتها 
برنامج  خالل  من  دائمة  وزارية 
زمين، تنفيذي وممول، لتأمني 
لنهضة  الالزمة  التحتية  البنى 

االقتصاد الوطين وخاصة:
 24/24 الكهرباء  تأمني   -  1
للخطة  كامل  تنفيذ  خالل  من 
احلكومية واليت تؤدي اىل ازالة 
وختفيض  الدولة  عن  عجز  اي 

الكلفة االمجالية عن املواطن.
كثروة  املياه  على  احلفاظ   -  2
اسرتاتيجية للبنان وتأمينها عرب 
املقرة  الوطنية  اخلطط  كافة 
السدود،  انشاء  برنامج  وتنفيذ 
ومحايتها واحلفاظ عليها وتنظيف 

جماري االنهر.
البرتولية  الثروة  استثمار   -  3
البحرية حسب الربنامج املوضوع 
واستكمال  السنة،  هذه  هلا 
حبرا  كافة،  القانونية  أطرها 
خط  بإجناز  واالسراع  وبرا، 
الغاز الساحلي واملوانئ الغازية 
تكريسا العتماد لبنان على الغاز 
وكذلك تكثيف االستثمار اجملدي 

يف الطاقات املتجددة.
االتصاالت  بتأمني  االسراع   -4
السريعة بأعلى جودة وبأرخص 

األسعار.
5- تأمني كافة انواع املواصالت 
املشرتك  للنقل  خطة  ووضع 
وانشاء  مراحل  على  وتنفيذها 
وسكة  الدائري  االوتوسرتاد 
احلديد واملرفأ السياحي واملطار 

املطور واملعابر الربية احلديثة.
الالزمة  االعتمادات  تأمني   -6

النهاء ملف املهجرين.
يف الشق االصالحي

ان بناء الدولة يف لبنان يتطلب 
السياسة  يف  اصالحا  منا 
واالعالم  والقضاء  واملؤسسات 

والرتبية باالرتكاز على:
كمعيار  الشفافية  اعتماد   -  1
عمل اول يف حياتنا املؤسساتية 

العامة.
2 - تفعيل اإلدارة من خالل إعادة 
التعيينات  بإجراء  بدءا  هيكلتها 
اليت  الدستورية  املعايري  وفق 
والكفاءة  االستحقاق  هي 

واجلدارة واالختصاص،
3 - مساعدة القضاء يف أداءه 
حتصينا الستقالليته وفعاليته.

4 - تفعيل عمل اهليئات الرقابية 
بتحفيزهم  الدولة  أمن  وجهاز 

على العمل املكافح للفساد.
5 - اإلفادة القصوى من موارد 
ومرافقها  ومقدراتها  الدولة 

وثرواتها للمصلحة العامة.
املقرة  القوانني  تنفيذ   -  6
وحتديثها ال سيما تلك املتعلقة 
والتجارة  واالستثمار  بالقضاء 
بتسهيل  املعنية  تلك  وأيضا 

أمور ومعامالت املواطن.
وكما أن الدولة ال تستقيم مع 
يستقيم  لن  فكذلك  فساٍد، 
مواكبته  دون  من  إصالحها 
بإعالم مسؤول، جبميع وسائله، 
حدود  واحلقيقة  باملطلق  حر 
هو  القوانني  وتطبيق   ، حريته 

الضامن للحقيقة.
النقاط تشكل جمموعة  إن هذه 
لكل  جامعة  وطنية  أهداف 
جناح  وجناحها  اللبنانيني، 
مسؤول  ألي  وليس  للوطن، 
أو فريق فيه، من هنا ضرورة 
بإرادة  وتنفيذها  مواكبتها 
ضمانا  وصادقة  جامعة  وطنية 

للنجاح«.

فرنجية
اول  كان  اللقاء،  انتهاء  وبعد 
سليمان  النائب  املغادرين 
بتصريح  أدىل  الذي  فرجنية 
أي  هناك  ليس  أن  فيه  أكد 
رئيس  وبني  بينه  أمر شخصي 
اىل  أتينا  وقال:«  اجلمهورية، 
لدعوة  تلبية  اجلمهوري  القصر 
تلقيناها من قبل فخامته وضمن 
موقعنا السياسي الذي منثله«.

أنه  أكد  سؤال  على  وردا 
عون  الرئيس  يدعونا  »عندما 
أننا  املؤكد  من   ، القصر  اىل 

سنليب الدعوة وال مشكلة لدينا 
يف هذا املوضوع. واتفقنا خالل 
أعمال  تسيري  على  اليوم  لقاء 
بناء  احلوار  كان  وقد  الدولة، 

وإجيابيا«.
لقاء  حيصل  مل  ملاذا  سئل: 
رئيس  وبني  بينكم  ثنائي 

اجلمهورية؟
أجاب: »مل يطرح علي أحد مثل 

هذا اللقاء«.
مانع  أي  لديك  يكن  أمل  سئل: 

حلصوله؟
ال  العكس،  »على  أجاب: 
قلت  االول  اليوم  ومنذ  مانع، 
يأمر،  اجلمهورية  رئيس  أن 
ويستطيع أن يأمرنا للمجيء اىل 
اليوم.  ما حصل  القصر، وهذا 
وعندما  ولبيناها.  دعوة  تلقينا 
يرغب فخامة الرئيس يأمر وحنن 

نليب«.

جعجع
مغادرته  قبيل  جعجع  وحتدث 
»كانت  فقال:  بعبدا  قصر 
صبحية مجيلة، وانتم ستطلعون 
جرت  اليت  العمل  ورقة  على 
هناك  وليس  حوهلا.  مناقشات 
اي امر استثنائي، وانا حتفظت 
ليس  منها،   1 رقم  البند  على 
ان  احب  لكوني  اال  سبب  ألي 

اكون جديا فقط ال غري«.

أرسالن
من جهته، كان للوزير ارسالن 
فخامة  »ان  اآلتي:  التصريح 
دعوته  على  مشكور  الرئيس 
اليت  الوثيقة  وجممل  اليوم، 
من  الكثري  تغطي  قدمها 
سواء  البلد  يف  العالقة  االمور 
او  الدستوري  املستوى  على 
القانوني جلهة تطوير او تنفيذ 
القوانني وحتديثها اىل ما هنالك 
من مسائل كالالمركزية االدارية 
من  وغريها  الطائفية  والغاء 
باالقتصاد  املرتبطة  املشاريع 
عجلة  وتسيري  والنمو  الوطين 

الدولة بشكل اساسي«.
»ان  سؤال:  على  ردا  واوضح 
 11 قصة  ليس  املشروع  هذا 
شهرا، انه مشروع قدمه فخامة 
مجيعنا  عليه  وتوافقنا  الرئيس 
تطاول  متكاملة  خطة  وهو 
ملفهوم  االساسية  املواضيع 
سواء  الدولة  بناء  مقاربتنا 
او  الدستوري  املستوى  على 
وليس  القوانني.  مستوى  على 
او  احلكومة  بهذه  مرتبطا  االمر 
عناوين  هذه  بل  اجمللس،  هذا 
اجمللس  سيطبق  سياسية 
يتمكنان  ما  واحلكومة  النيابي 
على  املرحلة،  هذه  يف  منها، 
تبقى يف  ما  تطبيق  ان يستمر 

املرحلة املقبلة«.
واشار ردا على سؤال آخر اىل 
انه »مل يكن هناك من حتفظات 

واجلميع وافق عليها.«
اىل  التطرق  مت  »لقد  وقال: 
عام،  بشكل  املواضيع  كافة 
وهذه الوثيقة مت االتفاق عليها 
بكامل بنودها وهي صادرة عن 
فخامة  برئاسة  اجملتمعني  لقاء 
بري  الرئيس  ووجود  الرئيس 
والرئيس احلريري، وان االمور 

ستتابع«.

الرئيس العماد ميشال عون مرتئسا اجتماع رؤساء االحزاب املشاركة يف الحكومة يف قصر بعبدا
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املاروني  البطريرك  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الصرح  يف  قداسا  الراعي 
ملناسبة  بكركي  يف  البطريركي 
فيه  عاونه  يسوع،  قلب  عيد 
والكهنة،  املطارنة  من  لفيف 
البابوي  السفري  مبشاركة 
حشد  وحضور  كاتشا،  غابريللي 
قلب  وعائلة  املؤمنني  من 

يسوع.
ألقى  املقدس،  االجنيل  وبعد 
الراعي عظة بعنوان »تعلموا مين، 
القلب«  ومتواضع  وديع  أني 
)متى11: 29(، قال فيها: »منذ 
سنة  منذ  وحتديدا  سنة،   344
1673، عندما كشف الرب يسوع 
سر حب قلبه للقديسة مرغريت-
 Paray le يف  أالكوك  ماري 
وعبادة  بفرنسا،   Moniac
قلب يسوع قائمة يف الكنيسة. 
إنها تكريم حبه الالمتناهي الذي 
ذبيحة  ذاته  تقديم  إىل  به  بلغ 
كحمل  البشر،  خطايا  عن  فداء 
خطاياهم.  مجيع  محل  وديع 
مجيع  يا  إلَي،  »تعالوا  وقال: 
وأنا  األمحال  والَثقيلي  املتعبني 
أرحيكم. تعلموا مين، أني وديٌع 
ومتواضُع القلب، فتجدوا الراحة 
لنفوسكم« )متى11: 29-28(«.

اضاف: »يسعدنا أن حنتفل، ككل 
سنة، بعيد قلب يسوع األقدس، 
اليت  يسوع«  قلب  »عائلة  مع 
حنِييها بكل فروعها املنتشرة يف 
واحلاضرة  اللبنانية  املناطق  كل 
معنا يف هذه الليتورجيا اإلهلية، 
األراضي  املنتشرة يف  والفروع 
املقدسة وسوريا وبلدان اخلليج 
والواليات  وأوسرتاليا  وأوروبا 
إننا  وكندا.  األمريكية  املتحدة 
سلوى  السيدة  رئيستها  حنيي 
اإلدارية  واللجنة  اسطفان 
املونسنيور  الوطين  ومرشدها 
املرشدين  ومجيع  براك،  روكز 
عن  واملسؤوالت  احملليني، 
احملافظات  فروع  مع  العالقات 
لرسالة  األسقفية  اللجنة  ومع 

العلمانيني«.
وتابع: »وإننا نرفع ذبيحة الشكر 
لقلب يسوع األقدس الذي أشعل 
»العائلة«  أعضاء  قلوب  يف 
خري  أعمال  فجسدوها  حمبته 
»العائلة«  وحمبة. فأنشأت هذه 
حيمل  الذي  االجتماعي  مركزها 
وحيمي  املعوزة  للعائالت  الفرح 
التعاون  بفضل  كرامتها، 
والتضامن مع مؤسسات وفنادق 
ومتطوعني  وحمسنني  ومطاعم 
مجيعا  حنييهم  إننا  وعاملني. 
ونذكرهم بصالتنا، كي يكافئهم 
وبركاته،  نعمه  من  بفيض  اهلل 
وجه  رأوا  واللواتي  الذين  هم 
املسيح الفادي املتأمل، يف وجه 

والعريان  والعطشان،  اجلائع 
والسجني  واملريض  والغريب 
 .)36-35  :25 متى  )راجع 
املادية  املساعدة  له  فقدموا 
والروحية واملعنوية. وزاروه يف 

املستشفيات والسجون«.
تشهده  »ما  ان  اىل  واشار 
مثار  من  يسوع«  قلب  »عائلة 
اليت  هي  تتزايد،  اليت  احملبة 
وإميانا  يقينا  أعضاءها  زادت 
قلب  حمبة  من  تنبع  كلها  بأنها 
قلب  وكرسل  األقدس.  يسوع 
عبادته،  ينشرون  راحوا  يسوع 
ورمحته  حملبته  ويشهدون 
بفضل  واملبادرات.  باألفعال 
على  العبادة  تبَق  مل  ذلك، 
حنو  واملشاعر  العاطفة  مستوى 
باحلربة  املطعون  يسوع  قلب 
تعدته  بل   ،)34 يو19:  )راجع 
آالم  من  أعمال حمبة ختفف  إىل 
حبربة  »مطعون  متأمل،  كل 
حربة  والعوز،  اجلوع  ما«:حربة 
الظلم  حربة  والوحشة،  املرض 
النزاعات  حربة  واإلقصاء، 
واملوت  احلزن  حربة  والتشريد، 
»حربات«  من  وسواها  واليتم، 
تطعن قلوب الكثريين وأرواحهم 

ونفوسهم«.
»حربة  ننسى  »وال  واردف: 
اخلطيئة«، ففي ظهور الرب يسوع 
للقديسة مرغريت ماري جبراحاته 
مبحبة  كالشمس  املشعة  اخلمس 
الفداء، اشتكى هلا من إساءات 
اخلطأة ونكران اجلميل الذي يلقاه 
للتكفري  ودعاها  الناس.  من 
الرمحة،  وأعمال  بالتوبة  عنها 
وطلب إليها أن يقدم املؤمنون 
التعويضية  املناولة  واملؤمنات 
يوم  أول  كل  يف  اخلطايا  عن 
هذه  فجرت  الشهر.  من  مجعة 
والكنائس،  األديار  يف  العادة 
ليلة  وتسبقها ساعة سجود يف 

اخلميس«.
هذه  معا  نقدم  »اننا  وقال: 
الذبيحة اإلهلية تكفريا عن خطايا 
اليت  اخلطايا  البشر، وعن  مجيع 
بلدان  ويف  وطننا  يف  ُترتكب 
خطايا  حيث  األوسط،  الشرق 
والدمار  والنزاعات  احلرب 
متفاقمة،  والتهجري  والقتل 
صوت  وختنق  ميتة،  والضمائر 
اهلل اآلمر بوضوح وصرامة: »ال 
والذي   ،)13 )خر20:  تقتل« 
مثلما  قاتل،  كل  يسائل ضمري 
إن  أخوك؟  »أين  ساءل قايني: 
األرض«  من  إلَي  تصرخ  دماءه 

)تك4: 9 و11(.
وليس أقل جرما القتل الروحي 
اخلطيئة  إىل  الناس  حبمل 
وامتهان الشر، والقتل املعنوي 
بالقهر والظلم وانتهاك الكرامة 
املادي  والقتل  واحلقوق، 

الراعي يستقبل الوزير اوغاسبيان والرئيس سليمان وترأس قداسا يف عيد قلب يسوع

البطريريك الراعي مع املؤمنني

يتقدم تيار املستقبل منسقية سيدني من صاحب السماحة 
مفيت أسرتاليا العام الشيخ الدكتور ابراهيم ابو حممد ومن 
اصحاب الفضيلة والعلماء يف جملس األئمة يف اسرتاليا ومن 
واخلريية  االسالمية  واجلمعيات  واملؤسسات  اهليئات  مجيع 
ومن أبناء اجلالية اللبنانية والعربية واإلسالمية عامة واإلخوة 
وأطيب  التهاني  بأحر  خاصة  املستقبل  تيار  يف  واالخوات 
األمنيات حبلول عيد الفطر السعيد أعاده اهلل عليكم وعلينا 
وعلى سائر املسلمني باخلري واليمن والربكات وعلى أسرتاليا 
ولبنان باالمن واالمان والتقدم واالزدهار وعلى العامل امجع 
بالعدل والسالم. عيد جميد وفطر سعيد وكل عام وانتم خبري 

تيار املستقبل منسقية سيدني 
الشؤون اإلعالمية فيصل قاسم

تهنئة تيار املستقبل منسقية سيدني 
بعيد الفطر السعيد

وسلب  والتجويع  باإلفقار 
والقتل  وممتلكاته،  الغري  مال 
العمل  يتحول  عندما  الوطين 
شخصية  مصاحل  إىل  السياسي 
على  مالية  ومكاسب  وفئوية 
وعندما  العام،  اخلري  حساب 
والقانون،  الدستور  ينتهك 
ويعتدى  اجملرم  حُيمى  وعندما 
تستبدل  وعندما  الربيء،  على 
الرأي  بفرض  الدميوقراطية 
اآلخر  الصوت  وإسكات  الواحد 
بالعدالة  واملطالب  املعاكس 
والشفافية ومحاية املال العام؛ 
فتتشوه  الفساد  يعم  وعندما 
اإلدارات العامة وتسلب اخلزينة 
وينتهك  اجملتمع،  وجه  ويتشوه 
وسط  وكرامته  الوطن  صيت 

األسرة الدولية«.
اضاف: »أجل، كل هذه اخلطايا 
الظاهرة  وحملبته  هلل  أساءت 
األقدس  يسوع  قلب  يف 
هذا  عبادة  ليست  واحملب. 
على  مقتصرة  األقدس  القلب 
بعض من املؤمنني واملؤمنات، 
إنسان،  كل  حاجة  هي  بل 
ألن  مسؤول،  كل  وخباصة 
املصدر  هو  اإلهلي  القلب  هذا 
بواجب  القيام  حلسن  األساس 
املسؤولية، بتفاٍن وجترد وحب. 
نتتلمذ  يسوع  قلب  عبادة  يف 
واملتواضع  الوديع  للمسيح 
بأخالقه: احملبة  القلب، ونتخلق 
اخلدمة  روح  واحلنان،  والعذوبة 
الغفران  والتجرد، املقدرة على 
الشر،  املقدرة على  تفوق  اليت 
التفكري يف كل ما هو حق وعدل 

وصاحل وااللتزام به«.
وختم: »وفيما نلتمس من قلب 
الفضائل،  هذه  األقدس  يسوع 
والتسبيح  اجملد  نشيد  نرفع 
حملبة اآلب ونعمة االبن وشركة 

الروح القدس«.

استقباالت
البطريرك  استقبل  ذلك   اىل 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي، قبل ظهر امس 
البطريركي  الصرح  يف  االول، 
ميشال  الرئيس  ببكركي، 
سليمان، الذي قال بعد اللقاء: 
»لقد تباحثت مع صاحب الغبطة 
املطروحة  الساعة  مبواضيع 

اليوم، واليت يعرفها اجلميع«.
السياسة  هي  فهذه  أخرى، 

اخلارجية للبنان«.
الراعي قد استقبل وزير  وكان 
جان  املرأة  لشؤون  الدولة 
ابو  ايناس  ترافقه  اوغاسبيان، 
خالهلا  مت  زيارة  يف  عياش، 
املواضيع  من  عدد  يف  البحث 
اليت تعنى بشأن املرأة ونشاطها 

اإلجتماعي والثقايف.

ترأس رئيس جملس الوزراء سعد 
احلريري عند الثالثة والنصف من 
بعد ظهر امس االول يف السراي 
احلكومي، اجتماعا للجنة الوزارية 
مقدمي  أوضاع  حبث  املكلفة 
الكهربائية، يف حضور  اخلدمات 
وزير  احلكومة  رئيس  نائب 
حاصباني  غسان  العامة  الصحة 
حسن،  احلاج  حسني  والوزراء: 
شقري  أمين  خليل،  حسن  علي 
وسيزار أبي خليل، األمني العام 
فليفل  فؤاد  الوزراء  جمللس 
وعضو جملس هيئة إدارة قطاع 

البرتول وسام الذهيب.
وأوضح أبي خليل بعد االجتماع، 
»املشروع  يف  البحث  جرى  أنه 
اخلدمات  مبقدمي  املتعلق 
اليت  والعوائق  الكهربائية 
بقطاع  النهوض  وسبل  تعرتضه 
التوزيع الكهربائي«، مشريا إىل 
أن »اللجنة ستعقد اجتماعا ثانيا 

هلا بعد عطلة عيد الفطر«.
الصفدي

احلريري  الرئيس  استقبل  ثم 
يف  الصفدي،  حممد  النائب 
للهيئة  العام  األمني  حضور 
خري،  حممد  اللواء  لالغاثة  العليا 
العامة  لألوضاع  عرض  وجرى 

ملنطقة  عائدة  إمنائية  وشؤون 

احلريري ترأس اجتماع اللجنة املكلفة حبث أوضاع مقدمي اخلدمات الكهربائية واستقبل الصفدي

فرجنية  سليمان  النائب  قال 
بعبدا:  قصر  يف  اللقاء  بعد 
حلضور  دعوة  لنا  »وجهت 
االجتماع ولبيناها، ونعترب ان ال 
شيء شخصيا مع فخامة رئيس 
ضمن  حضرنا  وحنن  اجلمهورية، 
الذي نشغله،  السياسي  املوقع 
ومت االتفاق على ضرورة تسيري 
بناء  احلوار  وكان  الدولة  اعمال 
عندما  وقت  اي  ويف  واجيابيا 
دعوة  لنا  الرئيس  فخامة  يوجه 

حنن نلبيها«.
ارسالن

بدوره، قال وزير املهجرين طالل 
الكثري  مناقشة  »متت  ارسالن: 
ان  البلد  العالقة يف  االمور  من 
الدستوري  املستوى  على  كان 
وحتديث  وتطوير  القانون  او 
القوانني اىل الالمركزية االدارية 
من  وغريها  الطائفية  والغاء 
باالقتصاد  املرتبطة  املواضيع 
االقتصادي  والنمو  الوطين 

وعجلة الدولة بشكل اساسي«.
قدمه  الذي  »املشروع  اضاف: 
فخامة الرئيس هو مشروع متكامل 
خلطة تطال املواضيع االساسية 
يف مفهوم مقاربتنا لبناء الدولة 
ان كان على املستوى الدستوري 
هذه  القوانني.  مستوى  او 
سيطبقها  عناوين  هلا  سياسة 
او احلكومة يف  النيابي  اجمللس 
تطبيقها  واستمرار  املرحلة  هذه 
يف املراحل املقبلة، ومت االتفاق 
سيتم  اليت  الوثيقة  هذه  على 
الرؤساء  حضور  يف  توزيعها 

الثالثة«.
جعجع

حزب  رئيس  قال  جهته  من 
جعجع:  مسري  اللبنانية  القوات 
وستوزع  مجيلة  صبحية  »كانت 
بعض  وحصل  العمل  ورقة 
املناقشات حوهلا، وليس هناك 
حتفظت  وانا  استثنائي  شيء 

على بندين«.

فرجنية بعد لقاء بعبدا: كان احلوار بناء واجيابيا
 ارسالن: الرئيس قدم مشروعا متكامال 

جعجع: كانت صبحية مجيلة

الشمال.

الكتائب  حزب  رئيس  أقام 
النائب سامي اجلميل إفطارا يف 
فيال سرسق، شارك فيه النواب: 
فادي اهلرب، سامر سعاده، نديم 
اجلميل، نائبا رئيس احلزب جوزف 
ابو خليل وسليم الصايغ، األمني 
العام رفيق غامن، الوزير السابق 
آالن حكيم، عقيلة رئيس الكتائب 
املكتب  اعضاء  كارين،  السيدة 

السياسي الكتائيب وعدد كبري 
من  نوعان  لبنان  »يف  وقال: 
الناس، واحد يقف على اإلشارة 
وهناك  يفعل،  ال  وآخر  احلمراء 
ال،  وآخر  للتوقيف  خيضع  من 
وهناك من يدخل احلبس ومن ال 
ومن  ضريبته  يدفع  ومن  يدخله 
الشعب  قضية  إن  يسددها.  ال 
اللبناني اليوم ال تكمن يف كوننا 
مسيحيني او مسلمني او دروزا، 
اللبناني  املواطن  قضية  بل 
أن  يف  يرغب  الذي  »اآلدمي« 
يعيش يف بلد حضاري. فقضيتنا 
املواطن  يعيش  أن  هي  اليوم 
يكون  وان  بكرامته  اللبناني 
ومن  السري  شرطي  من  حمرتما 
دولته ومن املسؤولني عنه على 
حد سواء، وان يشعر ان اهتمام 
اهل السلطة حمصور بالعمل ليال 
افضل  حياة  تأمني  على  ونهارا 
ان  بل  نلمسه،  ال  ما  وهذا  له، 
الشعور السائد ان هنالك جمموعة 
تعيش منفصلة عن الناس تعمل 
دون  من  مصاحلها  حتقيق  على 
اي  اللبنانيني  معاناة  تعري  ان 

اهتمام«.
ان  قال  االنتخاب  قانون  وعن 
من  تتهرب  ان  حاولت  »السلطة 
رأت  لكنها  جديد  قانون  اقرار 
فأقروا  مقبول،  غري  األمر  ان 
انه سيأتي  لدرجة  قانونا مشوها 
هذا  الستني.  قانون  بنتائج 
يف  اما  القدمية.  احلسابات  يف 
العام  فالرأي  اجلديدة  احلسابات 
يرى ويراقب وسوف حياسب يف 
القانون او يف سواه، ومن  هذا 

يعتقد العكس فهو خمطئ«.
»الكتائب  ان  اجلميل  وأكد 
كان  مهما  االنتخابات  ستخوض 

ان  الثقة  ملء  ولدينا  القانون، 
على  سينتفض  اللبناني  الشعب 
فيه،  يعيش  الذي  الواقع  األمر 
واملطلوب ان نوحد اجلهود ونشبك 
»األوادم« يف  الناس  مع  ايدينا 

سامي اجلميل: الكتائب ستخوض االنتخابات مهما كان القانون والشعب سينتفض على األمر الواقع
البلد لبناء مستقبل افضل«.

وختم بالقول »ان تصحيح مسار 
وتصميم  ارادة  اىل  حيتاج  بلد 
على  بقدرته  مقتنع  وشباب 

التغيري«. 

املطار  جوازات  إدارة  أعلنت   
اليوم  تعميم صدر  القطرية، يف 
اجلنسيات  عدد  زيادة  شأن  يف 
اليت ال حتتاج اىل تأشرية مسبقة 
حاملي  »اعفاء  البالد،  لدخول 
»الفيزا«،  من  اللبنانية  اجلنسية 
اجلنسيات  قائمة  اىل  واضافتهم 

دخول  مسة  منحها  يتم  اليت 
سياحية فورية عند الوصول«.

ووقع التعميم مدير ادارة جوازات 
املزروعي،  راشد  حممد  املطار 
ورفع نسخة منه اىل اهليئة العامة 
الشؤون  وادارة  املدني  للطريان 

القنصلية.

قطر تعفي اللبنانيني من تأشرية الدخول املسبقة وتسمح 
بدخوهلم فورا اىل أراضيها

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت   
يف  مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 

رعد ويف حضور أعضائها.
وجاء يف بيانها ان الكتلة ترحب 
قانون  النيابي  اجمللس  بإقرار 
يف  وترى  اجلديد،  االنتخاب 
لبنان  محت  انقاذية  خطوة  ذلك 
البالد  ونقلت  الفراغ  خماطر  من 
احلياة  يف  جديدة  مرحلة  اىل 
خمتلف  فيها  تتنافس  السياسية 

القوى والتيارات لتحقيق تطلعات 
اللبنانيني.

لالنتخابات  اجلديد  القانون  إن 
يف  متقدمة  نوعية  خطوة  ميثل 
فعالية  وتطوير  تصحيح  مسار 
مل  وان  وهي  الشعيب،  التمثيل 
اال  املأمول،  املستوى  اىل  ترق 
انها ستسهم دون شك يف اتاحة 
التمثيل  حجم  لتوسيع  الفرص 
صنع  يف  واملشاركة  وتنويعه 

السياسات يف البالد.

