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املعارضة السورية تؤكّد استمرار الثورة

احلريري وجنبالط يهامجان بعنف «أكذوبة األسد»

الفراغ يتّسع وال تفاهم على جلسات اجمللسني األسد :االنتخابات رسالة قوية إىل الغرب
مل يكن املناخ السياسي
األخرية
الساعات
يف
اقل حرارة من عاصفة
واجلافة
احلارة
الرياح
اليت ضربت لبنان متسببة
حبرائق وأضرار على رغم
ان االزمة السياسية ال
تزال مضبوطة نسبيا وراء
واملشاورات
الكواليس
الناشطة الحياء جلسات
جملسي النواب والوزراء.
ومع ان احلركة السياسية
الكثيفة اليت سجلت يف
يف
االخريين
اليومني
مقر رئيس جملس النواب
نبيه بري اوحت باجتاهات
جديدة اىل احداث ثغرة يف
التعطيل املتمادي جللسات
جملس النواب واحلؤول

الرئيس بري مستقبال الرئيس سالم يف عني التينة أمس االول

دون متدد العدوى اىل
جملس الوزراء املهدد
بدوره بشل انتاجيته،

فان املعطيات املتوافرة
عن هذه احلركة مل تعكس
التوصل اىل نتائج اجيابية

دعا األمم املتحدة اىل املشاركة يف مواجهة اإلرهاب باملنطقة

السيسي :مجاعة اإلخوان أصبحت خارج التاريخ

دعا الرئيس املصري
الفتاح
عبد
املنتخب
السيسي األمني العام
لألمم املتحدة اىل مشاركة

املنظمة الدولية بقوة يف
مواجهة خريطة اإلرهاب
اليت باتت تشكل تهديدًا
حقيقيًا ملستقبل دول

املنطقة ،من خالل أدوات
أكثر
ووسائل
فعالة
تقدمًا.
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

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

على املسارين
واحلكومي.

النيابي
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اعترب الرئيس السوري
بشار االسد امس االول
ان االنتخابات الرئاسية
اليت ابقته يف منصبه
شكلت
ثالثة،
لوالية
«رسالة قوية» اىل الدول
الغربية الداعمة للمعارضة،
بينما اعتربتها هذه «غري
شرعية» ،مؤكدة استمرار
«الثورة» .وبينما وصفت
عواصم غربية االنتخابات
اليت أجريت يف مناطق
سيطرة النظام بأنها «اهانة
للسوريني» و»ال معنى
هلا» ،اشادت بها موسكو
وطهران حليفتا النظام،
ورحبتا باعادة انتخاب
االسد لوالية ثالثة.
ويف تعليقه االول ،قال
االسد يف تصرحيات نقلها

التلفزيون الرمسي ان
«نسبة املشاركة العالية
تشكل
االنتخابات
يف
رسالة قوية اىل الغرب

والدول املتورطة باحلرب
على سوريا ،بأن الشعب
السوري حي ومصمم على

التتمة صفحة 31

الغرب ميهل بوتني شهراً لـ»التعاون» وإالّ
واجه مزيداً من العقوبات حول أوكرانيا

بات الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند ورئيس
الوزراء الربيطاني ديفيد
الزعيمني
كامريون
الغربيني االولني جيتمعان
الروسي
الرئيس
مع
فالدميري بوتني منذ ضمت
موسكو شبه جزيرة القرم
االوكرانية اليها ونشوب
صراع بني االنفصاليني

اوكرانيا
شرق
يف
وسلطات كييف يف آذار
املاضي.
وكانت احتفاالت الذكرى
السبعني النزال قوات
شاطىء
على
احللفاء
النورماندي خالل احلرب
العاملية الثانية اجلمعة
(امس) مناسبة جتمع

التتمة صفحة 31
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لبنانيات

وزير الصحة احال اىل القضاء ملف حتقيقات بأدوية مزورة

أحال وزير الصحة العامة وائل
أبو فاعور على النيابة العامة
التمييزية ،ملف التحقيقات اليت
أجرتها دائرة التفتيش الصيدلي
يف الوزارة ،يف قضية أدوية
مهربة ومزورة ،مت ضبطها نتيجة
إخبار ورد إىل شعبة البحث عن

التهريب يف اجلمارك اللبنانية.
ومشلت حتقيقات دائرة التفتيش
الصيدلي ،ثالثة مستشفيات
وصيدلية ومستودعا لألدوية
يف حمافظات خمتلفة ،وتبني
كذلك تورط عدد من األشخاص
غري الصيادلة وجتار الشنطة.