الوفاء للمقاومة: القانون اجلديد لالنتخاب خطوة نوعية 
متقدمة حنو تصحيح التمثيل الشعيب
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Eid Mubarak

‘At the end of Ramadan the Muslim 
world celebrates Eid Al-Fitr. I wish the 
Muslim communities the best of health 

and peace on this special occasion’ 

»يف نهاية شهر رمـضان حيتفل العامل 
االسـالمي بعيد الـفطر. أمتنى 

للـمجتمعات االسـالمية الصحة والسالم 
يف هذه املـناسبة املـباركة«

For help with State Government Issues
Suite1,Level3, 402- 410 Chapel Rd, Bankstown
Bankstown@parliament.nsw.gov.au- Ph; 9708 3838  - Fax; 9708 3960

“Wishing 
the Muslim 

communities 
a very happy 

Futer full 
of peace, 

health and 
prosperity”

Eid Mubarak 

»نـتمنى لـجميع الـجاليات االسـالمية عـيد فـطر 
سـعيد ملـيء بالـسالم، الـصحة واالزدهـار «.

عـيد مـبارك

Tania Mihailuk MP
Member for Bankstown

It is with great pleasure that I extend my best wishes to all those  
celebrating Eid ul-Fitr to mark the end of the Holy Month of Ramadan.

Celebrations like this are a poignant reminder of Australia’s cultural 
diversity and a bright symbol of the strength and beauty of our proudly 
multicultural society.

Luke Foley MP 
Member for Auburn 

Luke Foley MP 
MEMBER FOR AUBURN

Advertisement

Office: 54-58 Amy Street, Regents Park, NSW, 2143  Phone: (02) 9644 6972 
Fax: (02) 9644 8290  Email: auburn@parliament.nsw.gov.au 

Authorised by Luke Foley MP, 54-58 Amy Street, Regents Park NSW 2143 using parliamentary entitlements. June 2017

انه ملن دواعي سروري الكبري ان أتقدم بأحر التهاني من أولئك املـحتفلني 
بعيد الـفطر الذي يؤشر اىل نهاية شهر رمــضان املـبارك.

ان احـتفاالت كهذه هي تذكـري قوي بالـتعددية الـثقافية يف اسرتاليا ورمز واضح ومجيل جملتمعنا املتعدد 
الثقافات الذي نفخر به. 
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أفــران ومعـجنات املـينا
مجيع أنواع املعجنات.. مناقيش، حلم بعجني، صفائح جبنة، 
سجق، شنكليش، لبنة، كرواسون على أنواعه، كعك وكافة 

نتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة شهر رمــضان املبارك 
8/ 9  Restwell St,  Bankstown, NSW 2200 - Ph; 9708 6722  

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

أنواع البيتزا وغريها.

مـناقيش ع الـصاج

نـفتح 7 أيام يف االسبوع
من الـ 8 مساء حتى الـ 5 فجرا

الل
حــ خربة طويلة يف صناعة املعجنات

نظافة تامة ومعاملة جيدة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
Dear Brothers & Sisters 
Eid Al-Fitr, is the day of celebration that comes on the completion of the fasting month of 
Ramadan. It is a joyous occasion, with strong religious significance where charity is an 
essential part of this special holiday.
We must remember that Eid Al-Fitr is also a day that we celebrate the success of our spiritual 
improvement. This is because we have just completed the month of Ramadan with faith 
and obedience so that Eid Al-Fitr will become the witness of our success in preparing the 
provisions we require for the continuing journeys in the course of our life.
This joyful and blissful day is celebrated to thank the Almighty for His blessings in the holy 
month of Ramadan. Thus, it is a time to increase our sense of unity and brotherhood, and 
our commitment to Allah and His creation. Let us strive to continue to provide support and 
assistance to all and pray for those who are in need. Let us forgive each other for our errors 
and shortcomings.

االتحاد االسـرتالي للـمجالس االسـالمية )أفيك( يهنئ

The Muslim nation shall not improve unless each and every individual looks at himself, and considers himself directly responsible for the 
happiness of all. That shall only happen when each individual gives up selfishness, and replaces it with kindness and consideration. Each 
individual should uphold the true meaning of what the prophet (SAW) said: ‘A Muslim to a Muslim is like a built up walls which supports 
and holds one another’.
Anas ibn Maalik, (RA), narrated that the Prophet (SW) said, ‘Charity extinguishes the anger of the Lord and protects the giver of it from 
an evil end’. (Tirmithi)
The Prophet (SW) said, ‘The shade of the believer on the Day of Judgment will be his charity’. (Ahmad)
Please remember our brothers and sisters who are suffering around the world in your Dua and may all our Dua 
be accepted Ameen.
On behalf of the Executive Committee of Muslims Australia AFIC, I wish you all a blessed and rewarding 
Ramadan and an enjoyable Eid Al-Fitr. May Allah swt accept our fasting, prayer and good actions during this 
holy month, Ameen.
عيد مبارك وكل عام وأنتم خبري
 Dr Rateb Jneid
 President of Muslims Australia - AFIC
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اسرتاليا يف أسبوع

 2017 حــزيران   24 Saturday 24 June 2017الـسبت 

لوزير  األوىل  املوازنة  تركز 
ويلز  ساوث  بنيو  اخلزانة 
البنية  دومينيك بريوتيت على  
والتعليم  والصحة  التحتية 
من  النامجة  العوائد  باستخدام 
الطفرة املستمرة للقطاع العقاري 
الفواتري  دفع  على  للمساعدة 

الالزمة لتلك اإلصالحات.
وعالوة على ذلك، فإن بيع والية 
نيو ساوث ويلز أصوال مملوكة 
تعرف  الكهرباء  قطاع  يف  هلا 
واألسالك«  »األعمدة  باسم 
فائض  حتقيق  على  يساعد 
املالية  للسنة  دوالر  مليار   2.7
متوقع  فائض  مع  اجلديدة، 
يبلغ ملياري دوالر يف كل من 

األعوام األربعة الالحقة.
وكان  فائض املوازنة يف العام 
المس  قد   17-2016 املالي 

مستوى  4.5 مليارات دوالر.
ضريبة  إحراج  احلكومة  وتضع 
ظهرها،  وراء  الطوارئ  خدمات 
وصفه  ما  لتأسيس  وتسعى 
وزير اخلزانة بـ »فجر جديد« يف 

استثمارات البنية التحتية.
وتركز املوازنة على تعزيز إنشاء 
غرب  يف  عامة  مستشفيات 

سيدني وراندويك.
بناء  يتم  ذلك،  على  وعالوة 
مدى  على  مدرسة   26 حوالي 
السنوات األربع املقبلة يف أحياء 
وبينريث  فيلد،  كاثرين  مثل 

وسيدني أوملبيك بارك.
مدرسيت  بناء  يف  العمل  ويبدأ 
»راسيل لي« و«نورث كيليفيل« 
املالية  السنة  يف  احلكوميتني 

احلالية.
لتحديث  خطة  املوازنة  وتشمل 
120 مدرسة،  واستمرار ما تسمى 

بـ » الفصول املتحركة«.
ولفت وزير اخلزانة إىل أن البنية 
التحتية حققت رقما قياسيا يف 
املوازنة بعد ختصيص 73 مليار 
السنوات  مدى  على  هلا  دوالر 

األربع املقبلة.
نيو  أن  إىل  الوزير  وأشار 
عددا  متتلك  باتت  ويلز  ساوث 
واألطباء  املمرضات  من  أكرب 
ورجال الشرطة يتجاوز أي وقت 

مضى.
حتديث الطرق يف غرب سيدني 
من  دوالر  مليار  يستهلك 

املوازنة.
إحصائيات  بعض  يلي  وفيما 
موازنة نيو ساوث ويلز حبسب 

التوزيع اجلغرايف:

الشمال:
الستمرار  دوالر  مليون   463
كونيكس«  »نورث  طريق  بناء 

السريع.
خط  إلنشاء  دوالر  مليون   178
حافلة »بي- الين« يف الشواطئ 

باألرقام.. كل ما تريد معرفته عن موازنة نيو ساوث ويلز

الشمالية.
الستمرار  دوالر  مليون   137
مستشفى  حول  الطرق  حتديث 
 NortherN Beaches

.hospital
 4 مدى  على  دوالر  مليارات   4

سنوات إلنشاء مرتو سيدني. 
200 مليون دوالر لتحديث طريق 
سنرتال كوست بينها 94 مليون 
دوالر لتوسيع طريق الباسيفيك 

.tuggerah  السريع يف
لتحديث  دوالر  مليون   87

مستشفى غوسفورد.
 512 إلنشاء  دوالر  مليون   253
لتسهيل  جديدة  قطار  عربات 

االنتقاالت بني املدن.
إنشاء  إلمتام  دوالر  مليون   23
معهد تارونغا للعلوم والتعليم.

اجلنوب:
117 مليون دوالر لتحديق الطرق 

حول مطار سيدني.
15 مليون دوالر لتخطيط طريق 
يصل  الذي  السريع   «  6 »إم 

سيدني بـ وولونغونغ.

الشرق:
لتحديث  دوالر  مليون   720
مستشفى »برينس أوف ويلز« 

)أمري ويلز(.
244 مليون دوالر لتوسيع نطاق 
معرض الفن بنيو ساوث ويلز.

دار  لتجديد  دوالر  مليون   190
األوبرا يف سيدني.

3.1 مليون دوالر لتجديد املتحف 
دوالر  مليون  و1.4  األسرتالي، 

للتخطيط إلنشاء متحف جديد.
شرطة  لقسم  دوالر  مليون 

ويفرلي.

غرب الوالية
لتحديث  دوالر  مليون   632

مستشفى كامبلتاون.
لتحديث  دوالر  مليون   341

مستشفى كونكورد.
153 مليون دوالر لتحديث  طرق 

مثل ناريالن وسكوفيليدز.
169 مليون دوالر إلنشاء استاد 

يف غرب سيدني يف باراماتا.

هانسون  بولني  السيناتورة  دعت 
من  الفوري  باالنسحاب  أسرتاليا 

اتفاقية األمم املتحدة لالجئني.
العامل  احتفال  رغم  ذلك  ويأتي 

باليوم العاملي لالجئني.
وطالب  كل من بولني هانسون، 
زعيمة حزب »أمة واحدة« والربملاني 
املستقل )الليربالي سابقا( كوري 
برناردي احلكومة األسرتالية بتشديد 
القومي  واألمن  اهلجرة  سياسات 
اإلرهابية،  اهلجمات  ضوء  يف 
يف  للضالعني  اللجوء«  و«تاريخ 

تنفيذ العمليات املذكورة.
بطلب  وكوري  هانسون  وتقدمت 

كوري برناردي وبولني هانسون يطالبان أسرتاليا 
باالنسحاب الفوري من اتفاقية األمم املتحدة لالجئني

طريقة  الطوارئ  أطباء  يستخدم 
العالج بوخز اإلبر من أجل ختفيف 

آالم مرضاهم.
وقد نقل موقع »ذا كونفرسيشن« 
قوله  أسرتالي  بروفيسور  عن 
تلك  جدوى  كشفت  دراسة  إن 

الطريقة العالجية.
وقال الربوفيسور مارك كوهني: 
تقتصر  ال  الطوارئ  »أطباء 
إنقاذ  على  فحسب  مهمتهم 
واستخدام  املوت  من  املرضى 

حلول ذات تكنولوجيا عالية«.
أستاذ  كوهني  مارك  واعلن 
باملعهد  الصحية  العلوم 
ان  مبلبورن  للتكنولوجيا  امللكي 
»دراستنا، األكرب من نوعها يف 
العام تكشف أن استخدام طريقة 
الطوارئ  قسم  يف  باإلبر  الوخز 

ميكن أن خيفف اآلالم احلادة«.
والدراسة املذكورة، اليت نشرتها 
األسرتالية«  الطبية  »الدورية 
طريقة  باإلبر  الوخز  أن  كشفت 
فعالة ملعاجلة آالم أسفل الظهر 

والتواء الكاحل.
أكثر  يستغرق  األمر  أن  بيد 
إحساس  ينتقل  حتى  ساعة  من 

الراحة للمريض.
حبوث  على  الدراسة  واستندت 
سابقة تظهر فاعلية الوخز باإلبر 

يف معاجلة اآلالم املزمنة طويلة 
األمد.

من  العديد  هناك  زال  ما  لكن 
أمام  حائال  تقف  اليت  القيود 
االستخدام الروتيين لطريقة الوخز 

باإلبر يف أقسام الطوارئ.
الطريقة العالجية تعتمد على وضع 
اإلبر يف أماكن خمتلفة من اجلسد 
لتحفيز إفراز هرمون اإلندروفني 
ذات  الكيماويات  من  وغريه 
جتعل  واليت  العصيب،  التأثري 
من  طبيعية  براحة  يشعر  اجلسد 

اآلالم.
استخدمت  أجيال،  مدى  وعلى 
حضارات خمتلفة عرب العامل طريقة 
من  العديد  ملعاجلة  باإلبر  الوخز 
ختفيف  تتضمن  واليت  احلاالت، 

اآلالم.
الطريقة  تدخل  أسرتاليا،  ويف 
العالجي  الدعم  قائمة  ضمن 

بشرط إشراف طبيب.
األشكال  أكثر  أحد  باإلبر  الوخز 
املقبولة يف الطب التكميلي بني 

أطباء املمارسة العامة.
وعالوة على ذلك تدخل الطريقة 
بشأن  األطباء  إرشادات  ضمن 

طريقة معاجلة اآلالم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بروفيسور أسرتالي: الوخز باإلبر ليس 
خزعبالت

مثة جهود يف الفرتة األخري تتعلق  
بضرورة  قانون ملناهضة األشكال 
يف  العبودية  من  املعاصرة 

أسرتاليا.
تلك  إىل  برملاني  حتقيق  وتطرق 
القضية، وكذلك حتدث عنها حزب 
العمال الفيدرالي يف سياسته اليت 

نشرها مؤخرا.
هل العبودية مشكلة يف أسرتاليا؟

املرتبطة  األنشطة  أن  شك  ال 
جتارة  مثل  املعاصرة  بالعبودية 
القسرية  والعمالة  البشر  تهريب 
خطرية  إنسانية  انتهاكات  متثل 

تتطلب رد فعل دؤوب ومنسق.
وال تستطيع احلكومات حل املشكلة 

مبفردها.
دول  يف  العبودية  أزمة  وتتفشى 
مثل اهلند، لكنها تتواجد أيضا يف 

أسرتاليا.
إىل   2004 بني  الفرتة  وخالل 
2016، استقبل البوليس الفيدرالي 
تتعلق  إحالة   أمر   700 األسرتالي 
بأنشطة تهريب بشر وجرائم ترتبط 

بالعبودية.
ورغم ذلك، مل يتجاوز عدد الذين 
جراء  األسرتالية  احملاكم   أدانتهم 
جرائم من هذا النوع عن 17 شخصا 

خالل الفرتة املذكورة.
فرباير  إىل  تعزي  األحدث  الواقعة 
2017 حيث أقر رجالن بالذنب يف 
معاملتهم  جراء  بالعبودية  اتهامات 
مدينة  يف  تايوانيني  لعمال 

برزبني.
حديثة  إعالمية  تقارير  وكشفت 
املهاجرة  العمالة  استغالل  تفشي 
يف مزارع وحدائق أسرتاليا الغربية 
وفيكتوريا، ويف متاجر جتزئة، مما 
يف  حقيقية  األزمة  أن  إىل  يشري 

أسرتاليا.
حزمة  تقديم  أسرتاليا  وتدرس 
قوانني جديدة تتعامل مع العبودية 
اإلطار  عن  منفصل  بشكل  وتعمل 
بتلك  املرتبط  الراهن  التشريعي 

اجلرائم.
ويف 15 فرباير، بدأ حتقيق برملاني 
يتعلق مبسألة إنشاء قانون ملكافحة 

العبودية املعاصرة يف أسرتاليا.
وأشار التحقيق إىل قانون عبودية 
املتحدة  اململكة  أنشأته  حديث 
ويتألف من 7 أجزاء تتضمن محاية 
حبرية  محاية  وآليات  الضحايا، 
ملناهضة  مفوض  وتعيني  جديدة، 

العبودية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تدرس إنشاء قانون جديد ملكافحة العبودية 
وزير الخزانة بنيو ساوث ويلز دومينيك بريوتيت غالديز برجكليان رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز

بريجيكليان تتحدث اىل املعلمة كاثلني شرييدان خالل زيارة لها اىل مدرسة كاينت رود الرسمية يف مارسفيلد

4.9 ميارات دوالر إلنشاء مرتو 
خالل السنوات األربع املقبلة.

25 مليون دوالر من أجل قسم 
شرطة »إم تي دريت«.

مركز  إلنشاء  دوالر  مليون   30
مائي يف باراماتا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من  احلال  يف  أسرتاليا  النسحاب 
الدولية  االتفاقية  جتاه  التزاماتها 
لالجئني، بدعوى أن األمن القومي 
قبول  مسألة  يسبق  أن  ينبغي 

الالجئني.
وتتخذ هانسون خطا متشددا جتاه 
خاص،  بشكل  واملسلمني  اهلجرة 
لدخول  حظر  بفرض  وتطالب 
ما  غرار  على  أسرتليا  املسلمني 
دونالد  األمريكي  الرئيس  فعل 
 6 من  اهلجرة  حظر  الذي  ترامب 
دول إسالمية لكن القضاء أجهض 

حماوالته.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يوجد   ال  إنه  أسرتالي  قاضي  قال 
دليل بأن عقوبة اإلعدام تؤدي إىل 

تقليل معدل اجلرائم.
تشان  أندرو  إعدام  أعقاب  ويف 
بالي،  يف  سوكوماران  وميوران 
احتدمت املناقشات حول دور عقوبة 
ومطالبات  اجملتمع،  يف  اإلعدام 
وضع  أجل  من  للضغط  ألسرتاليا 
حول  العقوبة  الستخدام  نهاية 

العامل.
وكان قاضي حمكمة فيكتوريا العليا  
التوسط  حاول  قد  السري  ليكس 
فرباير  يف  باري  إىل  زيارة  أثناء 
2015 من أجل ختفيف العقوبة على 

املتهمني مهربي املخدرات.
تصرحيات  يف  السري  وأضاف 
بي  »إيه  على شبكة   7.30 لربنامج 
أن  على  دليل  يوجد  ال  أنه  سي« 
عقوبة اإلعدام متثل عامل ردع ضد 

اجلرائم.
وأردف: »ال أستطيع استيعاب فكرة 
إطالق النار على املتهمني للتخلص 
من حياتهم. وحتى بعيدا عن الناحية 
أي دليل يعضد  يوجد  القانونية ال 
فكرة أن تكون عقوبة اإلعدام عامل 

ردع، إنه شي مروع«.
تطبق  العامل  دول  نصف  من  أكثر 
بأشكال  لكن  اإلعدام  عقوبة 

متباينة.
دول قليلة تطبق العقوبة فقط على 
مل  بينما  حرب،  جبرائم  املدانني 
تستخدمها بلدان أخرى منذ أكثر من 

10 سنوات.
تطبيق  استمرار  هو  املؤكد  لكن 
العديد من الدول عقوبة اإلعدام يف 

جرائم القتل.
»هارم  احلقوقية  للمجموعة  ووفقا 

قاضي أسرتالي: عقوبة اإلعدام ال تردع اجملرمني
إنرتناشيونال«، فإن 33  ريداكشن 
يف  اإلعدام  عقوبة  تستخدم  دولة 
جرائم املخدرات، لكنها مل تنفذ إال 
يف حوالي 12 دولة خالل الفرتة من 

.2012-2007
باعتبارها  املنظمة 6 دول  وأدرجت 
متتلك املعدالت األكرب يف استخدام 
عقوبة اإلعدام يف قضايا املخدرات 
وفيتنام  وإيران  الصني  وتتضمن 

والسعودية وسنغافورة وماليزيا.
من  هويل،  وكارولني  هود  روجر 
جامعة أكسفورد، قاال إن إندونيسيا 
يف  اإلعدام  تطبيق  عاودت  اليت 
قضايا تهريب املخدرات عام 2013 
إذا  القائمة  إىل  قريبا  تضاف  رمبا 
من  املزيد  بإعدام  وعدها  نفذت 

مهربي املخدرات.
كتابهما  من  اخلامسة  الطبعة  ويف 
»عقوبة اإلعدام: منظور عاملي« اليت 
املؤلفان  كتب  يناير،  يف  صدرت 
هود وهويل أن سنغافورة وماليزيا 
ورمبا فيتنام قد ترتاجع إىل الدول 
يف  املنخفضة  املعدالت  صاحبة 

تطبيق اإلعدام.
خريطة  توضح  خريطة  يلي  وفيما 

اإلعدام يف العامل:
إىل  يشري  األسود  اللون  بأن  علما 
بينما  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  دول 
بلدان  إىل  األخضر  اللون  يشري 
الرمادي  اللون  أما  تستخدمها.  ال 
العقوبة  لديها  بلدان  إىل  فتشري 

نظريا لكنها عمليا ال تستخدمها
لديها  املتحدة  األمم  أن  يذكر 
قواعد صارمة  ضد استخدام عقوبة 
أكثر  على  وتقتصرها  اإلعدام، 

اجلرائم خطورة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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حظر طبيبة نفسية عن ممارسة عملها 
ملممارستها اجلنس مع مريضها

طبيبة  أسرتالية  حمكمة  حظرت 
نفسية لدخوهلا يف عالقة جنسية 
السابق  مريضها  مع  غري مالئمة 

الذي يعاني من إدمان اخلمور.
قرار  صدر  املاضي،  اخلميس 
مبنع بروك ليدنر، 31 عاما، من 
نفسية  كطبيبة  عملها  مزاولة 
اعرتفت  أن  بعد  عام  ملدة 
مهنية  غري  سلوكيات  مبمارسة 
خالل الفرتة بني يونيو وأكتوبر 
2014، وسوء السلوك حتى يناير 

.2015
وقالت احملكمة املدنية واإلدارية 
»خطورة  ويلز:  ساوث  بنيو 
من  تفاقمت  الطبيبة  سلوكيات 
خالل تعاطيها اخلمور بإفراط مع 
من  يعاجل  كان  الذي  املريض 

إدمان الكحوليات«.
واعرتفت الطبيبة أنها كانت تقود 
سيارتها حتت تأثري اخلمور، وأنها 

جلأت لذلك كوسيلة للتكيف.
كان   »لقد  احملكمة:  وأردفت 
الضعف  من  حالة  يف  املريض 
صعبة  أوقات  من  لتوه  وخرج 
احتماالت  يف حياته، لذلك فإن 
خالل  من  به  حلقت  اليت  الضرر 

تلك العالقة كانت مرتفعة«.

ليندر  أوائل 2014، كانت  ويف 
عالجية  نفسية  جلسات  جتري 
يف  إقامته  أثناء  للمريض 
املخدرات  مدمين  تأهيل  مركز 
والكحوليات، وظلت على تواصل 
معه بعد مغادرته وتبادال الرسائل 
أحد  يف  مقابلته  قبل  النصية 
البارات يف أكتوبر، وممارستهما 

اجلنس الحقا.
واستمرت العالقة بينهما شهورا 
آالف  خالهلا  تبادال  قليلة، 

الرسائل النصية.
وينص ميثاق األخالقيات جلمعية 
على  األسرتاليني  النفس  أطباء 
جنسية  عالقة  إقامة  جواز  عدم 
مرور  قبل  سابق  مريض  مع 
عامني على األقل من آخر جلسة 

عالجية.
وقال املريض إن الطبيبة كانت 
»ساخنة وباردة«  معه، مما أدى 
إىل زيادة مستويات القلق لديه 
بكميات  اخلمور  لتناول  والعودة 

كبرية.
أنها  اآلن  »أدرك  واستطرد: 
تامة  سيطرة  متتلك  كانت 

علّي«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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ناشيونال اسرتاليا بنك يتوقع مستقبل 
أسعار العقارات

أن  الوطين  أسرتاليا  بنك  توقع 
تراجعا  العقارات  أسعار  تشهد  
من  الثاني  النصف  يف  طفيفا 
2017، وفقا لتقرير أورده موقع 

»بيزنس إنسايدر«.
بيد أن التقرير أشار إىل أن ذلك 
ال يعين حدوث انفراجة أو احندار 
كبري يف أزمة الغالء العقاري اليت 
اإلجراءات  رغم  أسرتاليا  تضرب 
اليت اختذتها احلكومة لتقليصها 

مثل زيادة الرهون العقارية.
جمموعة  األسرتالي  البنك  وعدد 
حل  تقوض  اليت  العوامل  من 
النمو  استمرار  مثل  األزمة 
السكاني بشكل متزايد ال سيما 
يف مدينة ملبورن عاصمة والية 
معدالت  واستمرار  فكتوريا، 

البطالة، وزيادة معدل اهلجرة.
ووضع البنك األسرتالي جمموعة 
من احللول حللحلة األزمة العقارية 
تتضمن تقليص معدالت اهلجرة، 

أسعار  يف  احلادة  والزيادة 
اإلمدادات  وزيادة  الفائدة، 
اخنفاض  وإحداث   ، السكنية 
الصيين  الطلب  يف  ملحوظ 
سوق  على  املتزايد  واألجنيب 

العقار األسرتالي.
توسع  أن  إىل  التقرير  ولفت 
األسرتالي  العقاري  القطاع 
السكانية  الزيادة  يقوضه 

املستمرة.
إنسايدر  بيزنس  موقع  وأورد 
العالقة بني  بيانيا يوضح  رمسا 
والقطاع  السكاني  التعداد  منو 

العقاري األسرتالي.
ويوضح الرسم البياني أن زيادة 
العمرية  املرحلة  يف  السكان 
متاثل  أكثر  أو  عاما   15 بني 
املوافقات  إمجالي  ضعفا   1.4
أسرتاليا  يف  اجلديدة  العقارية 

وفقا ملا يلي:
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إن  إيفانز  مايكل  الكاتب  قال 
أسرتاليا  يف  الضرائب  دافعي 
بعد  بالفزع  يشعروا  أن  ينبغي 
الفضائح املنسوبة إلميان شاروبيم 
املفوضية  عنها  كشفت  اليت 

املستقلة ملكافحة الفساد.
وأضاف يف مقال بصحيفة سيدني 
مورنينج هريالد: »خلف مانشيتات 
حصول إميان شاروبيم على 3000 
دوالر من أموال دافعي الضرائب 
إلجراء عملية شفط دهون البنها، 
دوالر   34000 على  وحصوهلا 
اخلاصة  املرور  غرامات  لتسديد 
مدعاة  أكثر  شيء  يكمن  بها، 
اجلديدة  األدلة  أثناء  ظهر  للقلق 
اليت كشفتها املفوضية املستقلة 
ملكافحة الفساد بنيو ساوث ويلز 
احلقوقية  الناشطة  مع  حتقق  اليت 

السابقة الشهرية«.
واستدرك: »الشيء األكثر خطورة 
وتفشي  الرقابة  بغياب  يتعلق 
املال  استخدام  يف  اإلهمال 

العام«.
اليت  اجلهة  »من  واستطرد: 
حصلت  اليت  التربعات  فحصت 
اليت  اجلوائز  أو  شاروبيم  عليها 

رشحت هلا؟«
للعمل  شاروبيم  تقدمت  وعندما 
»مفوضية  يف  جزئي  بدوام 
 ،2011 عام  اجملتمعية«  العالقات 
حصوهلا  الذاتية  سريتها  تضمنت 
علم  طبيبة  وأنها  دكتوراة،  على 
السرية  خالل  وأكدت  نفس. 
نفسية  »طبية  كانت  أنها  الذاتية 

مؤهلة بشكل متميز«.
ووضعت شاروبيم من بني أمساء 
الرجوع  ميكن  الذين  األشخاص 
الشرطة  قائد  بشأنها  إليهم 

كاتب أسرتالي: فضائح إميان 
شاروبيم مرعبة

السابق نيك قلدس.
على  بالفعل  شاروبيم  وحصلت 
 15000 راتب  مقابل  الوظيفة 

دوالر.
وعالوة على ذلك، تقدمت شاروبيم 
للحصول على وظيفة بدوام جزئي 
كمفوضة يف هيئة مكافحة التمييز 
التابعة جلريج مسيث وزير  العدل 
الذاتية  سريتها  ومرت  آنذاك، 

دون فحص دقيق.
ويف نهاية سريتها الذاتية، كتب 
تعيينها  على  »نوافق  مسيث: 
جريج  التمييز،  مناهضة  يف هيئة 

مسيث 2012-12-7«.
العدل  وزير  جريج مسيث  موافقة 
السابق على تعيني شاروبيم يف 

هيئة مناهضة التمييز
ويف 2014، رشحت شاروبيم لنيل 
جائزة »أسرتالية العام«، ودخلت 

يف القائمة النهائية.
كانت  عاما،   11 مدى  وعلى 
اخلدمات  منظمة  تدير  شاروبيم 
اليت  املهاجرات  للنساء  الصحية 

متوهلا حكومة نيو ساوث ويلز.
شبكة »إس بي إس« األسرتالية 
بعد  شاروبيم  فيها  عملت  اليت 
الصحية  اخلدمات  منظمة  تركها 
للنساء املهاجرات رفضت التعليق 

على سريتها الذاتية.
هو  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
»أين الرقابة؟«، وهل من املعقول 
تقديم دعم لفئة بني األضعف يف 
اجملتمع بعد فحص عابر غري مدقق 
للسرية الذاتية إلميان شاروبيم؟، 

حبسب الكاتب.
وختم قائال: »هذه الفضائح ينبغي 

أن تفزع دافعي الضرائب«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بروك ليدنر

بينما كانت تسري بينغ هي خالل 
شوارع »نيوترال باي« اليت تقع 
على الشاطئ الشمالي لسيدني، 
متواضعة يف  امرأة  تبدو  كانت 
اليت  البقالة  متجر  إىل  طريقها 

تديره.
شارع  يف  شقتها  بداخل  لكن 
Yeo، كانت تقود عصابة منظمة 
الروحية«  »األم  مبهمة  وتقوم 
على غرار  »األب الروحي« زعيم 

املافيا الشهري.
 260 الشرطة  صادرت  وقد   
القبض  ألقوا  عندما  دوالر  ألف 
على  هي بينغ وجيمس زو اثناء 
»نيوترال  يف  شقة  مغادرتهما 
باي« مشال سيدني يف اكتوبر 

املاضي
تبلغ  أم   هي  املرأة  وكانت 
وتبدو  عاما،   52 العمر  من 
لعصابة  زعيمة  اجلسد،  حنيفة 
آالف  غسيل  على  تعتمد  مرحبة 

بينغ هي..«األم الروحية« لعصابة غسيل األموال يف أسرتاليا

الدوالرات من أرباح املخدرات.
وكان القبض على املرأة ضربة 
مطول  إطار حتقيق  رئيسية يف 
اجلرمية  مكافحة  فرقة  به  قامت 
املنظمة بنيو ساوث ويلز والذي 
ألقى الضوء على نطاق األموال 

غسيل  وعمليات  املشبوهة  غري 
األموال يف أسرتاليا.

الشهر  بالذنب  املرأة  وأقرت 
الكشف  وبالتالي ميكن  املاضي 

عن بعض التفاصيل.
املرأة  احملققون  ووضع 

املعروفة  أيضا باسم »املالك« 
بعد   2014 عام  املراقبة  حتت 
صالتها  حول  معلومات  ورود 
يف  منظمة  جرمية  بشخصيات 

آسيا.
متجر  متتلك  اليت  هي  وكانت 
جزءا  باي«  »نيوترال  يف  بقالة 
من  األموال  لغسيل  من عصابة 
أسرتاليا إىل الصني والعكس.

غسيل  العصابةعلى  وتعتمد 
من  املخدرات  أرباح  أموال 
مالية  حتويل  صفقات  خالل 
متعددة إلخفاء املصدر احلقيقي 
لألموال، واإلحياء بأن املال من 

مصادر مشروعة.
اليت  شي  ترسل  كانت  وأحيانا 
بني  ترتاوح  عمولة  على  حتصل 
إىل  للسفر  ما  رجال   %  2-1
خالل  من  وغسيلها  ملبورن 

شركات حتويل األموال.
 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قرارا  املاضي  األسبوع  شهد 
من جملس االحتياطي الفيدرالي 
األمريكي برفع سعر الفائدة 25 
يرتاوح  مدى  إىل  أساس  نقطة 

بني 1.25-1 %.
الثالث  االرتفاع  ذلك  وميثل 
الشهور  خالل  الفائدة  لسعر 

الستة املاضية.
جملس  رئيسة   وقالت 
جانيت  الفيدرالي  االحتياطي 
التقدم  يعكس  »قرارنا  ييلني: 
الذي حققه وما يتوقع أن حيققه 

االقتصاد األمريكي«.
ومع ذلك، كانت هناك أطراف 
الري  مثل  بالقرار  سعيدة  غري 
األمريكي  اخلزانة  وزير  سامرز 
السابق الذي كتب مقاال بعنوان 
»5 أسباب تكشف ملاذا ارتكب 

جملس االحتياطي خطأ«.
هو  أسرتاليا  يهم  ما  لكن 
وماذا  عليه  القرار  تداعيات 
االحتياطي  بنك  على  يتعني 
األسرتالي اختاذه من إجراءات.

القلق األكرب من استمرار البنك 
سعر  يف  األسرتالي  املركزي 
يف  يتمثل  املنخفض  الفائدة  

زيادة معدل التضخم.
يف املاضي، شعر صناع القرار 

بالقلق من أن انتظار رفع سعر 
التضخم يف  يبدأ  حتى  الفائدة 
االرتفاع ميثل تصرفا خطريا ألنه 

قد خيرج عن نطاق السيطرة.
ينبغي عدم االنتظار حتى صعود 
التضخم واالستعداد ملواجهته.

كانت  التقليدية  النظر  وجهة 
البطالة  بني  العالقة  إىل  تنظر 
املسار  لتنبؤ  والتضخم، 

املستقبلي ملعدل التضخم.
االنتظار  يفضل  سامرز  أن  بيد 
احملتملة  األخرية  اللحظة  حتى 
الرتفاع معدل التضخم أو حتى 
»رؤية بياض العينني« على حد 

وصفه.
هبوط معدل البطالة يف أسرتاليا  
إىل مستويات قياسية ال تتجاوز 
5.5 % حبسب مكتب اإلحصاء 
األسرتالي  يقابله منوا منخفضا 
وجهة  أن  يعين  مبا  األجور،  يف 
النظر القدمية يف هذا الصدد ال 

حمل هلا من اإلعراب.
ينبغي  سامرز،  لتحليل  ووفقا 
سعر  خفض  أسرتاليا  على 
هذا  األقل  على  مرتني  الفائدة 

العام ال زيادته.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كيف تتعامل أسرتاليا مع رفع سعر 
الفائدة يف أمريكا؟

إيمان شاروبيم 

جيمس زو، 48 عاما، صدر عليه 
حكم بالسجن 5 سنوات

بينغ هي 52 عاما، معروفة باسم 
»األم الروحية« لعصابة غسيل أموال
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اسرتاليا يف اسبوع

داخل  االنتقادات  تزايدت 
خطة  جتاه  األسرتالية  احلكومة 
وضعها العامل البارز أالن فينكل 
ملواجهة أزمة طاقة وشيكة يف 

أسرتاليا.
نستطيع  هل  مفاده  سؤال  مثة 
زيادة  مع  فينكل  تقرير  جتاهل 
وزياة  الكهرباء  فواتري  أسعار 
التحذيرات من انقطاعات متكررة 

للطاقة؟
بالفعل  األسرتاليون  ويتكبد 
ظل  يف  متزايدة  طاقة  فواتري 
حتذيرات من انقطاعات متزايدة، 

ومعاناة للحد من االنبعاثات.
بيد أن اقرتاح العامل البارز أالن 
فينكل حلل مشكالت الطاقة أثار 
داخل  االنتقادات  من  العديد 
يتعلق  فيما  سيما  ال  احلكومة، 

مبستقبل الفحم.
لصحيفة  برملان  عضو  وقال 
الغرفة  اجتماع  بعد  األسرتاليان 
ثالث  دام  لالئتالف  احلزبية 
يف  فينكل  »اقرتاح  ساعات: 
شكله احلالي يف حكم امليت«.

من   20 حوالي  أن   وُيعتقد 
يعارضون  الربملان  أعضاء 
ذكرت  كما  فينكل،  اقرتاح 
الوزراء  رئيس  أن  تقارير 
أبوت  توني  السابق  الفيدرالي 

أحد أشد املنتقدين له.
وقال أبوت يف مقابلة مع راديو 
»نعلم  اإلثنني:  بي«  جي   2«

»تقرير فينكل« يثري اجلدل داخل 
احلكومة الفيدرالية

السجني  أوكيف  مايكل  حصل 
السابق  على تعويضات بعد أن 
الزنزانة برهان  عذبه زميله يف 
حريشية املوالي لداعش ونقش 
»املوس« شعار   بـ  على جبهته 
 an الذي ميثل اختصارا لـE4E
EyE for an EyE أو »العني 

بالعني«.
وكان أوكيف، جندي االحتياطي 
يقضي  السابق،  األسرتالي 
بالعنف  تتعلق  باتهامات  عقوبة 
مع  واحدة  زنزانة  يف  املنزلي 
املشتبه  واجلهادي  املتطرف 
سجن  يف  حريشية  برهان  به 

كمبسي يف أبريل 2016.
»املوس«  حريشية  واستخدم 
جبهة  على  الرموز  حفر  يف 

السجني  وأصاب  أوكيف،  
الصدري،  القفص  يف  بكسر 
غيبوبة،  يف  األخري  أدخل  مما 
مستمرة  طبية  متابعة  واحتاج 

وعالجا طبيعيا للتعايف.
بيرت  اختذ  احلادث،  وعقب 
سيفريين مفوض هيئة اخلدمات 
ويلز  ساوث  بنيو  التصحيحية 
القسم،  مأمور  بإيقاف  قرارا 
تغيري  على  املؤسسة  وأجرب 
الذين  السجناء  جتاه  سياستها 
القوات  يف  سابقا  خدموا 
فرص  من  للحد  األسرتالية 
االعتداء عليهم داخل السجون.

اخلدمات  هيئة  وعرضت 
ضخما  تعويضا  التصحيحية 
اليت  األضرار  على  ألوكيف 

بعد نقش شعار »العني بالعني« على جبهته..  تعويضات لسجني أسرتالي 

مجيعنا أنه ال توجد حلول سحرية، 
من  ما  نوع  مكافأة  أردت  إذا 
أمواال  توفر  أن  ينبغي  الطاقة، 
بطريقة ما، إما من املستهلكني 

أو دافعي الضرائب«.
أخذت  »إذا  أبوت:  واستطرد 
أمواال من املستهلكني، سيكون 
على  ضريبة  فرض  عرب  ذلك 
الفحم، وهو الشيء األخري الذي 

نريده«.
أبوت   هامجت  تقارير  لكن 
تقرير  يقرأ  مل  أنه  واتهمته 

فينكل كما جيب.
آخر  برملان  عضو  وقال 
»رئيس  ميديا:  لفريفاكس 
مالكومل  الفيدرالي  احلكومة 
ترينبول قد يفقد قيادته إذا مل 

يستمع لنا«.
مالكومل  الوزراء  رئيس  وسعى 
زمالئه  طمأنة  إىل  ترينبول 
سيتخذ  أنه  من  املتشككني 
عن  خيتلف  برامجاتيا  نهجا 
التزام العماليني خبطة تقليص 
وهدف  الكربونية،  االنبعاثات 
متجددة  طاقة  إىل  الوصول 
عام  حبلول   %  50 بنسبة 

.2030
كورمان  ماثياس  املالية  وزير 
قال إن إبقاء األمر على ما هو 
عليه سيكلف املستهلكني أمواال 

أكثر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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األسرتالية  احلكومة  تقدمت 
يتضمن  جديد  قانون   مبشروع 
برنامج  نظام  يف  تعديالت 

اجلنسية.
شعار  اجلديد  التشريع  وحيمل 

»تقوية نزاهة اجلنسية«.
ويف حالة متريره بشكله الراهن، 
فإنه مينح سلطات كاسحة جديدة 

لوزير اهلجرة بيرت داتون.

ويرتبط احلصول على  اجلنسية 
بقدر  ما  دائما  األسرتالية 
السلطة  تصرف  حرية  من  ما 

التنفيذية.
مشروع  مترير  جرى  إذا  لكن 
منح  يعين  ذلك  فإن  القانون، 
سلطة حتكم غري مسبوقة لوزير 
احلصول  معايري  بشأن  اهلجرة 
الذي  والزمن  اجلنسية،  على 
يستغرقه شخص للحصول على 
املوافقة  عقب  فعليا  املواطنة 

على الطلب.
سيكون  ذلك،  على  وعالوة 
يف  القرار  صاحب  الوزير 
الظروف احمليطة اليت تؤدي إىل 

إلغاء اجلنسية.

حبسب  اهلجرة  وزير  حق  ومن 
بعض  جتاوز  اجلديد  التشريع 
قرارات اجلنسية اليت  حتكم بها 

حمكمة االستئنافات اإلدارية.
وكشفت ورقة املناقشة احلكومية 
أن  املقرتحة  التغيريات  بشأن 
مشروع القانون خيلق العديد من 
للمتقدمني  اجلديدة  املتطلبات 
تتضمن  اجلنسية  على  للحصول 
اإلجنليزية  اللغة  يف  الكفاءة 
وإظهار القدرة على التكامل مع 

اجملتمع األسرتالي.
مينح  القانون  مشروع  أن  بيد 
الوزير سلطة خلق قواعد لتحديد 

تلك املتطلبات.
بتحديد  للوزير  كذلك  ويسمح 
األسرتالية  القيم  مفهوم 
وتقديم بيان بذلك يشرتط على 
التوقيع  للجنسية  املتقدمني 

عليها.
إلغاء  يف  احلق  الوزير  وميتلك 
ملنح  طلب  على  موافقة  أي 
إلغاء اجلنسية بعد  أو  اجلنسية، 

احلصول عليها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مشروع قانون اجلنسية اجلديد مينح 
صالحيات هائلة لوزير اهلجرة

العقاري  القطاع  أسعار  تراجعت 
األسبوع  نهاية  أسرتاليا  يف 
املاضي، وكذلك اخنفض معدل 
مما  العقارية  املزادات  ختليص 
اإلسكان  أزمة  أن  إىل  يشري 

بدأت يف التحسن.
نشرتها  إحصائيات  وحبسب  
مؤسسة »كورلوجيك« اإلثنني 
ختليص  معدل  فإن  املاضي، 
املزادات بلغ 71.8 % األسبوع 
املاضي، مستمرا يف تراجعه عن 
العام  يف  املعتادة  املستويات 

احلالي.
األسبوع  يف  النسبة  وبلغت 
السابق لذلك 73.9 %، حبسب 

إحصائيات كورلوجيك.
وحبسب كورلوجيك، فقد سجلت 
ملبورن أعلى معدل عند مستوى 
وسيدني  أدياليد  ثم   %  77.1

و71.3   % 73.9 حققتا  اللتني 
% على التوالي.

جزءا  أرجعت  كورلوجيك  لكن 
عيد  عطلة  إىل  االخنفاض  من 
ميالد امللكة يف معظم الواليات 

واألقاليم األسرتالية.
العقارات،  أسعار  صعيد  وعلى 
شهدت  إنها  كورلوجيك  قالت 
تراجعا بنسبة 0.2 % يف سيدني 

مقارنة باألسبوع السابق.
أسعار  تراجع  نسبة  تبلغ  وهكذا 
مدى  على  سيدني  يف  العقار 
إىل  املاضية  األربعة  األسابيع 

.% 0.8
اخنفضت  ذلك،  على  وعالوة 
وأدياليد،  برزبني  يف  األسعار 
ملبورن  يف  ارتفعت  لكنها 

وبريث.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عالمات متزايدة على انفراج يف 
أزمة اإلسكان يف أسرتاليا

أن  حديث   استطالع  كشف 
األسرتاليني  من   %  40 حنو 
أشكال  من  ما  شكل  من  عانوا 
الشهور  خالل  املالية  الضغوط 

الثالثة املاضية.
وتتزايد تلك النسبة بني قطاع 
الدخول  وأصحاب  الشباب 

املنخفضة.
االستطالع جاء يف سياق تقرير 
»قلق املستهلك« الذي يصدره 
الذي  الوطين«  أسرتاليا  »بنك 
من   %  50 من  أكثر  أن  وجد 
الشباب يف احلقبة العمرية بني 
يف  صعوبات  لديهم   29-18
الفواتري  دفع  أو  الطعام  شراء 

خالل الشهور الثالثة املاضية.
الوطين:  أسرتاليا  بنك  وقال 
اليت  الفئات  أكثر  »الشباب 
تضربها الصعوبات املالية، حيث 
عانى حوالي 53 % من شكل ما 

من أشكال الضغوط«.
أن  االسرتالي  البنك  وأضاف 
حوالي 48 % من الفئة العمرية 
بني 30-49 عاما مروا مبشكالت 

مالية خالل الفرتة املذكورة.
هناك  »كان  التقرير:  وأردف 
القليل من االختالف يف النتائج 
ليس  لكن  والرجل  املرأة  بني 

أصحاب  يعاني  أن  مفاجأة 
بشكل  املنخفضة  الدخول 

متزايد«.
بياني أصدره  وفيما يلي رسم 
يظهر  الوطين  أسرتاليا  بنك 
الذين  املشرتكني  إحصائيات 
أبلغوا عن شكل ما من أشكال 
الضغوط املالية خالل االستطالع 

املذكور.
عدم  أن  االستطالع  وأوضع   
الفواتري  تسديد  على  القدرة 
بني  األكرب  اهلاجس  ميثل 
منها  يعاني  حيث  املشرتكني، 
أشخاص،  مخسة  كل  من  واحد 
لكل  واحد  إىل  النسبة  وترتفع 
الشباب،  طائفة  بني  ثالثة 
وواحد لكل أربعة أشخاص بني 

فئة أصحاب الدخل املنخفض.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع صادم: 40 % من األسرتاليني 
يعانون من ضغوط مالية

وزير الهجرة بيرت داتون

للوساطة  جهود  بعد  به  حلقت 
القضائية،  الدعاوى  لتفادي 

وهو ما وافق عليه.
ودان  سكوت  تود  ورفض 
وودبريي حماميا أوكيف التعليق 
التعويض،  مبلغ  قيمة  حول 
مشريين إىل أن شرط الكتمان 

كان أحد بنود اتفاق التسوية.
بالقول:  سكوت  واكتفى 
بتسوية  سعيدا  كان  »أوكيف 

املسألة سريعا«.
ليو  اجلنائية  القضايا  حمامي 
برميوتيكو رجح أن يكون أوكيف 
تعويضات  على  حصل  قد 
ترتاوح بني 400 ألف- 500 ألف 

دوالر.
وقالت متحدثة باسم سيفرين: 
يلزم كال  اإلفشاء  عدم  »اتفاق 
بنود  مناقشة  بعدم  الطرفني 

التسوية«.
جديدة  اتهامات   4 ووجهت 
يف  التسبب  تتضمن  حلريشية 
ضرر جسدي بالغ بقصد القتل، 
أمام  ميثل  أن  املقرر  ومن 

احملكمة غدا اإلثنني.
وأطلقت السلطات سراح أوكيف 
بعد قضائه شهورا عديدة خلف 
تتعلق  اتهامات  جراء  القضبان 

بالعنف املنزلي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مايكل أوكيف نـُقش على جبهته شعار  »العني بالعني«

برهان حريشية هاجم زميل الزنزانة أوكيف وحفر على جبهته شعار »العني بالعني«.

مايكل أوكيف كان بني الحياة واملوت يف أعقاب الحادث

إصابات بالغة يف ظهر أوكيف
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أقام تيار املستقبل منسقية سيدني 
لهذا  السنوي  الرمضاني  إفطاره 
يف  كاستل  الوايت  صالة  يف  العام 
الدين  علماء  من  حضره  الكمبا 
الدكتور  الشيخ  الفضيلة  اصحاب 
مسجد  وخطيب  امام  صايف  يحي 
والشيخ  ابي طالب  بن  االمام علي 
الفتوى  دار  ممثل  طالب  خالد 
غرب  جنوب  منطقة  يف  اللبنانية 
سيدني والشيخ عبد الغّفار الزعبي 
والشيخ نبيل سكرية والشيخ خالد 
عن  عساف  ملحم  والشيخ  زريقة 
األب  و  الكريمة،  الدرزية  الطائفة 
دير  رئيس  الفرخ  لويس  الدكتور 
سيادة  ممثال  بانشبول  شربل  مار 
راعي  طربيه  انطوان  املطران 

األبرشية املارونية يف اسرتاليا.
جهاد  د.  النائب  السياسيني  ومن   
يف  والتعليم  الرتبية  وزير  ديب 
حكومة الظل ممثال رئيس املعارضة 
فولي  لوك  السيد  الوالية  يف 
وجوليا  لي  جيف  السادة  والنواب 
املجلس  وعضو  كوري  ومارك  فني 
التشريعي النائب دايفيد كالرك . 
البلديات  اعضاء  من  عدد  وحضر 
لبنان  ومن  والسابقني.  الحاليني 
رئيس  العويك  معن  السيد  حضر 
األحزاب  وعن  الفوار.  بلدية 
اللبنانية،  القوات  حزب  اللبنانية 
حزب  اللبنانية،  الكتائب  حزب 
الوطنيني االحرار، الحزب التقدمي 
الحر،  الوطني  التيار  االشرتاكي، 
وتيار  االستقالل  حركة  أمل،  حركة 

املردة. 
الخريية  والروابط  الجمعيات  وعن 
الجمعية االسالمية اللبنانية، جمعية 
الخريية،  وضواحيها  املنية  أبناء 
جمعية ابناء الضنية الخريية، تجمع 
الوحدة  جمعية  ليفربول،  أبناء 
الزكاة  بيت  االسالمية،  العربية 
االسالمي، و جمعية البيت االسالمي 

نيو  مسلمي  مجلس  ليفربول،  يف 
ساوث ويلز، جمعية برقايل، جمعية 
جمعية  ايعال،  جمعية  بتوراتيج، 
ابناء  الخريية، جمعية  بخعون  ابناء 
أبناء  جمعية  الخريية،  املنية  بحنني 
اللبناني  التجمع  الخريية،  امليناء 
االسرتالية  الجمعية  األسرتالي، 
لتحرير  العربية  الجبهة  السورية، 
االحواز، حركة فتح، رابطة آل علم 
الدين، رابطة آل زريقة، رابطة آل 
والرابطة  درباس  آل  رابطة  ملص، 

الدرزية االسرتالية.
حضر  اإلعالمية  املؤسسات  وعن 
التلغراف  جريدة  عن  ممثلون 
والهريالد  والنهار  واملستقبل 
ووكالة  لإلعالم  الوطنية  والوكالة 
وإذاعة  لإلعالم،  األوسط  الشرق 
 FM  2000 الغد،  وصوت   2ME
رجال  من  وحشد  سواكي.  وراديو 
اسرتاليا  عام  ومنسق  األعمال 
منسقية  وأعضاء  املري  عبداهلل 
سيدني واالصدقاء واملناصرين من 

أبناء الجالية الكريمة.
من  آيات  بتالوة  الربنامج  افتتح 
الزائر  الضيف  من  الكريم  القرآن 
الزعبي  الغّفار  عبد  الشيخ  فضيلة 
االسرتالي  الوطني  بالنشيد  ثم 

واللبناني.
رحب عريف الحفل االستاذ حسن 
من  الحضور  بجميع  عبدالرحمن 
سياسيني وأعضاء بلديات و رجال 
دينية  وجمعيات  ومؤسسات  دين 
وخريية وأجتماعية ونوادي رياضية 
ورجال  سياسية  لبنانية  وأحزاب 

االعالم واالعمال. 

رجال  قطاع  منسق  كلمة  كانت  ثم 
االعمال السيد خالد الشيخ 

الكريم  بالحضور  بها  رحب  الذي 
واملبارك  الفضيل  اليوم  هذا  يف 
والسالم  واملحبّة  الخري  شهر  من 

افطار رمضاني ناجح ملنسقية سيدني يف تيار املستقبل للعام 2017

من  والتقرّب  والعدالة  والعدل 
واألهل  األقارب  شمل  ولم  اهلل 
واألصدقاء سواء على موائد اإلفطار 

أو السحور و ممارسة العبادات.
وأضاف َلَكم يسعدنا وجودكم بيننا 
مائدة  لنتشارك  األخرى  تلو  سنة 
اإلفطار التي تذكرنا بموائد الرئيس 
كان  الذي  الحريري  رفيق  الشهيد 
موائده  تكون  ان  على  يحرص 
الرمضانية الجامعة يف طياتها كافة 
اللبناني من شماله  أطياف املجتمع 
الرئيس  دولة  هو  وها  جنوبه.  اىل 
سعد رفيق الحريري يواصل مسرية 
الشهيد الرئيس رفيق الحريري يف 
أطياف  كافة  على  وانفتاحه  اعتداله 
انه  للجميع  برهن  وقد  املجتمع 
رجل دولة بامتياز من خالل مواقفه 
وتضحياته من موقع الرئاسة األوىل 
ومواقفه   االنتخابي.  القانون  اىل 
لحماية لبنان من الحرائق املشتعلة 
هنأ  ثم  العربي.  وطننا  يف  حولنا 
الفطر  عيد  حلول  بقرب  الجميع 
السعيد سائلني اهلل تعاىل ان يعيده 
الحبيب  وطننا  وعلى  وعليكم  علينا 
والسالم  باألمن  وأسرتاليا  لبنان 

واالزدهار. 

الدكتور  الشيخ  فضيلة  كلمة  ثم 
شهر  ان  فيها  جاء  الصايف  يحي 
جميع  من  الربكات  يحمل  رمضان 
نواحي الحياة االجتماعية والعبادات 
وان  النفس  مع  بالصدق  والتالقي 
الشهر  هذا  يف  االنسان  سعادة 
على  االنتصار  يف  هي  الفضيل 
على  وشدد  أخيه  ألجل  النفس 
التطرف  زمن  يف  الوحدة  ضرورة 
فيه  الصدق  زمن  الذات،  وحب 
على  نتحد  وان  نادرة  عملة  اصبح 
اي  حل  يف  نسارع  و  والتقوى  الرب 
خالف اذا حصل بني اي مؤسسة او 
جمعية بالتشاور والعدل واإلنصاف 

كربياءه  عن  االنسان  يتنازل  وان 
سعادتك  وان  مجتمعه  اجل  من 
بتعاونك مع غريك من اجل سعادته 
وشقاؤك بانانيتك وفرديتك، ودعا 
الرمضان  هذا  يجعل  ان  تعاىل  اهلل 
وتالقي  وتنازل  تسامح  رمضان 
جميع  وحدة  تتحقق  وان  وإنصاف 

من يحمل لواء االعتدال. 