وطلب أبو فاعور من النيابة العامة
متابعة التحقيقات مع األشخاص
املتورطني ،واختاذ اإلجراءات
القانونية ضد املخالفني وإصدار
األحكام املناسبة حبقهم ،مؤكدا
أن ال تهاون على اإلطالق مع
كل من تسول نفسه املتاجرة

بصحة املواطن ،ومشريا اىل أن
هذا األمر خيالف أحكام قانون
مزاولة مهنة الصيدلة ،وينعكس
بشكل سليب وخطري على صحة
املواطنني وسالمتهم.
ويف جمال آخر أعاد أبو فاعور
العمل بالعقد مع مستشفى

النيين يف طرابلس ،بعد حتقيقات
أجرتها إدارة املستشفى لتحديد
مسؤوليات اخلطأ الذي حصل،
وإطالع الوزارة عليها يف كتاب
رمسي ،وبعد تعهد إدارة
املستشفى خطيا بعدم تكرار
أي خمالفة ،حتت طائلة فسخ

العقد نهائيا واختاذ اإلجراءات
القانونية املناسبة.
واستقبل أبو فاعور يف مكتبه
يف الوزارة سفرية هولندا
هيسرت سومسن ،وعرض معها
سبل التعاون الصحي ،كما
وجهت اليه سومسن دعوة إىل
مؤمتر صحي يعقد يف هولندا
هذا الشهر.

الروحاني
التنجيم والعالج
مركز علم
Astrological
Centre
Astrological Centre

World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV
JI can
removes anyJIkind of problem
PANDITH
SANJEEV

هل تشعر باإلحباط يف البحث عن عالم روحاني

املــعاجل الروحــاني ساجني جي

خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

Speaking
English
Hindi

*مشاكل يف العالقات الزوجية
*الضغط واإلحباط
* مشاكل عائلية وزوجية
* سوء الفهم
* القلق على األحباء
* اوجاع ظهر
* الغرية

نتكلم اهلندية
واالنكليزية

نتيجة مضمونة
100%

نفتح
7
أيام

* البحث عن عمل
* تعيس يف احلب
* مشاكل مالية
* مشاكل يف العمل
* عودة األحباء
* اجناب االوالد
* حل مشاكل املتخاصمني

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

0426 411 133 0426 411 133

اتصلوا ألخذ
Astrological
موعد:
0405
959 672 Centre

Unlimited
Live TV
Package

439

$

USD

4/ 130 Pendle Way.
Pendle Hill NSW 2145

0405 959 672

.com

+1.416.202.6608

اﻧﻀﻢ ﻟﻔﺮﯾﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺪی اﻟﺒﯿﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل:

apply@glarab.com

ä¾Än¼{A» ,ä¾Ã¹Ã¶náH ,ä¾ÄnlA ,ä¾Ã§Ã]Iö ,ä¾ÃºIûÎáH ,ä¾Äjo¨ ,ä¾ÃºHoÄH ,ä¾Ã¨oU ,ä¾ÃMoø
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اعالنات

أفـتتح حـديثا
مـطعم سـوا ربـينا فـي غيلـفورد

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش  -حلم بعجني  -بيتزا على أنواعها
 مشاوي متنوعة  -شيش طاووق  -شاورماعلى الطريقة العربية  -كبة نية  -سجق
 مناسف حلم ودجاج  -مجيع أصنافالثمار البحرية  -سانبوسيك  -فالفل  -فتة
 تبولة  -محص  -فول Chicken - - Burger - Beef Burgerسلطات
على أنواعها  -بطاطا مقلية  -وجبات
لألطفال وغريها الكثري...