كلمة منسق مدينة سيدني السيد 
عمر شحادة ألقتها مساعد الشؤون 

التنظيمية د. زينة مرعي.
أكدت  بالحضور  الرتحيب  بعد 
خاص  شهر  هو  رمضان  شهر  ان 
ومميز عند املسلمني هو شهر نزول 
والغفران  العبادات  شهر  القرآن 
الوقت  ويف  املعتقدات،  واحرتام 
الذي نشاهد فيه العنف أود أن أؤكد 
من جديد تصميمنا الذي ال نهاية له 
واإلرهاب  للتطرف  التصدي  على 
ملتزمون  ونحن  والتضليل، 
وسنواصل  والشرعية،  بالتعايش 
دعم كل واحد يف أسرتاليا والعالم 
جهودا  يبذلون  الذين  بأسره 
اىل  يسيء  الذي  ذلك  إلنهاء 
دين  اإلسالم   ... اإلسالم  سمعة 
وال  واالحرتام.  واملحبة  السالم 
أي  تحت  اإلرهاب  تربير  يمكن 
ظرف من الظروف، وبالتالي ندين 
أعمال اإلرهاب  بشكل قاطع جميع 
وأساليبه وممارساته بصرف النظر 

عن أصوله وأسبابه ومقاصده.
نتقدم  دعونا  املناسبة،  وبهذه 
يف  العيش  فرصة  على  بالشكر 
أسرتاليا، وهي بلد يقوم على مبادئ 
واالحرتام  والتسامح  الدين  حرية 
املتبادل. دعونا نقدم الشكر للذين 
قاتلوا وماتوا من أجل هذه الحريات. 
ودعونا نتقدم بالشكر إىل اهلل على 
وسيبقي  نتقاسمها.  التي  النعمة 
تيار املستقبل على عادات املسلمني 

الذين يفطرون الصوم مع أشخاص 
من الديانات األخرى ألننا نتشاطر 

نفس املبادئ والقيم يف أسرتاليا.
هذه  يف  لنا  بالنسبة  املهم  ومن 
املساء  هذا  نكرس  أن  املناسبة 
الشهيد  حزبنا  مؤسس  لرؤية 
رفيق الحريري الذي اغتيل من أجل 
الطائفية  بإلغاء  حلمه   ... حلمه 
والتعصب، وخلق بلد ال يتم تهميش 
آرائهم  أو  دينهم  بسبب  أحد 
ننسى  أن  يمكننا  وال  السياسية. 
أن رفيق الحريري كان قوة االعتدال 
والتعصب  التطرف  مواجهة  يف 
والعنف، وهنا نواجه جنون التطرف 
العالم.  أنحاء  جميع  يف  واإلرهاب 
عن  دفاعا  الحريري  رفيق  تويف  إذا 
تلك القيم فإن والءنا له يتطلب منا 
السري على نفس الطريق جنبا إىل 
جنب مع رئيس الوزراء سعد رفيق 

الحريري.
إن اإلفطار هذا العام له شكل خاص 
بالنسبة لنا ألن وطننا لبنان يعيش 
انتخاب  منذ  نسبيا  سلمية  حقبة 
التي  للجمهورية  جديد  رئيس 
انتهت أخريا بعد الجمود السياسي 
الجهود  بفضل  وذلك   ... الطويل 
تيار  رئيس  بذلها  التي  الدؤوبة 
الوزراء  مجلس  رئيس  املستقبل 
املرحلة تم  أن هذه  الحريري  سعد 
التغلب عليها بشكل آمن .... نحن 
اسرتاليي لبنان نفخر بأن مبادرات 
قد  الرئاسي  الفراغ  إلنهاء  زعيمنا 
وندعو  الهاوية.  من  لبنان  أنقذت 
أن تحظى مساعيه  إىل  الليلة  هذه 
السياسية  األحزاب  مع  اإليجابية 
قانون  على  التوافق  من  األخرى 
التمثيل  يضمن  جديد  انتخابي 
املتساوي لجميع الكيانات اللبنانية، 
تاريخية  قفزة  سيكون  الذي  األمر 

يف إصالح بلدنا الحبيب.
من  يرغب  من  دعت  الختام  ويف 

تيار  اىل  اإلنتساب  الحضور 
املوجود  الطلب  تعبئة  املستقبل 
يف  املسؤولني  مع  والتواصل 
ملا  تكملة  وذلك  سيدني  منسقية 
قام به تيار املستقبل يف لبنان بفتح 
الهيكلية  إلكمال  االنتساب  أبواب 

التنظيمية يف تيار املستقبل.
مرة اخرى رمضان مبارك وكل عام 

وأنتم بخري.
شريط  عرض  تم  االفطار  وخالل 
فيديو لدولة رئيس الحكومة اللبنانية 
وهو  الحريري  الدين  سعد  الشيخ 
العابر  املستقبل  تيار  عن  يتحدث 
وعن  واملناطق  واملذاهب  للطوائف 
التسامح  اىل  الداعية  التيار  مبادئ 
الشخصي  ومسعاه  واالعتدال 
يف  اللبنانية  للحكومة  كرئيس 
الحفاظ على أمن واستقرار الوطن 
وحماية  الكريم  والعيش  واملواطن 
املشرتك  والعيش  األهلي  السلم 
والسعي الجدي للوصول اىل قانون 

انتخاب جديد . 
درع  تقديم  تم  االفطار  نهاية  ويف 
تكريمي اىل مقريء الجالية الشيخ 
خالد زريقة لتفوقه وحصوله املركز 
يف  املقرئني  أفضل  بني  من   11
العالم  يف  الكريم  للقرآن  مسابقة 
فيها  شكر  كلمة  فضيلته  ألقى  ثم 
سيدني  منسقية  املستقبل  تيار 
دوام  وتمنى  التكريم  هذا  على 
هذا  يف  وللجميع  والتقدم  النجاح 
والربكات  الخري  املبارك  الشهر 

وقبول الطاعات والعبادات.
تيار املستقبل يشكر كل من شارك 
يف إفطاره الرمضاني الكريم أعاده 
اسرتاليا  وعلى  الجميع  على  اهلل 
والربكات  واليمن  بالخري  ولبنان 

وكل عام وانتم بخري. 

تيار املستقبل منسقية سيدني 
الشؤون اإلعالمية فيصل قاسم        



Page 13صفحة 13     

عرب وعالم

 2017 حــزيران   24 Saturday 24 June 2017الـسبت 

1800 200 422

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

www.myagedcare.gov.au

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

Advertisement

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.

مهاجمة  وأكاديميون  علماء  دان 
كبار  لهيئة  وإعالمها  قطر 
ومفتي  السعودية  يف  العلماء 
عبدالعزيز  الشيخ  اململكة 
وذلك  الشيخ،  آل  عبداهلل  بن 
صحيفة  إىل  تصريحاته  فبعد 
أن  فيها  أكد  التي  »الحياة«، 
واإلسالمية  العربية  اإلجراءات 
بالنفع  »ستعود  قطر  ضد 
ودعا  القطريني«،  ملستقبل 
»إىل  املسلمني  اإلخوان  جماعة 

البعد عن الغلو والعصبية.
األوروبية  الهيئة  رئيس  وأعلن 
سفيان  اإلسالمي  للمركز 
تصريحات  يف  زيان،  مهاجري 
السعودية  األنباء  وكالة  نقلتها 
واستنكاره  شجبه  أمس، 
إعالم  وسائل  لتطاول  ورفضه 
العلماء  كبار  قطرية على هيئة 
السعودية  العربية  باململكة 
وهيبة  بشخصية  واملساس 
أن  مؤكدًا  العلماء،  ومكانة 
مذموم  العلماء  على  التطاول 
شرعًا، وأن مكانتهم أمر ثابت.

يشكلون  العلماء  أن  وأوضح 
يف  لألمة  الحصني  الحصن 
وأخالقها،  وشريعتها  عقيدتها 
لنهضة  األول  السبيل  وهم 
يف  العلماء  ومكانة  األمة، 
دعا  بل  مرموقة،  اإلسالم 
املنزلة  إعطائهم  إىل  اإلسالم 
الخاصة بهم، فقد شهد الخالق 
أعظم  على  لهم  سبحانه 
»شهد  التوحيد  وهو  مشهود، 
واملالئكة  إال هو  إله  أنه ال  اهلل 
وأولو العلم قائما بالقسط، ال 

إله إال هو العزيز الحكيم«.
»العلماء  إن  زيان  وقال 
اجتماع  على  دائمًا  حريصون 
وهم  منهجها،  ووحدة  األمة 
بالحكمة  واملوجهون  املرشدون 
مستندين  الحسنة،  واملوعظة 
واملنهج  والسنة  الكتاب  إىل 
املعتدل، وهو الضابط األساس 
أي  يف  اعتباره  يجب  الذي 
نشاط دبلوماسي أو سياسي 

أو إعالمي«.
كونغ  هونغ  مفتي  ودعا 
الشعبية  الصني  بجمهورية 
عقالء  أرشد،  محمد  الشيخ 
وعدم  األذى  كف  »إىل  قطر 
الذين  العلماء،  على  التطاول 
ورثة  وجل  عز  اهلل  جعلهم 
أن  إىل  مشريًا  أنبيائه«، 
للمنظمات  القطري  »التبني 
املشروع  يخدم  النظامية  غري 
املنطقة،  الصفوي يف  اإليراني 
ويعدّ ضربًا لكل أواصر الوحدة 

العربية واإلسالمية«. 
هيئة  على  التطاول  »إن  وقال: 
اململكة سابقة  العلماء يف  كبار 
اإلعالم  من  مسؤولة  غري 
الذي يسخـّر  القطري والنظام 
الفتن  إلشعال  اإلمكانات  كل 
دون  من  اإلسالمية،  الدول  يف 
املرتتبة  املخاطر  لحجم  مراعاة 

على هذا العمل«.
املركز  وخطيب  إمام  ودان 
الثقايف اإلسالمي يف درانسي 
رئيس  ونائب  باريس  شمال 
نورالدين  فرنسا  أئمة  منتدى 
القطري،  التمرد  طويل  محمد 
نحو  نظامه  وانحراف 
هجوم  مستنكرًا  األكاذيب، 
اإلعالم القطري على هيئة كبار 

العلماء يف اململكة.
ما  أن  إىل  نورالدين  وأشار 
القطري  اإلعالم  من  يصدر 

إدانات إسالمية للهجوم القطري على كبار العلماء يف السعودية
تمزيق  يف  جهوده  ضمن  يأتي 
بالتنسيق  اإلسالمي،  الصف 
اإليراني،  الدموي  النظام  مع 
الفتًا إىل أن العلماء هم صفوة 
اهلل  أكرمهم  وجهابذتها  األمة 
بأمانته، إذ أودع أمانة العلم يف 

صدورهم لتصلح األمة بهم.
وقال: »كنا نسمع قبل أيام عدة 
وأصحاب  املتعاطفني  بعض 
قضية  تجاه  الضيقة  املفاهيم 
مع  عالقاتها  اململكة  قطع 
بالجلوس  ينادون  ممن  قطر، 
لم  إذ  قطر،  مع  والتحاور 
قطر  أن  جيدًا  يدركون  يكونوا 
اليوم  مصريها  تقرر  تعد  لم 
فأمرها  رشدها،  إىل  لتعود 
كان  فإذا  طهران،  يف  اليوم 
علماء  يصنف  القطري  اإلعالم 
أوصاف  يف  ويدخلهم  اململكة 
مراعاة  دون  من  الئقة،  غري 
غري  وبرعاية  العلماء،  لقيمة 
مستغربة من النظام القطري، 
أن  على  خطرة  داللة  له  فهذا 
على  قادر  غري  أصبح  النظام 

ضبط أدواته«.
وأكد أن قطر احتضنت منظمات 
محظورة  وشخصيات  إرهابية 
الخليجية  الوحدة  لتضرب 
من  وتجرد  شديد  بتهور 
املسؤولية تجاه الدول الشقيقة 
مشريًا  وشعوبها،  الخليج  يف 
السياسي  اإلسالم  أن  إىل 
اليوم يُستخدم وسيلة لوصول 
الشخصية  املطامع  أصحاب 
إىل مصالحهم، من دون مراعاة 
للشعوب، وهذا يتم دعمه من 

النظام القطري وإعالمه.
كلية  أستاذ  قال  جهته  من 
للعلوم  العني  بجامعة  القانون 
محمود  الدكتور  والتكنولوجيا 
من  يكن  »لم  الكبيسي:  مجيد 
واإلمارات  اململكة  على  السهل 
مقاطعة  قرار  اتخاذ  والبحرين 
طفح  الكيل  أنه  لوال  قطر، 
وبلغ  القطري،  النظام  من 
بالهجوم  منددًا  الزبى،  السيل 
اململكة  على  القطري  اإلعالمي 

وهيئة كبار العلماء.
أن  املؤسف  من  أنه  وأضاف 
يتطاول صحايف على علماء كبار 
بهذا األسلوب  ليتحدث عنهم 
الالئق، يف سقوط جديد  غري 
اإلعالم  سجل  إىل  يضاف 

القطري يف تزييف الحقائق.
كما أكد رئيس تحرير صحيفة 
محمد  املصرية  الجمهورية 
عليه  أقدم  ما  أن  إبراهيم 
هيئة  تجاه  القطري  اإلعالم 
العربية  باململكة  العلماء  كبار 
السعودية مرفوض من أطياف 
املجتمع املسلم كافة، ألن هيئة 
كبار العلماء باململكة تمثل عمقًا 
رسالة  من  ينطلق  إسالميًا 
السنة  ونبع  الوحي  مهبط 

املحمدية.
وطالب رئيس تحرير صحيفة 
بالعمل  املصرية  »الجمهورية« 
من  أطلق  من  محاسبة  على 
أوصافًا  القطريني  اإلعالميني 
غري الئقة على هيئه كبار علماء 
بمقاضاتهم  وذلك  اململكة، 
والنقابات  االتحادات  أمام 
العربي،  العالم  يف  الصحافية 
مثل  يف  عضويتهم  وتعليق 
يف  والنقابات  املنظمات  هذه 
إن  وقال:  اإلسالمي.  العالم 
وأمانة، واإلعالم  الكلمة رسالة 
خان  كافة  بوسائله  القطري 

هذه الرسالة. 
الشيخ  العام  املفتي  وكان 
آل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 
الشيخ قال يف تصريحات إىل 
»الحياة« األحد: »السعودية بلد 
إسالمي مستقيم، وهي ممولة 
للخري أينما وجد«، ودعا جماعة 
البعد  إىل  املسلمني  اإلخوان 
واتباع  والغلو«،  »العصبية  عن 

»كتاب اهلل وسنة نبيه«.
وأكد أن القرارات األخرية التي 

من  وعدد  السعودية  اتخذتها 
الدول ضد قطر بسبب تمويلها 
فيها  إجرائية،  »أمور  لإلرهاب 
ومنفعة  للمسلمني  مصلحة 
ملستقبل القطريني أنفسهم«، 
القرارات  هذه  أن  مضيفًا 
»مبنية على الحكمة والبصرية، 

وفيها فائدة للجميع«.
مع  حوار  يف  املفتي  وأضاف 
السعودية،  »الحياة«  جريدة 
العربية  »اململكة  األحد:  نـُشر 

إسالمي  بلد  السعودية 
كبري  عمل  ولها  مستقيم، 
وتضمد  اإلسالم  خدمة  يف 
وتعينهم  املسلمني  جراح 
العون  يمدون  مكان..  أي  يف 
ويساعدون للخري يف كل مكان، 
وهي بالد آمنة ومطمئنة، ولم 
أحد،  شؤون  يف  تتدخل  وال 
وإنما تسري على الطريق الحق 
واملستقيم، وهي بلد إسالمي 
منها  أحد  يرَ  ولم  صحيح، 

سوءًا، كونها بلدًا يحب الخري 
وهي  لهم،  تحبه  كما  للجميع 

بلد يمول كل خري.«
أن  عبدالعزيز  الشيخ  ورأى 
صورة  لتشويه  حملة  هناك 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب، 
دعوة  »كانت  دعوته  أن  مؤكدًا 
البدع  من  للتطهري  إصالحية 
خري،  دعوة  وكانت  والشرك، 
ونشر  تشويهها  يحاول  ومن 
كاذب  فهو  حولها  املغالطات 
وتعليقًا على تصريحات جماعة 
قال  املسلمني«،  »اإلخوان 
تقوى  املسلمني  »على  املفتي: 

اهلل، وأن يكون منهجهم واضحًا 
من الكتاب والسنة، ويجب أال 
يكون هناك غلو أو مغالطات، 
منهج  هناك  يكون  أن  ويجب 
واضح بالعمل بكتاب اهلل، ومن 
جاء بذلك فهو على حق، ومن 
دعا إىل باطل فهو باطل، ويجب 
البعد من األقوال واملعتقدات.«

عبدالعزيز:  الشيخ  وأضاف 
أال  وغريهم  اإلخوان  »أدعو 
وأن  األشخاص  آلراء  يتعصبوا 
والسنة،  الكتاب  خلف  يكونوا 
اململكة  ضد  واتهاماتهم 

خاطئة.«
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Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

فــطر
 مــبارك
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مـقاالت وتحقيقات
 2017 حــزيران   24 Saturday 24 June 2017الـسبت 

رئاسة  مرشحي  نادي  أعضاء  اجتمع 
الثالثة،  الشمال  دائرة  يف  اجلمهورية 
االنتخابات  بينهم يف  التنافس  ليكون 
الـ2022.  يف  للرئاسة  متهيدًا  النيابية 
القوى متشابكة، والتحالفات مل تتضح 
املعركة  خيوض  العوني  التيار  بعد. 
ليحصد، ألول مّرة، مقعدًا )على األقل( 
القوات  األربعة.  األقضية  هذه  يف 
الدائرة.  »هوية«  تأكيد  تريد  اللبنانية 
حرب  وبطرس  املردة  تيار  فيما 
والكتائب واحلزب القومي... خيوضون 

معركة وجودية.
الثالثة  الشمال  دائرة  يف  االنتخابات 
)البرتون، الكورة، بشّري، زغرتا( أكرب 
من معركة نيابّية. يصّح وصفها بأهّم 
معارك 6 أيار 2018. ُينظر إليها بأنها 
متهيدية لالنتخابات الرئاسّية يف 2022. 
تضّم  عريضة  صورة  يرى  من  فإّن 
النائب سليمان فرجنّية والوزير جربان 
والنائبة  حرب  بطرس  والنائب  باسيل 
يتخّيل  أن  إال  ُيكن  ال  جعجع،  سرتيدا 
عنوان  حتت  بينهم،  الكربى  املنازلة 
اإللغاء«.  على  وعصّيون  »موجودون 

هذا السبب األول.
أما الدافع الثاني العتبارها أهّم املعارك، 
فيكمن يف حجم التناقضات والتعقيدات 
الوطين  التيار  املوجودة:  القوى  بني 
املردة،  تيار  اللبنانية،  القوات  احلّر، 
حزب الكتائب، احلزب السوري القومي 
االجتماعي، الشخصيات املستقّلة اليت 
كانت تدور يف فلك 14 و8 آذار، القوى 
جيمع  ال  أحزاب  واملدنّية...  الوطنّية 
بينها سوى مصاحل انتخابية، باستثناء 
املردة و«القومي« النتمائهما إىل احملور 
السياسي نفسه. لكن أول دليل على 
أّن كّل فريق من القوى خيوض معركته 
الشخصية مبعزٍل عن حلفه السياسي، 
»ابتزاز« القوات لـ »حليفه« التيار يف 
فادي سعد  ترشيح  إعالن  مع  البرتون 
كان  أن  بعد  الوسط(،  منطقة  )من 
التيار العوني قد أّكد يف عشاٍء له يف 
هلا  سيكون  اجلرد  منطقة  أّن  تنورين 
يزال  الساحل(. ال  )باسيل من  ُمرشح 
صدى هذه اخلطوة يرتّدد يف اجللسات 
البرتون.  العونيني يف  مع املسؤولني 
حّتى إّن قيادة القوات تركت، من باب 
بطرس  مع  التحالف  احتمال  املناورة، 
التناقضات  إىل  إضافًة  واردًا.  حرب 
األحزاب املذكورة، ال ُيكن  اجلّمة بني 
إغفال أهمّية الصوت السيّن )يبلغ عدد 
أقضية  يف  لني  امُلسجَّ السّنة  الناخبني 
ألف   22 من  أكثر  األربعة  الدائرة 
صوت(، وكان ينقسم سابقًا بني تيار 
املستقبل )حنو 70 يف املئة(، و8 آذار 
)21% يف الكورة، 28% يف البرتون، 
لتيار  ُمثل  أهّم  زغرتا(.  يف  و%30 
نائب  هو  الدائرة  هذه  يف  املستقبل 
مكاري  فريد  النواب  جملس  رئيس 
الذي ال يزال يؤكد أنه غري ُمرشح إىل 
االنتخابات ومل حيسم موقعه السياسي 
بعد. فهو حليف لرئيس القوات مسري 
جعجع، وصديق للنائب القومي السابق 
سليم سعادة )من املتوقع أن يكون هو 
ُمرشح حزبه(، وعالقته حتسّنت أخريًا مع 
فرجنية. لكن األكيد أّن دعمه أي الئحة، 

سُيحدث فرقًا يف املشهد االنتخابي.
رمزية الدائرة الشمالية أنها حتّولت إىل 
منها  ُمنتزعًة  اجلديدة،  كسروان  بالد 
املارونية«.  الزعامة  »حتديد  معركة 
ليس السبب فقط أّن الشمال الثالثة 
)تضم  لبنان  يف  مسيحية  دائرة  أكرب 
10 مقاعد، يليها املنت وبريوت األوىل 
هناك  فأيضًا  منهما(،  لكل  مقاعد  بـ8 
مسيحية  سياسية  كتل  لثالث  وجود 
أساسية، انكسار أيٍّ منها يف الدائرة 

انتخابات بشّري ــ زغرتا ــ الكورة ــ البرتون: معركة رئاسة اجلمهورية
ليا القزي

مستوى  على  انتكاسة  يعين  الشمالية 
يف  وصعبة  دة  ُمعقَّ االنتخابات  لبنان. 
الشمال الثالثة. ومصاحل القوى، حّتى 
املتخاصمة، يتقاطع بعضها مع بعض. 
تلتقي القوات مع تيار املردة على فكرة 
عدم السماح لباسيل بتقوية نفوذه يف 
الدائرة اليت بقيت عصّية عليه، وحماولة 
ومن  باكرًا.  عليه  بعبدا  طريق  قطع 
مصلحة تيار املردة وباسيل، منع جعجع 
املصاحلات  »رجل  نفسه  تكريس  من 
واملبادرات اإلنقاذية«، وضربه يف عقر 
داره الشمالي، بعد أن ُرفعت احليطان 
بوجهه يف جبل لبنان. أما التيار الوطين 
احلر والقوات اللبنانية، فأحد أبرز أهداف 
حتالفهما احتكار »ساحتهما« الطائفية. 
الرئاسة  حلم  داخلهم  ينمو يف  الثالثة 
السنة  انقضاء  قبل  حتى  اللبنانية، 
األوىل من عهد الرئيس ميشال عون. 
ويريدون منذ اآلن حتديد األحجام، كما 
لو أّن اجمللس الذي سُينتخب، سيختار 
رئيس اجلمهورية املقبل. كّل األوراق، 
اليت ُتقّرب كّل طرف إىل هدفه، ُترمى 
من  علم  فقد  الالعبني.  طاولة  على 
تواصل  وجود  بارزة،  قواتية  مصادر 
»ُيشبه  واملردة،  القوات  بني  ُمستجّد 
احلوار بيننا قبل االنتخابات الرئاسية«، 
عمل  تفعيل  إعادة  عن  حُيكى  ما  مع 

اللجنة املشرتكة.
الوضع  الثالثة،  الشمال  أرض  على 
للنتائج،  أولي  تصور  وضع  من  أعقد 
مع بدء عصر النسبّية، واللوائح املقفلة 
هناك  ولكن،  التشطيب.  متنع  اليت 
املتاحة  للخيارات  عديدة  سيناريوهات 
التحالفات.  صعيد  على  األحزاب  أمام 
ضعفه،  ونقاط  حسناته  احتمال  لكّل 
التحالفات  كانت  إن  لعامل  وخيضع 
أّن  أو  وطين،  مستوى  على  سُتعَقد 
القوى ستتعامل مع االنتخابات باملفّرق، 
وفق خصوصية كّل قضاء. فعلى سبيل 
القومي  احلزب  سيتحالف  هل  املثال، 
الثالثة،  الشمال  يف  املردة  تيار  مع 
ومع التيار الوطين احلر يف املنت؟ أم 
مستوى  على  واحدة  حتالفاته  ستكون 

لبنان؟

القوات والتيار: تحالف... مش تحالف
يف دائرة الشمال الثالثة تتقاسم املقاعد 
بشّري،  يف  )مقعدان  القوات  حاليًا 
البرتون(  مقعد يف  الكورة،  مقعد يف 
مع تيار املردة )3 مقاعد يف زغرتا(، 
وتيار املستقبل )مقعدان يف الكورة(، 
ومقعد لبطرس حرب يف البرتون. ُتقارن 
األحزاب، ملعرفة قوتها، بني أرقام عام 
2009، واالنتخابات الفرعية يف الكورة 
العام  البلدية  واالنتخابات   ،2012 عام 
املاضي. ولدى معظمها، »نفٌخ« للقوة 
قواتي  مصدر  يقول  مثاًل،  التجيريية. 
من البرتون إّن القوات والتيار العوني 
يف  صوت  ألف   60« من  ينطلقان 
لكل  ألفًا   40 مقابل  األربعة،  األقضية 
بثقٍة  يؤكد  أن  قبل  األخرى«.  القوى 
»الدائرة قواتية بامتياز«. ترّد مصادر 
تيار املردة بأّن هذه األرقام »حسابات 
دعائية لإلحياء بأنهم أقوياء«. ترفض 
الدخول يف لعبة األرقام، »ولكن األكيد 
أن يتقّدم الفريق اآلخر يف بشّري، يف 
مقابل تقّدم كبري للمردة وحلفائه يف 
فالنتائج  والبرتون  الكورة  أما  زغرتا، 

ستكون متقاربة«.
باختالف  للتبدل  عرضًة  األرقام  تبقى 
السؤال  احملسومة.  غري  التحالفات، 
األبرز، هل يقبل باسيل أن يكون جزءًا 
أو  جعجع،  سرتيدا  ترأسها  الئحة  من 
ولكن  تقين،  تفصيل  »هذا  العكس؟ 
رئيس أكرب حزب مسيحي لن يقبل أن 

يكون يف الئحة يرأسها غريه«، حبسب 
املصدر العوني. وفيما يعترب املعارضون 
إال يف  باسيل  أمام  حّل  »ال  أّنه  هلما، 
التحالف مع القوات وميشال معوض«، 
»تشرتط« مصادر القوات على »التيار 
بشّري  يف  مرشحون  له  يكون  أال 
وزغرتا، إن كان متحالفًا معنا«. األمر 
العوني:  املصدر  عليه  يوافق  ال  الذي 
»سيكون لنا ُمرشح حزبي أو صديق يف 
القانون  حزبية.  هيئة  فيها  دائرة  كّل 
النسيب يدفعنا إىل دراسة إن كان من 
اخليار  القوات«.  مع  التحالف  مصلحتنا 
أمام التيار حينها يكون تشكيل الئحة 
منفردًا، »فيما األرجح أن تكون القوات 
لدينا  بأّن  علمًا  معوض.  مع  متحالفة 
عرضًا  قّدم  فرجنية  أّن  عن  معلومات 
انتخابيًا ملعوض«. هذه املعلومة تنفيها 
مصادر املردة، مؤكدة انقطاع التنسيق 

مع معوض.
سيكون  القوات  مع  مكاري  حتالف 
مرتبطًا بقرار »املستقبل«. واألخري بات 
والتيار  القوات،  اجلميع:  مع  متفاهمًا 
الوطين احلر، واملردة. وكل منهم ينتظر 
»اإلحراج« يف  ولتفادي  أصواته.  منه 
إرضاء حلفائه، لدى »املستقبل« خيار 
تأليف الئحة مستقلة عنهم. فبحسب أحد 
اخلرباء االنتخابيني »أحد اخليارات أمام 
املستقبل سيكون تشكيل الئحة، ليس 
يرأسها  مكتملة،  تكون  أن  بالضرورة 
مكاري )أو من يرّشحه إذا بقي مصّرًا 
على عدم الرتشح( من الكورة، وتضم 
مرشحًا يف كل قضاء، كجورج بكاسيين 
من البرتون. وإذا بلغت نسبة االقرتاع 
املستقبل  وحصل   ،%60 السّنة  لدى 
فلن  أصواتهم،  من  فقط   %50 على 
يكون حباجة إىل أكثر من 6000 صوت 

مسيحي لضمان مقعد«.
املردة: طوني هو املرشح

األساسية  القوة  األخرى،  الضفة  على 
القرار  حسمت  اليت  املردة،  تيار  هي 
املرشح«.  هو  فرجنية  »طوني  بأّن 
»احلزب  أّن  املردة  مصادر  تعترب 
أن  املفرتض  ومن  حليفنا.  القومي 
بطرس  مع  الشخصية  العالقة  تتطور 
حرب إىل حتالف انتخابي«، األمر الذي 
يكون  أن  األرجح  أيضًا.  األخري  يؤكده 
إليه  ُيضاف  القائم،  احللف  هو  هذا 
النائب السابق جربان طوق »الصديق« 
يف بشّري. ُيصّر طوق »على صداقتنا 
حُيكى  ما  ظّل  يف  بيك«.  سليمان  مع 
»أكيد  والقوات  التيار  عن حتالف بني 
أنين سأكون حينئذ يف الالئحة األخرى 
ترشيح  عرب  والقومي(،  )املردة 
ُيعول  ولكنه  )ابنه(.  طوق«  ويليام 
احلليفني  بني  العقد  انفضاض  على 
حلٍف  إحياء  إعادة  »وحناول  اجلديدين 

بيننا وبني املردة والعونيني«. حتالف 
ال  طوق،  مع  املردة  أو  العوني  التيار 
يتعّلق بأصواته يف بشري حصرًا، وال 
بـ«الصداقة«. هو خيار يتّد من الشمال 
إىل زحلة، ويؤدي إىل حتالف العونيني، 
الشعبية  الكتلة  رئيسة  مع  املردة،  أو 
مع  التحالف  وضمان  سكاف،  مرييام 

نائبني حمتملني يف عاصمة البقاع.
أمام حتالف املردة ــ حرب ــ القومي ــ 
طوق، فرصة لكسب أصوات الكتائبيني 
يف هذه الدائرة. لكن موقف الكتائب 
»اإليديولوجي« من القوميني قد حيول 
مصلحتنا  ندرس  »مل  ذلك.  دون 
سعادة،  سامر  النائب  يقول  بعد«، 
من  بداًل  البرتون،  الذي سيرتشح يف 
طرابلس اليت فاز نائبًا عنها عام 2009 
بأصوات تيار املستقبل. حلرب رأي بأنه 
كما جتاوز فرجنية مشكلته مع القوات، 
»ُمكن يف ظرف سياسي ُمعني جتاوز 
مشكلة القومي والكتائب«. مع التذكري 
جورج  ابن  البرتوني، هو  بأّن سعادة، 
للكتائب  األسبق  الرئيس  سعادة، 
 1996 عام  لالنتخابات  ترّشح  الذي 
على الئحة حتالف الرئيس الراحل عمر 
مرشحًا  تضم  وكانت  وفرجنية،  كرامي 
مركزية  مصادر  حبسب  ولكن  قوميًا. 
يف الكتائب »األكيد أننا لن نكون يف 
البحث يف  القومي. جيري  الئحة تضم 
أن تتشكل الئحة املستقلني واجملتمع 
املدني والكتائب«. أدوات هذه الالئحة 
البرتون  يف  يسارية  قوى  من  جاهزة 
كل  يف  املدني«  و«اجملتمع  والكورة، 
االنتخابات  قبل  وبشري.  زغرتا  من 
االستخفاف  ُيكن  كان  البلدية، 
بـ«اجملتمع املدني«، ولكنه اليوم، إذا 
أن  بإمكانه  بات  »قواه«،  توحيد  قّرر 
السلطة،  لقوى  حقيقيًا  خطرًا  ُيشكل 

وأن حيجز مقعدًا له يف الدائرة.

فرنجية ـ باسيل: مَن األقوى؟
السياسية  القوى  من  فريق  كّل  ُيقّدم 
اللوائح.  لتشكيل  عديدة  توقعات 
أي  أّن  لدرجة  متقاربة  القوى  موازين 
ُيفيد  قد  صوت   1000 لديه  ُمرشح 
الئحته يف كسب مقعٍد. يصّح وصف 
من  بأنها  الثالثة  الشمال  املعركة يف 
سياسيًا.  واألهم  صعوبة،  األكثر 
ال  االنتخابيون  اخلرباء  حتى  أّنه  رغم 
يكون  قد  النتائج.  توقع  يستطيعون 
األكثر وضوحًا أّن سليمان فرجنية، رغم 
كتلته الشعبية الكبرية، سيخسر مقعدًا 
معوض.  ميشال  ملصلحة  زغرتا  يف 
والتيار الوطين احلر، الذي مل يسبق أن 
فاز مبقعٍد يف أقضية الدائرة، سيحصل 
أّن  واألكيد  األقل.  على  مقعد  على 
من  اليوم  بعد  تتمكن  لن  القوات 

احلصول على املقاعد األربعة، من دون 
التحالف مع قوى أخرى.

حيث  من  األكرب  هي  الشمال  دائرة 
عدد الناخبني املوارنة )162 ألف ناخب 
ُمسجل، وتليها دائرة كسروان ــ جبيل 
ُيفهم  هنا  من  ناخب(.  ألف  بـ132 
سعي الكتل الثالث األساسية )التيار، 
زعامتها.  املردة( إىل ضمان  القوات، 
االنتخابات  يف  دورًا  الدائرة  ستلعب 
لكون  معنويًا،  )ولو  املقبلة  الرئاسية 
تتحكم  عّدة  وحملية  إقليمية  ظروف 
ن  متكُّ حال  يف  الرئيس(،  هوية  يف 
أكثرية  على  احلصول  من  الثالثة  أحد 
مع  بتحالفه  فرجنية  مثاًل،  املقاعد. 
القومي وبطرس حرب، وويليام جربان 
زغرتا،  مقعدين يف  على  طوق حيصل 
الكورة،  يف  واحد  البرتون،  يف  واحد 
كبري  احتمال  )هناك  بشّري  يف  واحد 
ألن ختسره القوات اللبنانية، وهي اليت 
التفضيلي  الصوت  بعدم حصر  طالبت 
يف القضاء حتى حتاول ضمان مقعَدي 
مدعومًا  يكون  التحالف  هذا  القضاء(. 
حفيد  مع  تتعاطف  سنية«  »كتلة  من 
عن  النظر  بصرف  فرجنية،  الرئيس 
فرجنية  )حصل  املستقبل  تيار  موقف 
السّنة، يف  املقرتعني  من   %34 على 
سياسية  معركة  وجود  رغم  الـ2009، 
حادة(. فوز التحالف بـ5 مقاعد، يعين 
اليت  الالئحة  ترأس  الذي  فرجنية  أن 
نالت أكرب عدد من املقاعد يف الدائرة 
املسيحية األكرب، لديه دفع معنوي كبري 
النتيجة  كانت  وإذا  املقبلة.  للمرحلة 
ُميبة آلماله، وفاز مبقعدين يف زغرتا 
وفق  معه،  خصومه  سيتعامل  فقط، 
الزاوية«.  ــ  زغرتا  »حدودك  منطق 
باسيل.  على  ينطبق  نفسه  السيناريو 
كاٍف  عدد  على  ليحصل  فرصة  لديه 
هناك  كانت  إذا  خاصة  املقاعد،  من 
فيقول:  العوني،  بالتيار  خاصة  الئحة 
»أنا األقوى«. يف حني أّن فوزه فقط 
دائرة  أكرب  جُمددًا يف  البرتون،  مبقعد 
السياسي  اهلجوم  سُيسهل  مسيحية، 

عليه.

»الصوت الشيعي«
املقبلة،  األشهر  يف  اهلل،  حزب  أمام 
مهمة إعادة وصل ما انقطع بني التيار 
حال  ويف  املردة.  وتيار  احلر  الوطين 
فشل مساعيه، وهو امُلرجح، لن يكون 
إحراجًا  أقّل  الثالثة  موقفه يف الشمال 

من موقف تيار املستقبل.
ُتسقط القوى السياسية أهمية الصوت 
الشيعي يف هذه الدائرة من حساباتها. 
كان ذلك يصح أيام االقرتاع األكثري. 
التحالفات،  النسبية، وتبدل  ولكن مع 
تكتسب  املنطقة،  يف  والتناقضات 
كبرية،  أهمية  الشيعية  األصوات 

لسببني:
1ــ الكتلة الشيعية مرتاصة للغاية

يف  الشيعية  االقرتاع  نسبة  بلغت  2ــ 
ويف   ،%73.9  ،2009 عام  البرتون، 
عدد  يبلغ  حاليًا   .%68 بلغت  الكورة 
 ،1202 الكورة  يف  الشيعة  الناخبني 
و1034 يف البرتون. إذا كانوا »بلوكًا« 
واحدًا، كما يريد سليمان فرجنية وجربان 
باسيل، فسُيساهمون يف تأمني مقعد 

إلحدى اللوائح.
ال يلغي ذلك أّن اإلحراج الذي يتعرض 
له حزب اهلل، بوجود حليفني رئيسيني 
له، هو أكرب من إحراج تيار املستقبل 
مع حلفائه. مل تقم قيادة حارة حريك 
يكون  وقد  االنتخابية،  حبساباتها  بعد 
واملردة،  التيار  بني  األصوات  توزيع 

واحدًا من اخليارات أمامها.

معركة دائرة الشمال الثالثة )بشري وزغرتا والكورة والبرتون( يف االنتخابات النيابية 
املقبلة ستكون، بتحالفاتها ونتائجها، تمهيدًا ملعركة رئاسة الجمهورية يف 2022 
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»جرصة« جريصاتي: القضاء مصلوب على ذراع طارق يتيم
علنًا، يف قضّية قضائّية.  العدل طرف،  وزير 
دمعك  »شريي،  اهلواء:  على  للمّدعية  يقول 
بيسوى كل شي يف عدلّية«. يتصل بالقاضي 
ويقول له: »بّدي مّنك«. حمامي املّتهم ينسحب 
»ارتياب  الوزير.  استقالة  ويطلب  اجللسة  ِمن 
مشروع«. »جملس القضاء« حُمَرج. ُيصدر بيانًا 
يقف على خاطر اجلميع. قاضي احملكمة ُمرَبك. هل 
يقف يف وجه الوزير؟ إّننا »نطلب املستحيل«. 
حمامي االّدعاء يتحّدث عن »مجاعتهم«. اتهامات 
أصبحت  بعدما  العام«  »الرأي  قضّية  متبادلة. 
»جرصة« مل حتّرك الرأي العام. مّرت بصمت. 
ختتنق  احملكمة  يف  الريف  جورج  الراحل  طفلة 
بدمعها. طارق يتيم، املّتهم بقتل والدها، يبعد 
القوى  ُمكابرًا.  كئيبًا  كان  أمتار.  بضعة  عنها 
األمنّية كانت قلقة. كم كانت قاعة احملكمة قبل 

أّيام ُتشبه جمتمعنا. كان فيها كّل شيء
سقف القاعة ال يزال ممّزقًا. القضبان احلديدّية، 
وقد  احلجرّية  القطع  متسك  تزال  ال  املهرتئة، 
موجودًا.  يعد  مل  بعضها  تسقط.  تكاد  تدّلت. 
»النّش«  فمياه  اجلدران،  أّما  سابقًا.  سقط 

ترسم عليها نفسها. إّنه العطن.
كأّن  اتساعًا.  تزداد  األصفر  اللون  موجات 
ُيكن  »الكمخة«  رائحة  أعلى.  ِمن  بال  أحدهم 
ال  طوال.  سنوات  منذ  كذلك  املكان  رصدها. 
شيء يتغرّي هنا... باستثناء الوجوه. هنا قاعة 

حمكمة اجلنايات يف عدلّية بريوت.
أن تسقط فوق  السقف  ِمن  لقطعة  ُيكن  كان 
رأس امُلّتهم طارق يتيم. كان ُيكن أن يكون 
هذا إعدامًا ميدانّيًا. لكن، مهاًل، كان ُيكن أيضًا 
احملامي،  أو  القاضي،  رأس  فوق  تسقط  أن 
ِمن  واحد  أو  الضحية،  أهل  أو  الصحايف،  أو 
»املواطنني الصاحلني« الذين حضروا. السقف 
حتّركه  ال  العاطفة.  حتكمه  ال  السقف  ُيّيز.  ال 
اتصااًل،  يتلّقى  ال  أحدًا.  ُيراعي  ال  املصلحة. 
عليه  الذي  ما  لُيخربه  للعدل  وزير  ِمن  متلفزًا، 
العام.  الرأي  بضغط  يتأّثر  ال  السقف  ِفعله. 

السقف حيادّي متامًا.

»صليب« و»جماعتنا«
على  احلكم  قبل  األخرية  املرافعة  جلسة  إّنها 
تلك  الريف.  جورج  قتل  يف  بالتسّبب  امُلّتهم 
احلادثة اليت شغلت »الرأي العام« قبل عامني. 
زوجة الريف كانت حاضرة. أحضرت معها ابنتها 
يوم  معه  كانت  اليت  يتيم،  الصغرية. صديقة 
وحدها.  كانت  أيضًا.  حاضرة  كانت  احلادثة، 
اإلشارة. كان هادئًا.  بلغة  ُياطبها  يتيم  كان 
يضغ الِعلكة. بدا كمن ُيكابر للظهور متماِسكًا. 

محمد نزال

يف  اإلجراءات،  شّددت  األمنّية  القوى  اجلميع. 
هواتف.  ال  مألوف.  غري  بنحو  واخلارج،  الداخل 
والصورة.  بالصوت  جيري  ما  ُينقل  أن  ممنوع 
الفتاة الصغرية كانت جتلس وحدها باكية. بني 
يتيم، فال تطيل  رأسها حنو  ترفع  وأخرى  فينة 
النظر، ثّم حنو القاضي، ثّم حنو السقف، وهكذا. 
لقد فقدت والدها. كانت »املالك« الوحيد يف 
القاعة. جاء أحدهم ومسح على رأسها. وُيكمل 
حمامي العائلة مرافعته. كان الفتًا أّنه استخدم، 
يتيم  اّن  ِمثل  مبهمة،  عبارات  مّرة،  ِمن  أكثر 
بالسيارة  وصال  عندما  باجلرية  قاما  وصديقته 
قال:  آخر  مكان  ويف  احلاضنة«.  »البيئة  إىل 
غري  ألنها  ختفيفّية  أسباب  هناك  يكون  »لن 
موجودة، ال بالتقارير وال بشهود احلق العام وال 
بالشهود الشخصّية، مع أّن املنطقة هلم«. َمن 
هم؟ َمن يقصد حتديدًا! وبعد ذلك قال أيضًا: 
»إّن ما جرى هو حتقري للمحكمة، فعندما كانت 
مجاعتهم تتدّخل يف األمور، والقضاء كان عاجزًا 
األمور  الكثري من  ِمن  يرّبئهم  الكالم، كان  عن 
يف  شهرية  مفردة  هذه  مجاعتهم!  واجلرائم«. 
الشارع اللبناني. الغريب أّن احملكمة مل تتوّقف 
عند املوضوع. كأّن »هم« جهة معروفة ِمن قبل 
اجلميع! امُلهم، ُتكِمل جمريات احملاكمة، فتسمح 
احملكمة لزوجة الراحل جورج الريف بالكالم. شحنة 
القاعة. هذا طبيعي. ال  داخل  إضافّية  عاطفّية 

أحد َيشعر باألمل إال صاحبه.

املحامي يطلب املستحيل!
احملامي  هو  للمرافعة.  يتيم  وكيل  دور  يأتي 
اإلذن  احملكمة  رئيس  ُيعطيه  طوبّيا.  أنطوان 
املفاجأة  إّنها  ماذا!  يرتافع.  لن  طوبّيا  للبدء. 
اليت كان قد أعّد هلا. قال: »ليس بالتهويل ِمن 
معالي وزير العدل على هيئتكم حييا القضاء... 
أسّجل  أنا  اجللسة،  ِمن  سأنسحب  أترافع،  لن 
املاضية  اجللسة  بعد  حدث  ما  وأستنكر  موقفًا 
الذي قام مبداخلة علنّية حول  الوزير،  ِقبل  ِمن 
ملّفنا«. القاضي، رئيس اهليئة، ُمعّلقًا: »ولكّن 
َيرّد احملامي: »أنا لن  هذه اجللسة للمرافعة«! 
أترافع قبل أن يتعّهد الوزير بعدم التدّخل يف 
هذا امللف وغريه. ُيعّلق القاضي: »ولكن هذه 
»ال،  احملامي:  ينفعل   .)...( األصول  ليست 
يتكّلم  الوزير  نرى  عندما  ونص،  أصول  هذه 
بالتشكيالت  وُيهّدد  اهلاتف(  )عرب  حضرتك  مع 
القضائّية، فكيف لي أن أطمئن بعد على امللف؟ 
أنا لدّي كراميت، ولن أعود إىل اجللسة قبل أن 
التدّخل، وال بأس أن  الوزير بعدم  يتعّهد علنًا 
القاعة.  وغادر  أغراضه  طوبّيا  مجع  يستقيل«. 
صمت ُمطبق. لقد رمى قنبلة ِمن العيار الثقيل 
يف وجه القاضي، احملكمة، القضاء برّمته، يف 
وجه ثنائّية السياسة والقضاء، يف وجه اجلميع. 
مل نعد أمام قضّية مّتهم بالقتل وعائلة مفجوعة 
بقتيلها. أصبحنا أمام »فضيحة« ُيريد أن يذهب 
احملكمة  هيئة  حارت  النهاية.  إىل  احملامي  بها 
يف اخلطوة اليت ستأخذها. يف النهاية، أرجئت 
اجللسة إىل الرابع ِمن مّتوز املقبل. مسار القضّية 

ال يزال قوّي الُبنّية. ُيفّضل 
هذا  الِكم«.  »نصف  لبس 
ُيساعده يف إظهار األوشام 
يديه  فوق  أضافها  اليت 
ومشه  السجن.  داخل 
طول  على  اجلديد: صليب 
يتيم ليس  اليمنى.  ذراعه 

مسيحّيًا! القتيل كان مسيحّيًا، نعم، وهذا ليس 
تفصياًل يف لبنان. املسكوت عنه يف قضّية طارق 
يتيم ــ جورج الريف، حتديدًا، سيظهر )رمّبا( يف 

فلتات لسان امُلرافعني. سيأتي الحقًا.
تكون  ال  مرافعته.  يتلو  الريف  عائلة  حمامي 
شفهّية  بالدنا،  يف  غالبًا،  احملامني  مرافعات 
احملكمة  إىل  ُتقّدم  أن  العادة  درجت  خطابّية. 
القضّية  خطابّية.  كانت  املّرة  هذه  مكتوبة. 
احملامي  ُيضّيع  لن  عليها.  والعيون  استثنائّية 
متماياًل،  عاليًا،  صوته  يرفع  الفرصة.  هذه 
جسدّيًا  يؤّدي  األفالم.  يف  عادة  نشاهد  كما 
بطريقة جّيدة. َيسرد جمريات »اجلرية« بتعابري 
تفيض حزنًا تعبوّيًا. يلتفت بعد كل مقطع إىل 
الصحافيني. يطلب ِمن هيئة احملكمة أن حتكم 
على امُلّتهم باإلعدام: »فهو احلكم الوحيد الذي 
احملامني  بني  مشادات  حتصل  حّقنا«.  ُيعطينا 
ِمن  األصوات  ترتفع  الطرفني.  ِمن  احلاضرين 

ماذا يعني اتصال 
الوزير بالقاضي 

ليـُخربه بأن 
التشكيالت 
القضائيـّة 

مـُقبلة؟

إنـّها جلسة املرافعة األخرية قبل الحكم على امُلتـّهم بالتسبّب يف قتل جورج الريف )أرشيف(

أصبح غامضًا. ال ُيكن إكمال احملاكمة بال حماٍم. 
قال  عندما  واضحًا  كان  املستشار  القاضي 
للمحامي: »أنت تربط امللف بشيء مستحيل«. 

أن  ُيربه  وهو  األخبار،  نشرات  يف  بالقاضي، 
التشكيالت القضائّية ُمقبلة، فيقول حرفّيًا: »ال 
أريد أن أخلق سابقة يف هذا امللف بأن هناك 
هيئة حمكمة بأكملها، وأنا أحتدث هنا عن جنايات 
بريوت، وعلى باب مناقالت، فتطري مبلف مثل 
اتصاله:  الوزير  وُيكمل  هذا!  ما  امللف«!  هذا 
عبد  وابن  احلّجار  ابن  ألنك  معك  اتكّلم  »أنا 
املنعم احلجار. أنت حبييب، فاهلل يوفقك وبشوف 
)حزيران(  بـ13  لكن  قريب.  عن  احللو  وجهك 
بّدك تعطيين شي نوعي لكون فخور فيه«. ما 
الوزير  ينسى  ال  وتعطيين!  هي!  عائلّية  هذا! 
بعد إنهاء االتصال أن يتوّجه إىل زوجة الريف، 
قائاًل: »شريي، دمعك هون بيسوى كل شي يف 

عدلّية«. ما هذا!

القضاء يف ورطة
إّنها فضيحة. ال شيء سوى هذا. حصل ذلك 
القضاء  جملس   .2017 أيار   16 تاريخ  يف 
»جرصة«  إّنها  احلرج.  استشعر  نفسه  األعلى 
»جملس  يتأخر  مل  لذلك  والقضاء.  جلريصاتي 
القضاء« لُيصدر بيانًا بعد تلك »الواقعة«. جاء 
واجب اجمللس محاية  ِمن  »انطالقًا  البيان:  يف 
أو ضغط  تعّرض  أّي  ودفع  قاض  كّل  حيادّية 
ِمن أّي نوع كان ِمن شأنه أن ُيعّكر صفاء ذهنه، 
ال سيما ِمن قبل وسائل اإلعالم، وانطالقًا ِمن 
نتاج  القضائّية  األحكام  تبقى  أن  على  احلرص 
قراءة احملاكم لوقائع الدعوى وألحكام القانون، 
قام )رئيس جملس القضاء األعلى( بزيارة وزير 
مكتبه،  يف  جريصاتي  سليم  األستاذ  العدل 
وتوافق وإّياه على جممل ما سبق وعلى مقاربة 
واحدة بشأن التصّدي ألّي خلل ُيكن أن يطرأ 
مبعرض العمل القضائي«. البيان كان ذكر يف 
فيه:  جاء  إذ  باالسم،  احلادثة  حرفّيًا،  مطلعه، 
»يف ضوء ما نقلته بعض وسائل اإلعالم املرئي 
إحدى  احملاكمة يف  جلسة  واملكتوب عن جمرى 
جهة  انتقال  ِمن  تالها  وما  اجلنائّية،  القضايا 
إىل  اإلعالم  وسائل  برفقة  الشخصي  االدعاء 
للتظّلم  جريصاتي  سليم  العدل  وزير  مكتب 
اتصال  من  ذلك  أعقب  وما  احملكمة،  أداء  ِمن 
هاتفي أجراه الوزير...«. رمّبا حكاية »استقاللّية 
ورمّبا  العربّية،  الدول  ويف  لبنان،  القضاء يف 
يف كل العامل، هي »أسطورة« مل يكن هلا جتلٍّ 
لكّنها  رغبة مشتهاة  الواقع. هي  عامل  تام يف 
على ما يبدو »ضّد الطبيعة«. الفارق نسيب بني 
نظام وآخر. ما ِمن قاٍض ُيقّرر معارضة »النظام« 
»الكبس«. هم جزء  أن مصريه  إال وهو يعرف 
بعض  باستثناء  األمر...  نهاية  النظام يف  ِمن 
احلاالت »االنتحارّية«. لكن يبقى الشكل، أقّله 
مراعاة الشكل، الذي يكون القفز فوقه إشارة 

إىل انتهاء اللعبة.
هي  العام«  »الرأي  مسايرة  إن  بالتأكيد، 
هم  امُلتَّ »جلد«  ُيريد  اجلميع  »كّسيبة«.  سياسة 
جبرية القتل. ثقافة القانون مل تنضج يومًا يف 
بالدنا. يبدو أّنها زرع يف غري حمّله... إىل اآلن. 
هكذا، لن جتد َمن يعرتض لو مت »سلخ« املّتهم، 
كيفما كان، ولو ِمن غري حماكمة. كان ُيعَتب، 
سابقًا، على الناس الذين ال يعرفون الفرق بني 
املشتبه فيه وامُلّتهم وامُلدان. يتيم، وإن كانت 
املّتهم  مّتهمًا.  يزال  ال  أّنه  إال  ضّده،  القرائن 
بريء حتى تثبت إدانته. إّنها »قرينة الرباءة«. 
القانونّية.  إّنها ألف باء احملاكمات القضائّية – 
امللف  هذا  يف  السياسة  تتدّخل  أن  يقبل  َمن 
إّنها مسألة  تدّخلها يف سواه.  أن يقبل  فعليه 
مبدأ. يف بالدنا ُنب ال تنفّك تتحدث عن »دولة 
القانون واملؤسسات«، فيما هي مل خترج يومًا 
ِمن ثقافة الثأر والرغبة يف السحل أمام مجهرة 
الالدولة،  جمتمعات  عن  حُيكى  عندما  الناس. 
فهذه  الدولة،  قبل  ما  أو  الدولة،  دون  ما  أو 
هي. حَيصل أن تتسّلط علينا »ُنب« سياسّية 
وقضائّية وأمنّية، ِمن هذا النوع، فيما ال يزال 
لعاب غرائزها يسيل حنينًا حللبات القتال املميت 
)أرينا( على الطريقة الرومانّية القدية. ال يبدوا 
أّننا تغرّينا. رمّبا حصل يف املظهر فقط. نلبس 

الثياب »الشيك« ونضع ربطات عنق.