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات ..أراكيل بعدة نكهات ..سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً يُشعرك باجللوس يف اهلواء الطلق

املـطعم يـتسع لـ  200شخص ويـستقبل جـميع مـناسباتكم  ..نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات

حـــالل

نفـتح  7أيـام يف األسبوع من  6صباحاً حتى  12ليالً

حـــالل

صفحة 4

Page 4

Saturday 7 June 2014

السبت  7حزيران 2014

لبنانيـات

ابو فاعور :دحرجة الفراغ ليس يف مصلحة أحد

بالمبلي نقل دعم األمم املتحدة للحكومة

احلريري :بقاء األسد يساوي بقاء
األوضاع
احلكومة
رئيس
مع
عرض
بري
سالم اطلع على حتضريات مؤمتر روما
احلرب واالرهاب واخلراب يف سوريا
رأى الرئيس سعد احلريري يف
تصريح امس االول ،أنه ما من
انتخابات يف تاريخ البشرية،
تعرضت لألوصاف والنعوت
املهينة كاالنتخابات اليت منحت
بشار األسد والية جديدة على
الشعب السوري .انتخابات
مسخرة وهزيلة وسوداء وحقرية
ومفربكة ودموية وساقطة
ومقيتة وسواها من األوصاف
اليت ترتدد يوميا على ألسنة
كبار املسؤولني ،هي صحيحة
مئة يف املئة.
وقال :قلة يف هذا العامل
احتفلت بتتويج بشار على عرش
اجلرمية املستمرة .وحضرت
اىل دمشق بزعامة إيران
لتشارك يف حفل التتويج.
قلة من األنصار واحملازبني
واملصفقني وشركاء بشار
يف صناعة املوت واخلراب،
رحبوا باالنتخابات وأطلقوا له
رصاص االبتهاج .خالف ذلك،
هناك إمجاع غري مسبوق ،على
أن العامل شهد أسوأ جتربة
دميوقراطية يف التاريخ .بل ان
العامل كان شاهدا على أكذوبة
دميوقراطية ال مثيل هلا حتى يف
أعتى األنظمة الديكتاتورية.
وسأل :أي عقل بشري ميكن
ان حيتمل مثال كذبة من عيار
مشاركة  74يف املئة من الشعب
السوري يف االنتخابات؟ وأي
منطق ميكن ان يتقبل املشاهد
احلية لعمليات التزوير اليت
تناقلتها وسائل االعالم؟ حلفاء
بشار يتقبلون ذلك حتما،

ويريدون له والية جديدة
تقضي على البقية الباقية من
سوريا.اما أصدقاء الشعب
السوري ،فيكتفون هذه األيام
برجم بشار بأقذع األوصاف،
فيما يواصل بشار قذف األحياء
بالرباميل املتفجرة!.
وختم :الشعب السوري حيتاج
اىل ما هو أكثر من وصف
االنتخابات السورية بصفر
مكعب .الشعب السوري حيتاج
اىل تضامن عاملي حقيقي
على اقتالع ظاهرة بشار من
الوجود السياسي .الشعب
السوري حيتاج اىل قرار دولي
بإنهاء مشروع تدمري سوريا
ووقف مسلسل تقاسم املصري
السوري بني بشار األسد
وداعش.
بقاء بشار يساوي بقاء احلرب
واإلرهاب واخلراب يف سوريا.
وقد آن األوان لوقف هذه
املأساة املهزلة.
ويف جمال آخر ،أبرق الرئيس
احلريري إىل رئيس الوزراء
هوفيك
اجلديد
األرميين
أبراهاميان مهنئا إياه بتوليه
منصبه اجلديد.
وأكد الرئيس احلريري يف
الربقية اليت سلمها مستشاره
آرا
األرمينية
للشؤون
سيسرييان إىل رئاسة احلكومة
يف يريفان ،التزامه القوي
باحلفاظ على أفضل العالقات
بني الدولتني والشعبني،
متمنيا له النجاح يف مهماته مبا
فيه تطور أرمينيا وشعبها.