واضحًا  كان  احملامي 
أيضًا يف رّده: »بالتأكيد 
فيها  املسألة  سأربطه، 
موت، مل حيصل  أو  حياة 
هذا  ِمثل  السابق  يف 

التدّخل ِمن وزير«.
الوزير للقاضي: أنت حبيبي

وزير  عن  هنا  احلديث 
جريصاتي.  سليم  العدل 

وزير »العهد اجلديد«. الرجل القادم ِمن خلفّية 
يومًا  وكان  حماميًا  عمل  الذي  عتيقة.  قانونّية 
ِمثل  كان  إن  الدستوري.  اجمللس  يف  عضوًا 
جريصاتي ال يعرف األصول، أو يعرفها ولكن ال 
يعمل بها، فعلى َمن ُيعّول بعد؟ ما حكاية تدّخل 
ذكرها  الذي  املاضّية  اجللسة  بعد  جريصاتي 
عذر  نتيجة  اجللسة  ُترجأ  القّصة.  إليكم  طوبّيا؟ 
والعائلة  الريف،  عائلة  وكيل  يغضب  َمَرضي. 
يف  جريصاتي  فيقصدون  أصاًل،  غاضبة  معه 

مكتبه.
وبعض  »املؤيدين«  ِمن  جمموعة  معهم  حتضر 
اإلعالميني، إضافة إىل كامريا تلفزيونّية تنقل 
اللقاء. تذرف زوجة الريف دموعها وهي ختطاب 
هاتفّيًا  يّتصل  مباشرة،  األخري.  يتأّثر  الوزير. 
احلّجار.  هاني  احملكمة  هيئة  رئيس  بالقاضي، 
القضاء  تاريخ  ستدخل  حتمًا،  املكاملة،  هذه 
اللبناني وسُتصبح مضرب مثل. أمام الكامريات، 
هذا  رّيس،  »ليك  للقاضي:  جريصاتي  قال 
امللف صادم للرأي العام وأنا أضعه على مكتيب 
قاهلا  األخرية  )العبارة  الساخنة  امللّفات  ضمن 
باإلنكليزّية(. خّليين كّمل لو مسحت... بّدي مّنك 
شغلة، ليس من باب التدّخل بالوظيفة القضائّية 
إمنا ِمن باب األداء، فإن كّل امللّفات الصادمة 
للرأي العام ُنريد فيها أحكامًا يف عهدنا«. ماذا 
عن امللّفات غري الصادمة للرأي العام معاليك؟ 
يعرفون  ال  الذين  املغمورين  ملّفات  عن  ماذا 
طرق وسائل اإلعالم ومجاعات الضغط؟ بعضها 
ما  أولوّيته  أمام قضاء  أيضًا. حنن  جرائم قتل 
يصدم »الرأي العام«! هكذا، إّنها امللّفات اليت 
رصيد  إىل  لتضاف  اإلعالم  سوق  يف  »تبيع« 
حنن  فضيحة.  هذه  شعبّيًا.  السياسي  الفريق 
أحد، يف  بوسع  »ارتياب مشروع« وليس  أمام 
طوبّيا.  احملامي  موقف  على  املزايدة  القانون، 
مّتهم  وكيل شخص  ألّنه  مثاًل،  حُتّبه،  أال  ُيكن 
بالقتل. هذا شعور شخصي، لكن ال عالقة له 
للمماطلة  ُيقال فعل ذلك كحّجة  رمّبا  بالقانون. 
القانون هذا  يف القضّية. هذا وارد، لكن يف 
يأتي  َمن  خُترب  أرشيفّية  أمام فرصة  حّقه. حنن 
بعدنا كيف كان قضاء بالدنا عام 2017. ماذا 
الوزير  اتصال  فيديو  الناس  ُيشاهد  أن  يعين 

نحن أمام 
»ارتياب 

مشروع« وليس 
يف وسع أحد 
املزايدة على 

موقف املحامي 
طوبيـّـا
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الـنائب الـعمالي هـيو ماكـدرمـونت يهـنئ

Hugh McDermott  MP
 Member for Prospect 

عيد الفطر هو أهم حدث يف الروزنامة االسالمية وبه 
تتم شهر رمضان املبارك  يخُ

أتقـدم من الـجالية االسـالمية بأحـر الـتهاني بـهذه 
املناسبة السعيدة، مـتمنيا هلا كـل الصـحة والسـالم .

عــيد ســعيد

Eid El – Futer is the most important event in  
the Islamic Calendar which indicates the end of 

the holy month of Ramadan.
In this very special occasion, I wish the Muslim 

community all the best of health and peace.

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

Eid Mubarak

 Pacific Tiles Sefton p/l    يتقدم صاحب حمالت
السيد بسام القلعجي ومجيع العاملني معه من اجلالية العربية واالسالمية 
بأحر التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد أعاده اهلل على اجلميع  باخلري 

والربكات ..  فــطر مبارك

شعارنا الصدق واالستقامة

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

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

احلمامات)بياضات(
 االتصال بالسيد بسام القلعجي 0410484760

السيد بسام القلعجي
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

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

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

أتـقدم من الـجالية االسـالمية وخاصة 
يف مقعد إيست هيلز بأحـر الـتهاني 
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، 
أعاده اهلل باخلـري  واليمن والربكات 

على  الـجميع.
فطر مبارك

Futer Mubarak

 معلبات -سكاكر - مواحل 
- أجبان - ألبان -  قهوة 

- عصائر - أراكيل - 
خبز - مرطبات وغريها

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد
صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

نـفتح 7 أيـام فـي االسـبوع
221 Miller Rd, Bass Hill - Ph; 9727 6699 -  Email; mouaz_elhares@miramarket.com.au
عـيد مـبارك
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I wish the Arabic and 
Muslim Communities 

السيناتور شوكت مسلماني يهنئ

F u t e r 
Mubarak

العربية  الجالية  من  التهاني  بأحر  أتقدم 
واالسالمية بحلول عيد الفطر السعيد، أعاده 

اهلل بالخري واليمن والربكات على الجميع .
فطر مبارك

all best of health, 
peace and prosperity 
as they celebrate Eid 
El-Futer. 

Eid El - Futer is the most important day on the Islamic calendar which indicates the end of the holy 
month of Ramadan.
May God accept your good deeds, forgive your mistakes and ease the suffering of all people around the  
globe.

I wish the Muslim Communities in Australia especially in McMahon seat all the best of health and 
prosperity in this very special occasion.

Futer Mubarak

Chris Bowen MP
Federal Member for McMahon

 عيد الفطر هو من اهم االعياد يف الروزنامة االسالمية حيث يؤشر اىل نهاية شهر رمضان املبارك.

فليتقبل اهلل حاجاتكم ويغفر لكم أخطاءكم وخيفف آالم كل الشعوب حول العامل.

أمتنى للجاليات االسالمية يف اسرتاليا، وخاصة يف مقعد ماكماهون، كل الصحة والتقدم يف هذا العيد السعيد.
فــطر مبارك
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

النائـب كـريس بـوين يهـنئ

Visit arabbank.com.au 
for all your financial needs.

Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563
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160 Merrylands Road, Merrylands 2160
P: 9637 1656   F: 9897 1434   E:  Granville@parliament.nsw.gov.au

May your 
hearts be 

filled with the 
joyful spirit 

of Eid.

Eid Mubarak 

عـيد  بـروحية  قـلوبكم  يـمأل  أن  اهلل  من  نـطلب 
الـفطر السـعيد. 

عـيد مـبارك

Julia Finn MP
Member for Granville

حتى  مرة  ألول  تراه  أن  ما 
النائب صويف  كوتسيس )MP( تهنئتشعر وكأنك تعرفه منذ عشرين 

عيد الفطر  هو اليوم األكثر قدسية ومتيزا يف 
الروزنامة االسالمية.

أتطلع قدما للعمل معكم مجيعا من اجل جمتمعنا احمللي. 

Eid El - Futer is 
the most special 
and sacred day 
in the Islamic 

calendar.
 I look forward 
to working with 
you for our local 

community.

Eid 
Mubarak

SOPHIE COTSIS MP
Member for Canterbury
NSW Shadow Minister for 

Women, Disability Services, 
Multiculturalism and Ageing 

Add: Suite 201, Level 2, 308 - 312 Beamish Street, 
CAMPSIE NSW 2194- P: (02) 9718 1234

فــطر ســعيد

Stephen Kamper  MP
 Member for Rockdale 

الـنائب ستيفن كامرب يهـنئ

عيد الفطر هو يوم ختام شهر رمــضان املبارك 
وهو أهم يوم يف الروزنامة االسالمية.

أمتنى للجاليات االسالمية كل ما هم أفضل يف 
هذه املناسبة اهلامة واملميزة.

فطر مبارك

I wish the Muslim 
community a joyous 
Eid-al-Fitr. Eid-al-
Fitr is a day to give 

thanks for all we 
have to be grateful 
for, and I wish you 

the very best on this 
special occasion.

Futer 
Mubarak

الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ

أتمنى لكم ولعائالتكم عيدا مباركا.
واملميزة  السعيدة  املناسبة  تجلب هذه  ان  اهلل  من  ونطلب 

بعض النور والسعادة ألولئك الذين يعانون أوقاتا صعبة.

Jihad Dib MP

I wish you and your 
families and Eid 

Mubarak.
May this special 
time bring light 

to those suffering 
hardship.

Member for Lakemba
Shadow Minister for Education

P 9759 5000,  F 9759 1945, E lakemba@parliament.nsw.gov.au
Level 3, Roselands Shopping Centre, P.O. Box 5 Roselands NSW 2196

فطر مبارك
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حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

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

وصدق يف املعاملة

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

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

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق

 2017 حــزيران   24 Saturday 24 June 2017الـسبت 
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اعــالنات

As the Holy month 
of Ramadan 

comes to an end 
I wish all Muslims 

in Australia Eid 
Mubarak.

ADVERTISEMENT

Message for the End of Ramadan

Hon Tony Burke MP  
MEMBER FOR WATSON

Tony Burke MP

آدي سركيس يهنئ
يتقدم رئيس 

جمعية 
الدامور 
الخريية 
السيد
آدي 

سركيس
بأحر التهاني 
من الجالية 
االسالمية 
بحلول عيد 

الفطر السعيد..    فــطر مبارك

يتقدم الدكتور
عـماد بـّرو

بأحر التهاني من اجلالية 
اللبنانية والعربية عامة 
واالسالمية خاصة حبلول 

عيد الفطر السعيد، 
أعاده اهلل على اوطاننا 
العربية باألمن والسالم 
وعلى اسرتاليا بالتقدم 

واالزدهار.. وعلى اجلميع 

الدكـتور عماد بّرو  يهـنئ

باخلري واليمن والربكات.. 

وكل عام وأنتم بألف خري.
فــطر مبارك

Client 
Negotiator Magazine ed. #00 
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for 
client approval only and must not be used for 
any other purpose. 
The Coupon Magazine Group P/L

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular 
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge.  Tread pattern may vary to photos.  Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10. HMD-163-MTH -HILLS

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

HMD-163-MTH.indd   1 23/6/10   4:39:00 PM

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

SAVE 
$80!

TM

453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

نتقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد



Page 23صفحة 23     

اعالنات

 2017 حــزيران   17 Saturday 17 June 2017الـسبت 

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع 
الدهان بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

فــطر
مـبارك

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*
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جـيم دانـيال يـهنئ

Jim Daniel 
Councillor for 

Bankstown Council

يتقدم عضو بلدية 
بانكستاون سابقا

جـيم دانـيال
بأحر التهاني من 
اجلالية العربية 
عامة واالسالمية 
خاصة مبناسبة 

عيد الفطر املبارك 

أعاده اهلل باخلري والسالم والربكات على 
اجلميع

عــيد ســعيد

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

نتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة عيد 
الفطر السعيد، أعاده اهلل باخلري والربكات على اجلميع.. 

نفتح 7 أيام يف 
األسبوع

124  Highland Ave, Yagoona, NSW 2199 - Ph; 9793 8333  -  Mob; 0414 600 042

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ودودةنليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

فــطر مبارك

كـوليت اسـكندر سـركيس تهـنئ

تتقدم 
الناشطة 

االجتماعية 
كـوليت 
اسـكندر 
سـركيس

بأحر التهاني 

من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة عيد الفطر 
السعيد، أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات 

وعلى اوطاننا باألمن واالستقرار والسالم.

عيد مبارك على اجلميع
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

 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

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

 2017 حــزيران   24 Saturday 24 June 2017الـسبت 
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خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood
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Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

فــطر مــبارك للجــميع

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

mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on Facebook 

Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة: طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج 

مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

الـ 5 مساء

منقوشة 
ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

فـطر سعيد ومبارك
البيتزا متوفرة ومؤمنة خالل النهار
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للكمنجِة..
برزخها يف رنينِك
حّصتها من حنينِك
شهوتها للّتجّلي 
على صيغة املاِء

تهمُس إيقاَع سّرِك يف 
جدوِل األغنياْت

****
والكمنجُة ..

صادفتها يف الّطريِق
إىل نهِر قلبِك 

كانْت تسّرُح أوتارها للغناِء
وتسحبين من شحوبي 

إىل أخضر األمنياْت
****

والكمنجُة دفؤِك
ذات الرخيِم وذات الّطعوِم

هلا خصرِك الّشاعرّي 
تراقصُه املفرداْت

****
يف الكمنجِة ..

قد نلتقي ذات طرٍي
على شرفة اللحِن ..
حتت انهمارِ احلياْة..

تـماثل

محمد عامر االحمد

1 )هتلر األمحق( 
وهم  يهتفون..  هتلر  شبيبُة 

باآلالف: 
كلُّ  لنا  وغدًا  أملانيا،  لنا  »اليوَم 

األرض«. 
النازي  املهرجان  معّرُف  ويقوُل 

مقّدمًا الزعيم: 
حّقًا  أرسلَك  إّنه  باهلل  نؤمُن  »حنن 

لتنقَذ أملانيا، 
حنن يا زعيمنا نؤمُن بذلك حّقًا«. 

خطبِته  يف  ذاته  هتلر  ويقوُل 
النارّية: 

»جيب أن أكمَل املسريَة اليت بدأها 
السّيد املسيح. 

حنن مساملون.. ولكّننا شجعان«!. 
كان  الذي  صديقي  لي  ويقوُل 

يشاركين 
الوثائقي  الفيلم  مشاهدَة 

اإلنكليزي: 
»مل تكن شجاعة من هتلر 

احلرَب  وفرنسا  بريطانيا  تعلَن  أن 
عليه، 

وصراُعه معهما له جذور، 
ويعلن هو هكذا احلرَب على اإلحّتاد 

السوفياتي، 
بل كانت منه محاقُة احلماقات.. 

سنوات  أربع  بعد  أثَره  حمْت  اليت 
فقط.. 

يسوَد  أن  يطمح  كان  الذي  وهو 
الرايخ.. ألف سنة«.         

2 )ذاك واحملرتم( 
التحدياُت إذا واجهْت سخفيًا 

املعروف  بسخِفه  معها  يتعامل 
فيه، 

وعلى العكس فإّن احملرتم 
إذا واجهْته حتّديات 

ُيصغي إليها رصينًا، 
وُيسائلها بشجاعة واحرتام. 

3 )أربعون عمامة(  
بعدم  واّتهمين  علّي  احتّج صديقي 

اإلنصاف.. 
قّطبُت حاجَب، فقال: 

واألربعون  بابا  علي  »قلَت: 
»حمامي«! 

بابا  »علي  لقلَت:  أنصفَت  ولو 
واألربعون »عمامي«! ـ عمامة. 

فقلُت وقد أفرَخ روعي: حّقًا »رحَم 
اهلُل من أهدى إلّي عيوبي«. 

4 )أخونا!( 
جيب أن تدرَك األثَر 

والغناُء  الرقُص  خيّلفه  الذي 
والدبكة 

يف نفوِس وأجساِم أبناِء الناس، 
فيجتهدون يف أعماهِلم 

اليت يكسبون منها عيَشهم، 
وحيسنون منه عليك.. 

وأسرتك  أنَت  فضيلتك  يا  لتعيش 
الكرمية!. 

5 )رجُل الكهف( 
اسم اهلل على صاحِب الفضيلة، 

قـّبــعُة اهلل
يفرُّ من مشاركِة أبناِء الناِس الطّيبني 

واحملرتمني 
والعاملني.. يف دبكِتهم ورقِصهم 

وغنائهم وأعراِسهم.. أو أفراِحهم.. 
كهِفه  إىل  الليل  خّفاِش  فراَر 

املظلم 
من فجِر الشمس. 

يظنُّ صاحُب الفضيلة املتعالي 
أّنه بذلك حيتمي من إبليس أو من 

الشيطان.. 
فيما هو على رأِس القوم، مشكورًا 

جزياًل، 
إىل املقابِر وجمالس العزاء. 

فقط  أم  فرٌح  العظيم  اهلل  هل 
ترح؟. 

ليت صاحب الفضيلة يفيدنا بعقِله 
الراجِح.. ويوّضح ويشرح. 

6 )احلمار(  
الناُس، وهم يف جملٍس هلم، 

كانوا يقولون وكانوا يسمعون.. 
إاّل هو احلمار.. 

يسمع  ال  وأن  يقوَل  أن  شاَء  فقد 
بتاتًا.. 

فتواصل نهيُقه املنكر 
منه  إاّل  اجمللس..  خال  بعدما  حتى 

وحده. 

7 )احلمار2(  
عاتبه.. إّنه جلَم احلماَر بعنف.. 
من دون أن يرى كيف احلمار، 

وهو يف زمحٍة من الناس، 
كان.. يلّبط. 

8 )قّبعُة اهلل(   
إّنه  فيزيائّي..  عامٌل  قاَل 

باكتشافاته 
إّنا ُينِطق عقَل اهلل، 
وقال عامٌل فلكّي.. 

إّنه مل يعثر على اهلل يف الفلك، 
يف  موجوٌد  اهلل  إّن  يعتقد  وهو 

رأِسه، 
من  خلّية  أّي  يف  يعرف  إّنه  وحتى 

الدماغ هو موجود.. 
مّساها:   Helmet تبعًا  واخرتع 

»قّبعة اهلل« 
عملها تشريح اخللّية املعنّية.. 

الكيميائي  تركيبها  ومعرفة 
والفيزيائي.. وآلّية عملها. 

9 )الذيل والناب( 
الطاووس: 
ذيُله ُيعيُقه 

يف حركَة الطريان. 
الناُب: 

ال جُيدي معه.. 
إاّل احلبس.  

10 )انظْر يف صدري( 
ـ ِمن الصادق النيهوم وإليه ـ    

»انظْر هنا يف صدري: 
هذا الكوُن العمالُق بأسِره 
يتحّرُك بداخلي مثل نلة. 

انظْر هنا يف صدري.. افتْح عينيك: 
الكوُن العمالُق بأسِره يتحّرُك بداخلي 

مثل نلة. 
دعين أحبث عن كياني.. 

فأنا أقرب إىل اخلجِل يف قبضِة هذا 
الكون العمالق.. 

ويبدو الطريق أكثر طواًل.. 
يقطَعه  أن  املرُء  يضطّر  عندما 

مبفرده«.  

11 )هزمية( 
أخّساء.. 

يغمزون من دماء.. 
تصدُّ عنهم جراَد الظالم.  

12 )عصفور( 
عصفور صغري 

عنَد أعلى شجرة.. 
سبَق بأَثِره على وجه الصّياد.. 

وطاَر »زيك زاك« كأّنه: يرقص. 

13 )جون بشارة:(  
»كّنا شبابًا خنشى املوت 

باعتباِره أصعب ما يصيب اإلنسان، 
وبعد كّل هذا العمر أعرُف اآلن 

أّن املوَت هو األسهل.. 
باملقارنِة مع ما يصيُب اإلنساَن 

من علٍل وعجٍز وآالم«. 

14 )جون بشارة2:(  
»كّل ما تبّقى، 

وقد تراكمْت سنواتي 
اليت تثقل جسمي، 

أن يعمَل أبنائي بوصييت: 
أاّل يبالغوا باألحالم«. 

15 )جهة واحدة(  
أقسى ما أنا فيه: 

ُر به فقط،  وقويف على ما أنا أفكِّ
حمّدثي  به  ُر  يفكِّ ما  على  وليس 

أيضًا، 
كأّني أخرُج علّي ال إلّي. 

16 )هامش( 
حنن غبار مشٍس 

أكرب من مشسِنا بكثري.. 
ماتْت ميتًة عنيفة، ماتْت انفجارًا، 

سنة  مليارات  مخسة  قبل  وذلك 
تقريبًا، 

ومشسُنا الرائعة، النبيلة، 
الواهبة، الرحيمة.. 

هذه.. 
نا بالتبيّن.  هي: أمُّ

17 )رمّبا( 
شراسٌة يف نّص.. 
قد تكون تسونامي 

يف فنجان، 
وِرّقٌة يف نّص.. 

قد تنقل جباًل حقيقّيًا 
من مكاٍن إىل آخر. 

 optusnet.com.au@sHawki1

ـ شوقي مسلماني 
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عون: استكمال تطبيق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

والرتبية. 
اخلميس  االول  أمس  لساعات  التأمت  اليت  بعبدا  طاولة  بدت  فقد 
ما  أقّرت  حيث  احلكومة،  عمل  على  لإلشراف  عليا«  سياسية  »هيئًة 
يشبه »خريطة طريق« وورقة عمل هلذه احلكومة للفرتة املمتدة حتى 
نته  االنتخابات النيابية يف أيار املقبل. وقد حظَيت هذه الورقة مبا تضمَّ
يف شّقيها االقتصادي واإلصالحي بإمجاع املشاركني، خصوصًا أّنها 
تعنى باملشاريع التطويرية واإلمنائية. فيما نال الشّق السياسي حّيزًا 

مستفيضًا من النقاش.
قالت مصادر اجملتمعني إّن »األجواء كانت إجيابية جدًا على رغم اختالف 
وجهات النظر يف نقاط عدة بني اجلالسني اىل الطاولة« وأّكدت »أّن 

احلوار كان واقعيًا ألّن اجلميع يدرك دّقة املرحلة«.
ورأت »أّن هذا اللقاء الذي مل ُتعقد أّي لقاءات جانبية على هامشه، 
ميكن ان يؤّسس ملرحلة وَضعت اجلميع أمام قرار االنصراف اىل العمل 
وتنفيذ املشاريع الكربى بعيدًا من اخلالفات والتجاذبات، وأن يكون 

مرجعية ُتعتمد عند العرقلة«.
وأّكدت املصادر »أّن هذه الطاولة لن تتوّسع لتصبح طاولة حوار، ألّن 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون أبلَغ إىل املعنيني أّن الوقت هو 

للعمل وليس ملؤمترات حوارية دامت سنوات ومل تصل إىل نتيجة«.
7 مالحظات

وتوّقفت مصادر معارضة عند اللقاء وسّجلت إزاَءه املالحظات اآلتية:
الكهرباء  أحد ضد تأمني  البيان إجيابي، فال  أّواًل: يف املبدأ مضمون 

واملياه والثروة البرتولية وتعزيز االتصاالت واملواصالت.
ثانيًا: إّن القضايا الدستورية ال تَقّر يف ظّل وجود فئوي ومن دون 

وجود كّل املكّونات، سواء السياسية أو الطائفية.
إلغاء الطائفية السياسية اىل إقرار  ثالثًا: قضايا بهذه األهّمية، من 
اجتماعات  َعقد  تتطّلب  املناصفة،  تثبيت  اىل  اإلدارية  الالمركزية 
لقاء  استغرقه  الذي  الوقت  أّن  حني  مؤمترات، يف  وتنظيم  وخلوات 

بعبدا التشاوري مل يكن كافيًا إاّل لقراءة البيان اخلتامي وتصحيحه.
هذا  وإعالن  اتفاق  وجود  اىل  االرتياح  ساد  الذي  الوقت  رابعًا: يف 
ا حَصل إّبان إعداد قانون االنتخاب  البيان، بدا أّن هذا االتفاق مشابه ملمِ
ّد لتربير التمديد للمجلس النيابي فيما هذا االتفاق جاء مبثابة  الذي أعمِ

منحمِ احلكومة ممّرًا جديدًا.
إطار عمل  خارج  نّيات«  »إعالن  أن تكون  الوثيقة  خامسا: كان ميكن 
احلكومة، إذ إّن لدى احلكومة بيانًا وزاريًا تلتزمه، فليس لكّل جمموعة 
سياسية كّلما التقت أن ُتصدر بيانًا، فهناك بيان وزاري للحكومة فهل 

ختّلت عنه واعتمدت وثيقة بعبدا اجلديدة.
سادسًا: الدعوة كانت موجهة لـ«رؤساء« الوزراء األعضاء يف احلكومة، 

فما هو بالتالي موقف الوزراء؟
سابعًا: لقد اختصر رئيس اجلمهورية مجيَع رؤساء اجلمهورية السابقني، 
كذلك اختَصر رئيس جملس النواب مجيع رؤساء اجمللس السابقني، 
وكذلك فعل رئيس احلكومة، واختَصرت القوى احلاكمة كّل قوى البالد 

األخرى.
ورقة عمل

ثالث ساعات برئاسة  وكان لقاء بعبدا قد مَجع رؤساء األحزاب اللبنانية لمِ
يت »وثيقة بعبدا  رئيس اجلمهورية وأقّر ورقة عمل عرَضها عون وُسّ
2017«، بعد مناقشتها وإدخال تعديالت طفيفة وزيادة بعض النقاط 

عليها.
الشّق  امليثاقي،  الشّق  أقسام:  ثالثة  إىل  العمل  ورقة  وُقّسمت 

االقتصادي والشق اإلصالحي.
يف الشق امليثاقي أّكدت »أّن لبنان الرسالة يقتضي مّنا االتفاق على 
بني  »املواَءمة  الوطين، خصوصًا يف  الوفاق  وثيقة  تطبيق  استكمال 
احلفاظ على نظامنا الدميوقراطي التعّددي، وبني تصّور واضح وحمّدد 
زمنيًا النتقال كامل حنو الدولة املدنية الشاملة، مبا يف ذلك كيفية 
التدّرج من تثبيت التساوي واملناصفة حبسب الدستور بني عائالتنا 
الروحية يف حياتنا العامة، وصواًل اىل تشكيل اهليئة الوطنية إللغاء 

الطائفية«.
وشّددت على ضرورة »احلفاظ على مقّومات الوطن اللبناني البنيوية، 
ونهائيته«.  وحدته  ضمن  من  وجغرافيته،  دميغرافيته  يف  خصوصًا 
الالمركزية  و«إقرار  املقّنع«،  أو  »املعلن  التوطني  منعمِ  على  ورّكَزت 

اإلدارية يف أسرع وقت ممكن«.
ويف الشّق االقتصادي واإلصالحي رّكزت الورقة على »إطالق ورشة 
التحتية وحتسيَنها، من  البنى  تأمنَي  أيضًا  تتضّمن  اقتصادية شاملة 
البحرية  البرتولية  الثروة  على  احملافظة  إىل  إضافًة  ومياه،  كهرباء 

وتعزيز قطاع االتصاالت واملواصالت«.
ويف الشّق اإلصالحي شّددت الورقة على ضرورة إجراء إصالحات يف 

السياسة واملؤسسات والقضاء واإلعالم والرتبية.
وشاَرك يف اللقاء رئيُس جملس النواب نبيه بري، رئيس احلكومة سعد 
السّيد  لـ«حزب اهلل«  العام  األمني  رعد ممّثاًل  النائب حممد  احلريري، 
باسيل،  جربان  الوزير  احلر«  الوطين  »التيار  رئيس  نصراهلل،  حسن 
محادة  مروان  الوزير  جعجع،  سري  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس 
ممّثاًل النائب وليد جنبالط املوجود خارج لبنان، رئيس احلزب السوري 
القومي االجتماعي علي قانصو، رئيس تيار »املردة« النائب سليمان 
األمني  ارسالن،  طالل  اللبناني  الدميوقراطي  احلزب  رئيس  فرجنية، 

العام حلزب »الطاشناق« النائب آغوب بقرادونيان.
مداخالت

وكان عون قد افتتح اجللسة مَرّحبًا، وقال: »إرتأيت بعد إقرار قانون 
االنتخاب والتمديد التقين للمجلس النيابي وضَع ورقةمِ عمٍل لكي تكمَل 
احلكومة عملها، وهناك مواضيع ميثاقية من »وثيقة الوفاق الوطين« 

وُأخرى إمنائية مربجمة حتتاج إىل عمل وخطة اقتصادية، وهذا التصّور 
أضُعه أمامكم لنبحَث فيه«.

ثّم حتّدَث احلريري مشّددًا على »أهّمية التوافق واإلمجاع على مواجهة 
الفساد«. ودعا إىل »التعّمق يف القضايا امليثاقية، وال سّيما منها 

إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء جملس الشيوخ«.
ثّم عَرض أرسالن لقضايا تتعّلق حبقوق الطوائف، وخصوصًا الطائفة 

الدرزية. وطالَب بزيادة بند إىل الورقة حول إغالق ملّف املهّجرين.
ُيَطمئن  »ما  فيه  ووَجد  الورقة  يف  جاء  ما  أهّمية  على  محادة  ورّكز 
اللبنانيني«، لكّنه اعترب »أّن الشّق امليثاقي دقيق، وأّن موضوع جملس 
الشيوخ حيتاج إىل حبث«. ونادى بضرورة حتقيق الالمركزية اإلدارية.

والثانية  سياسية  واحدة  ورقتني؛  الورقةمِ  »جعل  فرجنية  واقرَتح 
على  الرتكيز  ويتّم  السياسة  يف  الحقًا  يبحث  أن  على  اقتصادية، 

القضايا احلياتية وإطالق ورشة لدرس ُسبل زيادة النمّو«.
ورّكز قانصو على »أهّمية الدولة املدنية واستبدال االقتصاد الريعي 
باقتصاد اإلنتاج«، واقرَتح االّتصال مع احلكومة السورية للبحث يف 

عودة النازحني. لكّن احلريري وجعجع عاَرضا هذا االقرتاح.
الرئاسية  الوثيقة  على مضمون هذه  »ال خالف  أن  بقرادونيان  وأّكد 

وعلى حقوق األرمن يف الوظائف«.
واقرَتح جعجع »تأجيَل البحث يف الشق السياسي ألنه ُيثري ترّددات 
أة، والرتكيز على الشّق االصإلحي وما حيّقق  سلبية، واألجواء غري مهيَّ
إلغاء  جلنة  تشكيل  وعاَرض  الفساد«.  ومكافحة  االقتصادي  النمو 

الطائفية السياسية.
من جهته اعترب رعد »أّن الورقة الرئاسية تعكس تصّورًا وطنيًا، وأّن 
بّد من  وأولويات، وال  أهدافًا  اإلصالحّي فيها مهم ألنه حيّدد  الشّق 

ها«. وضعمِ آليات لطريقة مقاربتمِ
ز بني »الطائفية« و«حقوق الطوائف«، ووافَق على الشّق  أّما بري فميَّ
االقتصادي من الورقة كّله، وعلى مواضيع املياه وتنظيف الليطاني 
د  ذ، وعدَّ وإزالة التلّوث. وأشار إىل أّن قوانني عدة صدَرت ومل تنفَّ
أبرَزها، وسّلم إىل عون واحلريري ُنَسخًا منها، وقال »إّن هناك قوانني 

يف حاجة إىل مراسيم تطبيقية«.
ويف الشّق امليثاقي من الورقة الرئاسية قّدم بري جمموعة أفكار حول 
اهليئة اليت تتوىّل إلغاَء الطائفية السياسية وتطبيَق القوانني النافذة 

والالمركزية اإلدارية وتفعيل هيئات الرقابة.
الرئاسية  الورقة  من  امليثاقي  للشّق  تصّوَره  فعَرض  باسيل  أّما 

»خصوصًا وأّن البالد تنتقل من مرحلة إىل مرحلة«.
مناقشات حامية

تتعلق  األوىل  نقطتني:  حول  وباسيل  بري  دار بني  نقاشًا  أّن  م  وعلمِ
باستحداث جملس الشيوخ، حيث اعرتض بري على ذلك مؤّكدًا أّنه طَرح 
جملس الشيوخ بالتزامن مع قانون انتخاب ال طائفي وعلى أساس ٦ 

دوائر، إاّل أّن القانون مل يَقّر بهذه الصيغة.
أّما النقطة الثانية فهي حول املادة ٩٥ من الدستور، خصوصًا حول 
عبارة »املرحلة االنتقالية«، حيث إّن باسيل اعترب أّن املرحلة االنتقالية 
اليت أشارت إليها املادة ٩٥ مل َتكتمل بعد لُيصار إىل اعتماد التوظيف 
الفئة  باستثناء  الدولة  الطائفي يف وظائف  التمثيل  من دون قاعدة 

األوىل.
يف حني اعترب بري »أّن املرحلة االنتقالية انقَضت، وبات من املفروض 
عدم االلتزام لقاعدة التمثيل الطائفي يف الوظائف العامة ما عدا وظائف 

الفئة االوىل كما نّصت املادة ٩٥«.
لت إليها بعض  ويف اخلتام مّت التوافق على الورقة الرئاسية بعدما ُأدخمِ
قرة  التعديالت الطفيفة واألفكار اليت َبرزت خالل النقاش. ومّت حذُف فمِ

إنشاءمِ جملس الشيوخ.
فرنجية

وبعد اللقاء أّكد فرجنية أن »ليس هناك أّي أمر شخصي« بينه وبني 
رئيس اجلمهورية، وأشار إىل أّن اتفاقًا مّت »على تسيري أعمال الدولة، 

وقد كان احلوار بّناًء وإجيابيًا«.
وإذ أوَضح أنه مل حيصل لقاء ثنائي بينه وبني رئيس اجلمهورية، أّكد 
رئيس  إّن  قلُت  األّول  اليوم  »منذ  بأنه  مذّكرًا  ميانع حصوله،  ال  أّنه 
ما  وهذا  القصر،  إىل  للمجيء  يأمَرنا  أن  ويستطيع  يأمر،  اجلمهورية 
يناها. وعندما َيرغب فخامة الرئيس يأمر وحنن  حَصل. تلّقينا دعوًة ولبَّ

نلب«.
َتدر اإلشارة إىل أّن عون وفرجنية تصاَفحا ولكن مل ُتعقد خلوة بينهما، 

وكذلك حَصلت مصافحة بني فرجنية وجعجع.
))مزيد من التفاصيل على الصفحة ٥(

تركيا تعزز قواتها...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يسمح  )يونيو(  حزيران  من  السابع  يف  قانونًا  أقر  الرتكي  الربملان 
القوات إىل قاعدة عسكرية يف قطر يرابط فيها  بإرسال املزيد من 

جنود أتراك مبوجب اتفاق وقع بني البلدين يف 2014.
مدرعة  مركبات  أن مخس  بيان  الرتكية يف  املسلحة  القوات  وأعلنت 
انتشار  الدوحة أمس االول يف إطار خطط  و23 عسكريًا وصلوا إىل 
جديدة، مضيفة أن التحرك يأتي يف إطار إجراءات قانونية وتعاون بني 

الدوحة وأنقرة.
وبثت »وكالة األنباء القطرية« إعالن مديرية التوجيه املعنوي يف وزارة 
الدفاع، تأكيد وصول اجملموعة الثانية من القوات الرتكية إىل قاعدة 

العديد اجلوية. ومل تذكر مزيدًا من التفاصيل.
إىل ذلك، أفادت وكالة »األناضول« أن أول سفينة تركية حتمل حنو 
4000 طن من األغذية اجلافة والفاكهة واخلضار أحبرت من ميناء إزمري 
إىل  تصل  أن  توقعه  الشركة  رئيس  عن  ونقلت  االول.  أمس  فجر 
الدوحة خالل عشرة أيام. وقال وزير االقتصاد نهاد زيبكجي إن تركيا 
أرسلت حتى اآلن محولة 10٥ طائرات من اإلمدادات لكن ال ميكن أن 

يستمر النقل من طريق جسر جوي.

العبادي واثق من...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

داعش وسبق تفجري جامع النوري واملنارة احلدباء، تفجري جامع النب 
بعد  على  قواتنا  أصبحت  عندما  النوري،  جامع  وفجر  وغريه،  يونس 
إعالن  حني  إىل  مؤجل  لتخريب  ومفخخًا  مهيًأ  وكان  منه،  مرتًا   ٥0
التارخيية لن متنعنا من القضاء  اإلفالس«. وأكدت أن »هذه اجلرمية 

على التنظيم«.

جملسا النواب والشيوخ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فقد ضخت احلكومة ٥ مليارات دوالر إضافية يف اخلطة للفوز بأصوات 
اعضاء االحزاب الصغرية واملسقلني يف جملس الشيوخ، لتصل حزمة 

التمويل إىل 23.٥ مليار دوالر على مدى العقد املقبل.
وصرح السيد تورنبول لراديو 2GB »جيب أن تكون احلروب التمويلية 
اآلن قد انتهت«. واضاف يقول انه »هذا إجناز تارخيي كبري. ما قدمناه 
اآلن، ألول مرة يف تاريخ الكومنولث، هو التمويل الوطين القائم على 

احتياجات شفافة ومتسقة. »
وصوت حزبا العمال واخلضر ضد الرزمة، غري أن احلكومة حصلت على 

10 أصوات حاسة ضرورية القرارها.
جملس  فى  القانون  مشروع  حول  املاراثونية  املناقشة  انتهت  وقد 
الشيوخ خالل الساعات االوىل من صباح  أمس اجلمعة، حيث كان قد 

اقر مشروع القانون فى جملس النواب حواىل الساعة الثانية فجرا.
وقال وزير التعليم سيمون برمنغهام »ان هذه فرصة تارخيية للربملان 
االن القرار التمويل احلقيقي القائم على احتياجات املدارس االسرتالية 

بشكل عادل، باستمرار يف مجيع أحناء البالد.«
اال ان حزب العمل تعهد مبحاربة حزمة متويل املدارس هذه من االن 

وصوال اىل االنتخابات القادمة.
وقالت املتحدثة باسم املعارضة تانيا بليربسك »لن انسى ولن ننسى 
ان هذا التشريع ليس عادال، بل هو ليس قائما على احتياجات هذا 

القطاع«.
»ليس هناك ما هو أسوأ من  االئتالف قائلة  لنواب  ووجهت كالمها 
أن يقوم الربملان حبرمان أطفال أسرتاليا من األمل والفرصة، وهذا 

ما فعلتموه«.
وتعهدت بالعمل باستعادة كل دوالر خفضه االئتالف.

وستضمن رزمة غونسكي 2.0 أن حتصل املدارس اليت تعاني نقصا 
يف التمويل على أهداف متويلية يف ست سنوات بدال من 10 سنوات، 
وأن تنفق ٥0 مليون دوالر على صندوق انتقالي للمدارس الكاثوليكية 

واملستقلة على مدى 12 شهرا.
وقالت عضو جملس الشيوخ يف اخلضر هانسون يونغ إن الطالب الذين 

يعانون من صعوبات انتظروا فرتة طويلة جدا.
واضافت »انه ملن دواعي االطمئنان اننا نلتزم فى نهاية االمر بتقديم 
التزامات لضمان ان مدارسنا فى مجيع احناء البالد التى تعاني نقصا 

فى التمويل ميكن ان تبدأ فى اللحاق بالركب«.
وصوت عضو جملس الشيوخ األحراري كريس باك، الذي كان هدد 
مبعارضة الرزمة، اىل جانبها بعد أن وافق الوزير على متديد الرتتيبات 

القائمة للمدارس الكاثوليكية واملستقلة ملدة عام.
وقد رفض اخلضر التصويت لصاحل مشروع القانون بسبب هذه احلزمة 
االنتقالية، ولكن احلكومة جنحت يف التفاوض بدال من ذلك مع اعضاء 

االحزاب الصغرية واملستقلني يف جملس الشيوخ.
وقال وزير التعليم سيمون برمنغهام ان خطة غونسكي 2.0 ستضمن 
متويال فيدراليا متساويا للطالب بغض النظر عن مكان إقامتهم، مما 

يوفر حوافز للواليات واملقاطعات يف صفقة التمويل.
عام  من  بدءا  تتلقاها  اليت  األموال  على  تغيريات  املدارس  ستشهد 

.2018
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االستاذ علي كرنيب من  ليفربول  بلدية  رئيس  نائب  يتقدم 
اجلالية  اللبنانية عامة واالسالمية خاصة بأحر التهاني مبناسبة 
واليمن  باخلري  عليكم  اهلل  اعاده  السعيد،  الفطر  عيد  حلول 
والربكات وعلى وطننا احلبيب لبنان باالمن والسالم واالستقرار 
بألف  واجلميع  عام  وكل  واالزدهار،  بالتقدم  اسرتاليا  وعلى 

خري.
صادر عن املكتب

***

يتقدم رئيس وأعضاء جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث 
ويلز من املسلمني خبالص القلبية مبناسبة قدوم عيد الفطر 
السعيد، أعاده اهلل علينا وعليكم وعلى االمة االسالمية مجعاء 

باخلري والسعادة وكل عام واجلميع بألف خري.
عاشت اسرتاليا، عاش لبنان.

صادر عن االعالم
جهاد حيدر

نائب رئيس بلدية ليفربول 
علي كرنيب يهنئ
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف
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ترتبط أمساء عالمات جتارية كبرية مثل »إتش آند إم« و »زارا« 
ثة  و«ماركس آند سبنسر« باملصانع املنتجة ملادة الفيسكوز امُللوِّ
للبيئة، وهي مادة ُتسَتخَدم يف صنع السيلوفان واحلرير الصناعي، 

حبسب تقرير صادر حديثًا عن مؤسسة تغيري األسواق األمريكية.

وُتعَتَب مادة الفيسكوز، اليت ُتسَتخَدم بدياًل للقطن أو البوليسرت، 
بدياًل أرخص وأكثر دوامًا من احلرير، خاصة يف الفساتني والتنانري. 
ويقول اخلباء إنها تدخل يف صناعة قطع املالبس بدءًا من التيشريت 
ذي الـ12 دوالرًا وحتى السرتات اليت يصل مثنها إىل 2500 دوالر، 

وفقًا لتقرير لصحيفة الغارديان البيطانية.

يتم  أنه  يعين  ما  النباتية،  األلياف  من  الفيسكوز  مادة  وُتصنع 
ومع  للمستهلكني.  أخالقي  كخيار  األحيان  بعض  هلا يف  الرتويج 
عالية  عملية  باستخدام  حاليًا  الفيسكوز  معظم  إنتاج  يتم  ذلك، 
الكثافة الكيميائية، وفقًا ملا نقلته صحيفة اإلندبندنت البيطانية 
 ،)Changing Markets Foundation( »عن مؤسسة »تغيري األسواق

املعنية بالكشف عن األداء غري املسؤول للشركات.

هل جيب عليك أن ختشى ارتداء منتجات الفيسكوز؟

تقرير مؤسسة تغيري األسواق الذي أوردت الغارديان واإلندبندنت 
أبرز نتائجه مل يتحدث عن أضرار مادة الفيسكوز على من يرتدي 
وجود  لعدم  غالبًا  يشري  ما  املادة،  هذه  من  املصنوعة  املالبس 
أضرار صحية هلا على من يرتديها، ولكن املشكلة الرئيسية هي 
أضرار هذه املادة على العمال الذين يصنعونها أو يتعاملون معها 

صناعيًا.

يف  مصانع   10 األسواق«،  »تغيري  مؤسسة  يف  الباحثون  وزار 
شديدة،  بيئيًة  أضرارًا  واكتشفوا  وإندونيسيا.  واهلند،  الصني، 
امُلعاَلة،  ثة غري  امُللوِّ الناتج عن املخلفات  ث املاء  من ضمنها تلوُّ

ث اهلواء. وتلوُّ

إم،  آند  إتش  ضمنها  من  جتارية  عالمات  ذكر  التقرير  ن  وتضمَّ
آند سبينسر، وتيسكو،  وماركس  زارا(،  )مالك عالمة  وإنديتكس 

وفقًا للغارديان.

مشكلة كبرية

وتواصلت صحيفة الغارديان البيطانية مع عالماٍت جتارية، اعرتف 
ل مشكلًة صناعيًة كبرية، ويقولون  معظمها أن إنتاج الفيسكوز ُيثِّ
إنهم يستكشفون طرقًا لإلنتاج بشكل مسؤول أكثر وجدير بالثقة.

وُتصنع مادة الفيسكوز، املعروف أيضًا باسم حرير الرايون، من 
السيلولوز أو لب اخلشب؛ الذي يأتي عادًة من األشجار اللينة مثل 

الزان، والصنوبر، والكينا.

وُتعد منتجات الفيسكوز من امُلنتجات الثقيلة كيميائيًا. ويف وسط 
التطاير  شديد  سائل  وهو  الكربون،  كبيتيد  يوجد  إنتاجها  عملية 

واالشتعال.

ويستشهد التقرير بالدليل بأن التعرُّض لكبيتيد الكربون ضاٌر لكلٍّ 
من العمال والقاطنني جبوار مصانع إنتاج الفيسكوز.

وهلذه املادة السامة أيضًا عالقة بأمراض القلب التاجية، والعيوب 
اخللقية، واألمراض اللدية، ومرض السرطان. واكُتِشَف تارخييًا أن 
املصنع  لعاملي  العقلية  للصحة  كبرية  مشاكل  ُيسبِّب  استخدامها 

الذين يتعرَّضون ملعدالٍت مرتفعة من املادة السامة.

 »H&M« و«Zara« و«ماركس آند سبنسر« تستخدم مادة ُتسبب السرطان واجلنون!!
مثل  الفيسكوز،  أخرى يف صناعة  سامة  كيميائية  مواد  وتدخل 

هيدروكسيد الصوديوم )الصودا الكاوية(، وحامض الكبيتيك.

تلويث أكب حبرية عذبة يف الصني

وزارت مؤسسة »تغيري األسواق« 6 مصانع يف الصني، وقالت 
ث املاء واهلواء، وحتدث آثارًا  قني اكتشفوا أدلًة على تلوُّ إن امُلقِّ

صحية خطرية على اجملتمع امللي.

واستشهد التقرير بالدليل، يف مقاطعة جيانغشى يف جنوب شرقي 
ِث حبرية بويانغ، أكب  الصني، بأن إنتاج الفيسكوز أسهم يف تلوُّ

حبرية عذبة يف الصني، مما يسهم يف اإلضرار باحلياة البحرية.

وكان مصنع شركة شاندونغ هيلون من بني املصانع اليت زارتها 
املؤسسة يف شرق مقاطعة شاندونغ، وتقول املؤسسة إن الشركة 

متد حمالت إتش آند إم، وزارا، وماركس آند سبينسر.

ثة  ُملوَّ املصنع  من  القريبة  السكنية  املناطق  أن  التقرير  ويزعم 
احلد  من  مرات  ثالث  أعلى  الكربون،  كبيتيد  من  مبستوياٍت 

الت السريعة يف  على تركيز صناعة األزياء على حجم اإلنتاج والتحوُّ
خطوط اإلنتاج.

كبرية  مسؤولية  هناك  »بالطبع  قوهلا:  عنها  الغارديان  ونقلت   
أن  أيضًا  الواضح  من  ولكن  الفيسكوز،  منتجي  عاتق  على  تقع 
جتار التجزئة يضغطون بشدة على املنتجني ويطلبون منهم خفض 
الناتج عن  الضغط  التسليم. وذلك  مرات  التكاليف وخفض عدد 
العالمات التجارية نفسها خيلق وضعًا ال يكن حتمله على الصعيَدين 

االجتماعي والبيئي«.

كيف تعاملت الشركات الكبى مع التقرير؟

على الانب اآلخر، أعربت إدا ستلناك، مسؤولة الصحافة العاملية 
يف شركة إتش آند إم، لصحيفة الغارديان، ردًا على التقرير، عن 

قلقها البالغ إزاء نتائج التقرير.

الذين  املذكورين  الفيسكوز  منتجي  مع  سيتابعون  إنهم  وقالت 
يتعاملون معهم. وتقول إتش آند إم إن طبيعة الفيسكوز القوية 
ل مشكلًة صناعية كبرية، وإنهم يعملون مع استشاري  كيميائيًا مُتثِّ

خارجي لتقييم سالسل التوريد اخلاصة بهم.

قلقة  الشركة  إن  سبينسر،  آند  ماركس  باسم  متحدٌث  وقال 
بشأن التقرير، وإنها تضع على قائمة أعماهلا االستخدام الصارم 

للكيماويات اليت تدخل يف صناعة الفيسكوز.

مسؤولية  أكثر  إلنتاج  بالفعل  دين  امُلورِّ ع  ُنشجِّ »حنن  وأضاف: 
واستدامة، عن طريق حتفيزهم باحلصول على اعتماد ماركس آند 
هناك  يزال  ال  أنه  نعلم  ذلك،  من  وبالرغم  األكاديي.  سبينسر 

الكثري لفعله«.

مع  دائمًا  يعملون  إنهم  إنديتكس،  باسم  رمسيٌة  متحدثٌة  وقالت 
دين لتحسني الظروف وضمان االلتزام باملمارسات املستدامة.  امُلورِّ
دي الفيسكوز  وأضافت: »بنهاية العام الاري، سننشر قائمة مُبورِّ

املفضلني لدينا بناء على امتثاهلم ملعايرينا«.

الفيسكوز اخلاصني بهم،  دي  ُمورِّ ق شركة تيسكو بشأن  ُتعلِّ ومل 
ديها.  خبالف تصرحيهم بأن شركة شاندونغ هيلون ليست ضمن ُمورِّ
التجزئة ملتزم بعدم  تاجر  إن  الشركة  باسم  وقال متحدث رمسي 

اخلطرية  الكيميائية  للمواد  تفريغ  أي  حدوث 
وأضاف: »سنعمل عن كثب على هذه القضية مع 

دينا«. ُمورِّ

»تغيري  مؤسسة  مديرة  هارلي  ناتاشا  وترى 
األسواق«، أن العالمات التجارية ال تبذل قصارى 

جهدها.

إن ماركات  ناتاشا قوهلا،  اإلندبندنت عن  وتنقل 
األزياء الكبرية لديها قوة شرائية هامة، ويكنها 
مع  أساليبهم  لتنظيف  املوردين  على  تضغط  أن 

القليل من الهد نسبيًا.

ويدعو تقرير املؤسسة، حسب الغارديان، إىل وقف 
استخدام كبيتيد الكربون نهائيًا يف عملية إنتاج 
نظاٍم  الفيسكوز يف  إنتاج  الفيسكوز، وأن جيري 
الكيميائي  التفريغ  استخدام  يلغي  مغلق،  حلقي 

وينع اإلضرار بالعمال والبيئة. 

املسموح.

قني أنهم ال يستطيعون  وحبسب التقرير، أخب السكان املليون امُلقِّ
ثة. اآلن الشرب من ماء البئر ألنها ُملوَّ

اهلند وإندونيسيا

»دلياًل  وجدت  األسواق«  »تغيري  مؤسسة  أن  اإلندبندنت  وذكرت 
بإلقاء مياه الصرف  واضحًا« على أن مصنعي الفيسكوز يقومون 

الصحي غري املعالة يف إمدادات املياه امللية.

ففي إحدى احلاالت يف جاوا الغربية، بإندونيسيا، وجد أن السكان 
املليني يغسلون منتجات الفيسكوز يف النهر، وبالتالي يعرضون 
أنفسهم مباشرة للمواد الكيميائية السامة املوجودة يف األلياف. 

وقال املققون إنه مل يعد أحد يسبح يف هذا النهر«.

ويف ماديا براديش، باهلند، اليت هي موطن ملصنع كبري للفيسكوز، 
وجد أن األسر تعاني من حاالت السرطان وتشوهات الوالدة بعد 

تعرض املياه الوفية والرتبة للتلوث الصناعي.

من املسؤول؟

وقالت مؤسسة تغيري األسواق: »إن اإلنتاج الضخم، الذي يقوده 
قطاع األزياء السريعة، جنبًا إىل جنب مع الرتاخي الصارخ يف إنفاذ 
مزيج  أنه  يثبت  وإندونيسيا،  واهلند  الصني  يف  البيئية  األنظمة 

سام.

على  املالبس  تعمل صناعة  مل  ما  أنه  من  املؤسسة  تقرير  وحذر 
الفيسكوز سوف  إنتاج  عن  النامجة  األضرار  فإن  اإلنتاج،  تنظيف 

تزداد سوءًا.

وتؤدي الزيادة غري املسبوقة يف الطلب على املالبس يف مجيع 
أحناء العامل، مدعومة بالنمو السكاني وظهور مستهلكني من الطبقة 
الوسطى يف الصني واهلند، إىل إنتاج املزيد من الفيسكوز، حسب 

ما ورد يف اإلندبندنت.

بالالئمِة  األسواق«  »تغيري  مؤسسة  مديرة  هارلي،  ناتاشا  وألقت 
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يتقدم
أصحاب 
محالت

للتجهيزات 
املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر
من الجالية العربية عامة 

واالسالمية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بمناسبة عيد الفـطر 

السعيد، أعاده اهلل بالخري والربكات 
على الجميع..

فــطر مـبارك
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افطار رمضاني ناجح جلمعية أبناء الضنية اخلريية حبضور ديين وسياسي وشعيب جتاوز الـ 400 شخص

أقامت جمعية ابناء الضنية الخريية 
السنوي  افطارها  سيدني  يف 
يف  وذلك  املاضي  السبت  مغرب 
حضره  حيث  باسهيل  يف  مركزها 
كل من زعيم املعارضة لوك فولي، 
فني،  وجوليا  ديب  جهاد  النائبني 
مفتي اسرتاليا الشيخ ابراهيم ابو 
اللبنانية  االفتاء  دار  ممثل  محمد، 
يف  وممثلها  زيدان  مالك  الشيخ 
طالب،  خالد  الشيخ  سيدني  غري 
وفوزي  سيف  فايز  واملشايخ 
الغفار  وعبد  الباقي  عبد  حسن 
ومصطفى  زيدان  وحسن  الزعبي 
تيارات  ومسؤولي  رؤساء  الغا، 
والعديد   ومؤسسات  وجمعيات 
وممثلي  الضنية  وابناء  االصدقاء 
وسائل االعالم العربي حيث تجاوز 

الحضور الـ 400 شخص.

االستاذ   العربية  باللغة  الحفل  قدم 
محمود يوسف وباالنكليزية السيد 
محمد درباس وقرأ آيات من الذكر 
عبد  حسن  فوزي  الشيخ  الحكيم 
الكالم كل من  وتعاقب على  الباقي 
الذي  محمد  ابو  ابراهيم  املفتي 
رمضان  شهر  معاني  عن  تحدث 
الرساالت  كل  ان  وقال  املبارك 
الشهر  هذا  يف  نزلت  السماوية 
موسى  اىل  الزبور  من  الفضيل 
محمد.  النبي  اىل  وصوال  وعيسى 
عن  زيدان  الشيخ  تحدث  بدوره 
عن  وكشف  رمضان  شهر  اهمية 
وقال  االسالمي  اللقاء  تأسيس 
املقبل  العام  من  ابتداء  يأمل  انه 
رمضاني  افطار  هناك  يكون  ان 
الجمعيات  كل  فيه  تشرتك  جامع 

االسالمية يف سيدني.

فولي  لوك  املعارضة  زعيم  اما 
من  نواب  من  زيارته  عن  فتحدث 
ان  وقال  لبنان  اىل  العمال  حزب 
تنوع  االسالمي ساهم يف  املجتمع 
العريض  االسرتالي  املجتمع  واغناء 
ويف تعدده الثقايف وانتقد االصوات 
بهذا  املسلمني  وهنأ  العنصرية 
بالعربية  وقال  الفضيل  الشهر 

»رمضان مبارك«.
للشيخ  باالنكليزية  كلمة  وكانت 
مصعب الغا، كما تكلم ممثل البنك 

العربي شربل عبود.
كلمة  فكانت  الختام  مسك  اما 
الحاج  للجمعية  الفخري  الرئيس 
شكر   الذي  هوشر  دياب  وجيه 
افطار  مشاركتهم  على  الحضور 
الجمعية وتحدث عن واجب التسامح 
وعمل الخري يف هذا الشهر الكريم 

وان نأخذ من رمضان العرب باملحبة 
والوفاء والعطاء لكل الناس.

ونوه الحاج هوشر بدور الجمعيات 
ووأد  اإللفة  زرع  يف  وواجبها 
والعمل  واالختالفات  الخالفات 
واخالص  جد  بكل  الوحدة  اجل  من 
طريق   يف  باملجتمع  للنهوض 

الخري.
وكل  الضنية  هوشر  الحاج  وهنأ 
ابناء الجالية اللبنانية بشراء قطعة 
ارض مساحتها 1430 مرتا مربعا 
بان  واعدا  الجمعية  ملركز  مالصقة 
مستفيضة  دراسة  هناك  تكون 

الستعمالها يف  انفع املشاريع.
البنك  هوشر  وجيه  الحاج  وشكر 
الدائم ملشاريع  دعمه  على  العربي 
الجمعية ورعايته حفل االفطار ممثال 

بالسيدين شربل عبود ورفيقه. 

الشيخ فوزي حسن عبد الباقي املفتي الشيخ ابراهيم ابو محمد

السيد محمد درباس

الرئيس الفخري الحاج وجيه هوشرزعيم املعارضة لوك فولي 

ممثل البنك العربي شربل عبود

الشيخ مالك زيدان

االستاذ محمود يوسف

الشيخ مصعب الغا

النواب لوك فولي وجهاد ديب وجوليا فني مع خضر صالح وكلوفيس البطيالحاج صايف

صورة ألعضاء الجمعية مع مسؤولـَي البنك العربيصورة ألعضاء الجمعية مع زعيم املعارضة لوك فولي ونصر كفروني وحضور

الحاج حسني دياب هوشر واحد االصدقاء وحضوركال عصفور، الزميالن كميل شالال واحمد سليم، مصطفى حامد وحضورالحاج وجيه هوشر مع مشايخ والنائب جهاد ديب

جانب من الحضور

الحاج وجيه هوشر مع طوني عيسى ونصر كفروني ومعن العويك وحضور
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NSW Treasurer Dominic 
Perrottet has unveiled 
budget surpluses worth 
almost $12 billion, un-
derpinned by stamp duty 
from a booming property 
market and asset privati-
sations as well as $23 bil-
lion worth of cost cuts.
Describing his first state 
budget as “the envy of 
the western world”, Mr 
Perrottet outlined mea-
sures squarely focused 
on the provision of “so-
cial infrastructure”. 
Apart from the surplus-
es, his biggest new an-
nouncement on Tuesday 
was more spending on 
hospitals, with $720 mil-
lion to upgrade Prince of 
Wales Hospital at Rand-
wick.
This adds to $632 mil-
lion for Campbelltown 
Hospital, $534 million for 
Tweed Hospital and $576 
million for Nepean Hos-
pital and $341 million for 
Concord Hospital in the 
budget that has been 
previously announced.
The expenditure on 
health comes after the 
government on Monday 
said it would spend $2.2 
billion over five years on 
123 new and upgraded 
schools across NSW to 
create 32,000 for student 
places and 1500 class-
rooms.
Combined with spending 
promised in last year’s 
budget, it means total ex-
penditure on education 
infrastructure will be $4.2 
billion over the next four 
years.
Mr Perrottet also an-
nounced that from Janu-
ary next year parents will 
be eligible for a $100 “ac-

NSW Budget 2017-18: Stamp duty revenue, privatisa-
tions push NSW to $12b in surpluses 

tive kids rebate” per child 
per year to cover regis-
tration and membership 
fees for sport and swim-
ming lessons.
During his press confer-
ence Mr Perrottet defend-
ed the size of the rebate, 
declaring it “the soul of 
the budget”.
Small businesses and 
farmers will also benefit 
from tax cuts worth $330 
million over four years.
From January next year 
businesses with a turn-
over of less than $2 mil-
lion a year will be exempt 
from paying duties on 
insurance for work vehi-
cles, professional indem-
nity and public liability.
For farmers, the duty on 
crop and livestock insur-
ance will be abolished.
The budget papers con-
firm a $4.5 billion surplus 
in 2016-17, dropping to 
$2.7 billion in 2017-18, 
$2.1 billion in 2018-19 
and $1.5 billion in 2019-
20.
The 2016-17 surplus 
is $856.9 million high-
er than forecast in last 
year’s budget, thanks 
largely to stamp duty 
revenues from the part-
privatisation of electric-
ity companies Ausgrid 
and Endeavour Energy.
The $11.7 billion in fore-
cast surpluses to 2019-
20 will be underpinned in 
part by savings achieved 
by increasing the ef-
ficiency dividend – or 
budget cut – imposed on 
government departments 
from 1.5 per cent to 2 per 
cent for three years from 
2018-19.
This is expected to save 
$547 million.
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Along with existing mea-
sures, including the 2.5 
per cent cap on public 
servant wage increases 
and procurement sav-
ings, the government an-
ticipates savings of $23 
billion over four years 
between 2017-18 and 
2020-21.
However, the revenue 
side of the budget has 
taken a hit due to NSW’s 
share of the GST con-
tinuing to fall.
Under the present sys-
tem NSW’s share of GST 
is set to fall to 25.5 per 
cent – or by $13.1 billion 
– by 2020-21.
This is worse that the 
forecast in last year’s 
budget which said NSW’s 
share is set to fall to 25.9 
per cent – or by $10.8 bil-
lion – by 2019-20.
The budget papers con-
firm that under a per 
capita system of GST 
distribution pushed for 
by NSW the state would 
be $14.7 billion better off 
in the four years to 2020-
21.
They say that net debt, 
currently below zero at 
-$7.8 billion, is set to rise 
to $18.6 billion by 2021, 
as the government bor-
rows to fund its infra-
structure program. 
Elsewhere, the budget in-
cludes the previously an-
nounced housing afford-
ability package targeting 
first home buyers.
From July 1, first home 
buyers of existing and 
new properties costing 
up to $650,000 will be ex-
empt from paying stamp 
duty – up from $550,000 
and adding existing 
homes to the scheme.
Buyers of first homes 
worth between $650,000 
and $800,000 will receive 
stamp duty discounts 
– up from between 
$550,000 and $650,000 
and again including ex-
isting homes.
To help fund the pack-
age, the stamp duty sur-
charge for foreign inves-

tors will be doubled to 
8 per cent and the land 
tax surcharge lifted from 
0.75 per cent to 2 per 
cent.
However, the budget pa-
pers reveal that property 
development companies 
that are foreign-owned 
but based in Australia 
will be eligible for a re-
fund on the surcharges if 
they sell their developed 
properties within five 
years.
In his speech to parlia-
ment, Mr Perrottet said 
the budget contained in-
frastructure spending of 
$73 billion over the next 
four years.
“That’s the equivalent 
to building 124 Harbour 
Bridges – a once in a 
generation investment 
that will transform our 
state forever,” the Trea-
surer said.

Treasurer Dominic Perrottet. Photo: Jessica Hromas 

Turnbull famously justified 
his 2015 move on Tony 
Abbott on the grounds that 
the then PM had racked up 
30 dud Newspolls. The 
voters had decided, he ful-
minated, denial was just 
that.
Turnbull’s promise to fix 
it was understandably en-
ticing. Yet he now finds 
himself around halfway to 
the same benchmark for 
removal.
For voters, the descent of 
the Liberal government 2.0 
is even less surprising.
MPs confirm this. Ordinary 
people are sick of politics. 
Sick of arguments, sick of 
Trump, of broken prom-
ises, browned off with 
hollow politicians who 
stand strongly for nothing. 
They’re fed up, too, with a 
public discourse which is 
angry, loud, and basically 
useless.
Turnbull the deal maker is 
as gridlocked as his hy-

per-partisan predecessor, 
his government just as un-
popular.
Even surrendering brings 
new fights and new risks. 
Having approached the cli-
mate change problem con-
structively and summoned 
into life a new carbon 
abatement/energy propos-
al capable of facilitating 
the transition to cleaner, 
cheaper, and more reliable 
electricity, Turnbull can-
not even commit himself 
to it - for fear of rebellion 
in his party.
Having capitulated to La-
bor’s Gonski model of 
needs-based schools 
funding, he cannot give 
the money away - hemmed 
in by an ascendent oppo-
sition unwilling to see a 
problem solved - and point 
of difference minimised - 
that also happens to be a 
key electoral advantage.
And now, conservative 
Catholic MPs in his own 
party room are getting 
tetchy, threatening to 
cross the floor.
Even the Greens - to whom 
the PM has granted con-
cessions amounting to all 
of their primary demands 
- cannot yet find a way to 
support it while holding 
the party’s base together.
Since March 14, a raft of 
popular initiatives and 
traumatic external events 
have failed to move the 
needle. These have includ-
ed: a regional ministerial 
taskforce; measures to en-
sure gas supplies; Snowy 
Hydro 2.0; changes to citi-
zenship; small companies 
tax cut; a federal budget 
replete with popular bank 
tax; a worsening terror 
threat, and a national se-
curity statement.
“Tell Malcolm Turnbull to 
get on and do something,” 
snapped a colleague’s 
mother recently, who nor-
mally would call herself a 
supporter.
The concern for marginal 
seat holders is that vot-
ers have stopped listening 
- even to the good news. 
That’s deadly.

Browned off and switched off: Mal-
colm Turnbull nears the danger zone

Muslims Australia - 
AFIC condemns the ter-
rorist attack yesterday 
at the Finsbury Park 
Mosque, North London 
and prays for the vic-
tims of this barbaric at-
tack. 
“Our deepest condo-
lences go to the victims 
of this heinous crime. 
We pray for them and 
we offer our love and 
support to their fami-
lies,” Dr Jneid said. 
“We call on the London 
authorities to do what 
is necessary to provide 
justice to the victims of 
this terrorist attack” 
As a peak body of Mus-

lims in Australia, we 
urge the community to 
respond to these horrif-
ic incidents with solidar-
ity, unity and strength. 
This cowardly act is 
aimed at disuniting the 
Muslim and the non-
Muslim community. 
Muslims Australia calls 
upon all Muslims and 
non-Muslims to stand 
united against any form 
of violence. 
Terrorism does not be-
long to any religion or 
faith. Religious fanati-
cism and divisive ex-
tremism is our common 
enemy. 
“Muslims Australia ap-
peals to all world lead-
ers to be responsible 
when making public 
comments and to en-
sure their actions and 
comments work to cre-
ate unity, peace, harmo-
ny and mutual respect 
instead of division, ha-
tred and intolerance,” 
Dr Jneid said. 

AFIC condemns the terrorist attack 
on Muslim worshippers at the Fins-
bury Park Mosque in London. 

Dr Jneid
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The Turnbull government’s 
progress towards a historic 
victory on its new Gonski 
2.0 school funding model 
threatens to be derailed by 
an internal rebellion from 
conservative MPs furious 
about a $4.6 billion hit to 
Catholic schools.
Just days before a Senate 
vote, the government is bat-
tling on two fronts with a 
Liberal senator threatening 
to cross the floor and the 
Greens unable to commit to 
a deal because of internal 
division. 
Senator’s defiant stand
Retiring Liberal Senator 
Chris Back has vowed to 
cross the floor and vote 
against the government’s 
education funding package, 
if it doesn’t better support 
Catholic schools.
Despite Greens leader Rich-
ard Di Natale and educa-
tion spokeswoman Sarah 
Hanson-Young’s work to 
secure major concessions 
from the government, there 
remains strong resistance 
from Greens MPs to any 
deal that would anger pub-
lic sector teacher unions.
The government had been 
growing increasingly con-
fident it could pass its 
changes without the Greens 
by securing the votes of the 
One Nation senators, Nick 
Xenophon Team and three 
other crossbenchers.
But that was thrown into 
doubt on Monday by a dec-
laration from WA Liberal 
Senator Chris Back, a pas-
sionate supporter of Catho-
lic education, that he had 
not been convinced to vote 
for the bill. 
Fairfax Media revealed 
leaked departmental mod-
elling on Sunday showing 
Catholic schools would be 

$4.6 billion worse off over 
a decade under Gonski 2.0 
than under current arrange-
ments, with $4 billion extra 
flowing to public schools 
over the same period. 
Ahead of a potentially fi-
ery party room meeting on 
Tuesday, former cabinet 
minister Kevin Andrews de-
manded Education Minister 
Simon Birmingham release 
the data to his colleagues.
Mr Andrews said he would 
struggle to vote for any deal 
with the Greens that left 
Catholic schools worse off. 
   “The modelling has not 
been provided to the party 
room - I hope it will be pro-
vided tomorrow,” he said.
Asked if he could cross 
the floor when an amended 
bill returns to the House of 
Representatives, Mr An-
drews said: “I won’t get 
ahead of myself but I will 
be surprised if it [the mod-
elling] is not provided to 
us.
“Then people can see what 
the data shows and make 
up their own minds.”
Another MP said Senator 
Birmingham had made a 
“major mistake” by provid-
ing the data to the Senate 
crossbench but not the Co-
alition party room.
And another MP said sim-
ply: “This won’t get through 
the party room unless the 
Catholics are happy. Why 
should a poor Catholic par-
ish school get less money 
than a public school?”
Senator Back, who will 
retire from politics this 
week, said: “Until I’m con-
vinced that the proposals 
in place will not disadvan-
tage Catholic schools, and 
independent schools for 
that matter, I’ve indicated 
to the minister: ‘please 

A war on two fronts: Turnbull faces in-
ternal rebellion over schools 

Liberal MP Kevin Andrews is concerned about a Coalition-Greens deal on school 
funding Photo: Paul Jeffers

don’t make me vote against 
the government in my last 
week in the Senate’.”
Senator Birmingham said 
Catholic school funding 
would rise by 3.5 per cent 
annually per student over 
the next decade under the 
government’s changes.
In question time on Monday, 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull accused Labor of 
“hypocrisy” and “political 
gamesmanship” for oppos-
ing the new model.
“Every system - state, terri-
tory, Catholic, independent - 
is getting more funding per 
student across the board 
based on need,” he said.

Rebel government back-
bencher George Chris-
tensen has crossed the 
floor and voted with Labor 
to protect workers’ penalty 
rates, in an embarrassing 
blow to the Turnbull gov-
ernment.
It is extremely rare for MPs 
to cross the floor and vote 
against their own side, but 
Mr Christensen’s move has 
been a long time coming, 
as he has threatened to do 
so on previous occasions.
On Tuesday night, the 
Queensland MP initially 
abstained when Labor at-
tempted to amend the 
Turnbull government’s Fair 
Work Amendment bill so 

that it protected workers’ 
take-home pay.
But Labor then put for-
ward Mr Christensen’s own 
amendment to that bill, 
which is designed to stop 
the Fair Work Commis-
sion’s order to cut penalty 
rates.
At that point, Mr Christens-
en crossed the floor to vote 
for his own bill and side 
with the opposition.
The vote on that amend-
ment was, however, was 
still lost 72-73, in line with 
the Turnbull government’s 
razor-thin, one-seat major-
ity.
Speaking to Fairfax Media 
after the vote, Mr Christens-

Blow to Malcolm Turnbull as MP George Christensen 
crosses the floor, votes with Labor on penalty rates

en said that he still support-
ed the Turnbull government 
and that no more should be 
read into his decision.
“I support the Turnbull gov-
ernment, I am a member of 
the Turnbull government, I 
voted on the issue, not on 
confidence in the govern-
ment,” he said.
“I talked to a lot of locals 
who are concerned about 
penalty rate cuts, and to 
small businesses con-
cerned there is not an even 
or level playing field be-
tween big and small busi-
ness. The private members 
bill I put forward deals with 
the Fair Work Commis-
sion issue, but also makes 
sure there is a level playing 
field between big business 
- which gets sweetheart 
union deals - and small 
business.”
However, his move will un-
nerve senior figures in the 
Turnbull government be-
cause of the their one-seat 
majority. It can also be read 
as a clear signal that Mr 
Christensen is prepared to 
go against his own side in 
future, and that he cannot 
be taken for granted.
Mr Christensen has never 
crossed the floor to vote 
against the Turnbull gov-
ernment, but he has at times 
been an outspoken critic of 
it on a range of issues.
When the Coalition was in 
opposition, he did cross 
the floor to vote against the 
Coalition and with cross-
bench MP Bob Katter on a 
bill.
Cuts to weekend penalty 
rates in several industries 
will be phased in over the 
next four years, and will be-
gin next month.
Last week, Labor had hoped 
Mr Christensen would 
cross the floor and team 
up with the opposition and 
cross bench to support a 
commission of inquiry into 
the major banks.
At the crunch moment he 
sided with the govern-
ment, under pressure from 
Nationals leader Barnaby 
Joyce and other senior 
MPs, prompting Labor 
leader Bill Shorten to label 
him a lion in his home town 
of Mackay, and a mouse in 
Canberra.

 The Turnbull government 
has announced measures 
to force down electric-
ity prices and could even 
invest in a new coal-fired 
power plant, after the Coali-
tion party room ticked off 
on most recommendations 
in the Finkel review.
Turnbull reveals new gas 
policy
To tackle rising power pric-
es and ensure reliable sup-
ply, Prime Minister Malcolm 
Turnbull has announced 
his government’s new gas 
policy.
Tuesday’s party room meet-
ing backed the review’s rec-
ommendations relating to 
the security and reliability 
of the power system, con-
sumer prices, the gas mar-
ket, cyber-readiness of the 
electricity system and gov-
ernance – but not the imple-
mentation of a post-2020 
Clean Energy Target, a pro-
posal that caused a back-
bench revolt a week ago.
Environment and Energy 
Minister Josh Frydenberg 
told the party room further 
consideration and analysis 
of a CET would be carried 
out and that the rest of the 
Finkel recommendations, 
which are largely uncontro-
versial, would be advanced 
through the Council of Aus-
tralian Governments energy 
council.
been “basically no discus-

sion today on Finkel”, while 
another joked the report 
had been “de-Finkeled” and 
sailed through.
Following the meeting, 
Prime Minster Malcolm 
Turnbull announced already 
flagged restrictions on gas 
exports, the abolition of the 
limited merits review ap-
peals mechanism that has 
forced up power prices and 
an extra $67.4 million for 
the Australian Energy Reg-
ulator.
Significantly, a review will 
be undertaken by the Aus-
tralian Energy Market Op-
erator of the nation’s need 
for new dispatchable, base-
load power.
Mr Turnbull said the mea-
sures would put immedi-
ate downward pressure on 
power prices, but they are 
unlikely to stop forecast 
electricity hikes of around 
20 per cent and gas price 
rises of 17 per cent from 
July 1. The gas export regu-
lations will be in place from 
July 1 and come into effect 
from January 1 next year.
The market operator’s re-
view will examine how to 
replace the loss of about 
3600 megawatts of base-
load coal-fired power from 
the Hazelwood plant in Vic-
toria, and from the sched-
uled 2022 closure of the 
Liddell plant in NSW, and 
could recommend support 

from the federal govern-
ment to ensure new genera-
tion comes online.
It would examine how to 
avoid new “shocks” to 
Australia’s energy system, 
Mr Turnbull said, would 
be technology neutral and 
could see a reverse auc-
tion held to ensure that new 
base-load power is brought 
online.
Mr Turnbull said the gov-
ernment would “certainly 
consider” funding a new 
coal-fired power station, 
or signing off on a supply 
agreement, if that was what 
the market operator recom-
mended.
The Prime Minister also in-
sisted the government had 
not abandoned the Clean 
Energy Target recommend-
ed by the Finkel review.
“The federal government is 
already a shareholder in an 
electricity company [Snowy 
Hydro] and seeking to be a 
larger shareholder and, of 
course, we are committed 
to Snowy Hydro 2.0, which 
is going to add 2000 mega-
watts of renewable power 
and storage to the Nation-
al Electricity Market.,” Mr 
Turnbull said.
“In terms of a building of a 
new coal-fired power sta-
tion, that is not something 
that can be done in a few 
years, by the way. So that is 
a long-term commitment. 

Turnbull government moves to force down power prices, 
could back new coal plant
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As the Holy month 
of Ramadan 

comes to an end 
I wish all Muslims 

in Australia Eid 
Mubarak.

ADVERTISEMENT

Message for the End of Ramadan

Hon Tony Burke MP  
MEMBER FOR WATSON

Tony Burke MP1 Treasury Place, Melbourne, Victoria, 3002 
Telephone; (03) 9651 5000

On behalf of 
the Victorian 
Government, 

I wish the 
Muslim 

communities 
a Futer full of 
peace, health 
and prosper-

ity.»  

MESSAGE FROM THE PREMIER

»بالـنيابة عن حـكومة فيكـتوريا، أتـمنى لـجميع املـجتمـعات 

االسـالمية عـيد فـطر سـعيد مليء بالـسالم، الـصحة واالزدهـار«.

Hon Daniel Andrews MP 
Premier of Victoria 

حبضور دبلوماسي وديين وحزبي وشعيب مميز

K&S Funeral حفل عشاء مميز دعا إليه األستاذ الناجح سيمون خوري صاحب مؤسسة
ونصف  سنة  مرور  مبناسبة 
 K&S مؤسسة  تأسيس  على 
املوتى,  لدفن    Funeral
هلذه  للنظر  الالفت  والنجاح 
اجلالية  وإعجاب  املؤسسة 
تقدمه  مبا  والعربية  اللبنانية 
خدمات  من  املؤسسة  هذه 
هذه  أقامت  فقد  ناجحة 
برعاية  الكبرية  املؤسسة 
األستاذ  ومالكها  صاحبها 
النشيط واملميز سيمون خوري 
حفل عشاء كبري ناجح بامتياز 
ناحية  من  ومميز  وخمتلف 
نوعية احلضور وثانيا من حيث 
من  وثالثا  املمتازة  اخلدمة 
حيث التنظيم واالهتمام الزائد 
والتكريم  الفائقة  والعناية 
لناحية  والكرم  للنظر  الالفت 
واملازوات  املأكوالت  نوعية 
لبنانية خبرية  بأيدي  الشهرية 
ومتميزة بالزوق الرفيع إضافة 
إىل ذلك كله وجود ابتسامات 
الوجوه  على  طاهرة  عفوية 
يف  موجود  بأنك  لك  توحي 

عرس مجاهريي.
 فالكل عرب عن فرحه وسروره 
بهذا احلفل الناجح بامتياز وهذا 
خالل  من  أكثر  واضحا  بدا  ما 
بعضها  مع  العائالت  مشاركة 
ومرحة  مسحة  بروح  البعض 
واضح  واتزان  الوقت  بنفس 
بأحاديث  مرفق  اجلميع  من 
بني  مجيلة  ومشاركات  عذبة 

املدعوين حيث مت التعارف مع 
بعضهم البعض اتسم بالرقي 

واألصالة.
الفاخرة  العشاء  مأدبة  اقيمت 
الكبرية  الصالة  يف  هذه 
لبنان  سيدة  لكنيسة  التابعة 
فيها  وشارك  املارونية, 
اجلالية  أبناء  من  كبري  عدد 
وأوهلم  والعربية  اللبنانية 
العام  لبنان  قنصل  سعادة 
غسان  األستاذ  فكتوريا  يف 
اآلباء  إىل  أضافة  اخلطيب 
الكهنة ألن فارس خادم رعية 
سيدة لبنان املارونية واملون    
جورج  األب  صفر,  ,عمنوئيل 
طحان خادم كنيسة مار نقوال 
والسيدة  األرثوذكس  للروم 
مهنا  زاهر  واألب  عقيلته 
امللكيني  الروم  كنيسة  من 
الكاثوليك واألب إسكندر افرام 
والسيدة عقيلته واألب افرام 
افرام من الكنيسة السريانية, 
الكنيسة  من  دميرتي  واألب 
اعتذر كل من  الرومانية فيما 
األب جورج نصر لدواع صحية 
الرتباطات  مطر  جورج  واألب 
وحضر  شارك  كما  سابقة 
االسرتالية  اجلامعة  رئيس 
طوق  بشارة  الشيخ  اللبنانية 
ومنها  اللبنانية  واألحزاب 
الكتائب  االشرتاكي,  التقدم 
اللبنانية, التيار الوطين احلر, 
الوطنيون  اللبنانية,  القوات 

حركة  املردة,  تيار  االحرار, 
االستقالل وعدد من اجلمعيات 
الثقافية واخلريية واالجتماعية 
ورجال أعمال متميزين ومنهم 
ليون  طوني  املستشار 
الدكتورة  عقيلته  والسيدة 
مظلوم  سامي  واألستاذ  هناء 

االعالم  وسائل  عن  وممثلون 
ومنهم  واملسموعة  املقروءة 
اسحق  ميالد  اإلعالمي  الزميل 

والسيدة عقيلته موني.
وختلل احلفل قيام األب زاهر 
العذراء  أيقونة  بتقديم  مهنا 
للمؤسسة حيث تسلمها  مريم 

األستاذ  العام  مديرها  منه 
مدير  متيز  كما  خوري  سيمون 
صليبا  جورج  الشيف  الصالة 
مليشا  عقيلته  والسيدة 
حيث  من  الرائع  بأسلوبه 

املأكوالت  ونوعية  التنظيم 
اليت  اللبنانية  واملازوات 

قدمها. 
   

 ميالد اسحق 
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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 مشّكلة - حلويات فرجنيه  

ومجيع أنواع احللويات العريبة
كربوج رمضاني جبوز ولوز - سحلب - 

عصائر رمضانية 
 أختـصاصـيون بـحالوة الشـميسة

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

زوروا حلويات البلحة 
وتأكدوا بأنفسكم من 

اجلودة واخلدمة
حلويات البلحة املكان 

الالئق الستضافة زواركم 
البلحة ملتقى العائالت ..

 تفتح 7 ايام يف األسبوع من الـ 9 صباحا حتى 11 لياًل
 تتقدم حلويات البلحة، ادارة وعماال من أبناء اجلالية اللبنانية والعربية 
عامة واالسالمية خاصة بأحر التهاني مبناسبةعيد الفـطر السعيد، أعاده 

اهلل على اجلميع باخلري والربكات.. فــطر مـبارك
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“Funded from Parliament’s Electorate Office and Communications Budget”

بأحّر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة عيد الفــطر 
السعيد، أعاده باهلل باخلري والربكات على اجلميع.. فــطر مــبارك

 النائب خليل عيده يهنــئ

النائب يف يتقدم سعادة 
املنطقةبرملان فيكتوريا عن 
مللبورن       الغربية 

الـنائب خـليل عـيده

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي االعالمية بأحر 

التهاني من اجلالية العربية واالسالمية  
مبناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده اهلل 

على اوطاننا باالمن والسالم وعلى اسرتاليا 
بالتقدم واالزدهار وعلى اجلميع باخلري 

والربكات .

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

الدكتور عالء العوادي فــطر مبارك



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

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

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