استقبل رئيس جملس النواب نبيه
بري ،امس االول يف عني التينة،
رئيس احلكومة متام سالم ،وحبث
معه على مدى ساعة وربع ساعة
يف االوضاع الراهنة ،وال سيما
ما يواجه عمل احلكومة واجمللس
النيابي واالستحقاق الرئاسي.
وبعد اللقاء مل يشأ سالم االدالء
بأي تصريح.
وكان بري استقبل وزير الشباب
والرياضة عبد املطلب احلناوي.
واستقبل الرئيس بري وزير
الصحة وائل ابو فاعور موفدا
من رئيس جبهة النضال الوطين
النائب وليد جنبالط ،وجرى عرض
املستجدات يف حضور وزير املال
علي حسن خليل.
وقال ابو فاعور بعد اللقاء:
الدائم
التشاور
إطار
يف
واملفتوح بني الرئيس بري
والنائب جنبالط ،تشرفت بلقاء
دولته .حنن يف مأزق وجيب
أال نعمقه خبلق انقسامات
اضافية او اشكاالت اضافية يف
املؤسسات .هناك اخفاق حصل
يف انتخابات رئاسة اجلمهورية
ادى اىل هذا الشغور الذي جيمع
الكل على انه جيب وضع حد له،
لكن االخفاق يف مسألة الرئاسة
جيب أال يقودنا اىل إخفاقات
أخرى وتعطيل مؤسسات أخرى،
وحتديدا اجمللس النيابي بوقف
التشريع وجملس الوزراء بوقف
تسري شؤون الناس والدولة ،النه
إذا كان حصل ما حصل فعلينا
أال جنعل هذا الشغور كرة نار
تتدحرج لتحرق بقية املؤسسات.
االولوية كانت وجيب ان تبقى
إلنتخاب رئيس للجمهورية ،ومن
جهتنا نسعى كلقاء دميوقراطي

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

اىل التوافق يف موضوع رئاسة
اجلمهورية ولكن اىل حني حصول
هذا االمر جيب ان ال تتعطل بقية
املؤسسات حتت أي ذريعة او
رأي ،خصوصا اذا ما كانت هذه
الذرائع لكسب شعيب.
اللبنانيون يعرفون املعطل
وردا على سؤال عن ترشيح النائب
جنبالط النائب هنري حلو للرئاسة
واتهام البعض بأنه يساهم يف
تعطيل انتخابات الرئاسة ،قال:
أعتقد أن مجيع اللبنانيني يعرفون
من يعطل االنتخابات الرئاسية،
ويعرفون من يطرح خيارات
إقصائية واما فلتتعطل انتخابات
الرئاسة .النائب حلو ليس هو
املانع إلنتخاب رئيس اجلمهورية،
بل هو شخصية وفاقية ،فإذا
كانت حتظى بتأييد الكتل النيابية
فهذا أمر جيد ،واذا مل حتظ
فهو رجل ينافس وميارس حقه
الدميوقراطي .مل ال يلجأ الناخبون
اىل املنافسة الدميوقراطية يف
اجمللس النيابي بدل التعطيل
والغياب عن اجللسات؟.
وردا على سؤال عن عمل احلكومة،
وال سيما بعد لقاء الرئيسني بري
وسالم قال :املنطق يقول اذا
كان هناك شغور يف الرئاسة
فيجب أال يتحول اىل تعطيل
لبقية املؤسسات .ليس هناك
من يقول ان الشغور أمر طبيعي،
وان املؤسسات االخرى جيب ان
تعمل كأن شيئا مل يكن ،لكن
يف الوقت نفسه هذا املنطق
التعطيلي :تعطيل انتخابات
اجمللس
تعطيل
الرئاسة،
النيابي ،تعطيل احلكومة ،اىل
اين ميكن ان يقود البلد؟ اىل
مزيد من االشكاالت اليت قد ال
جيد السياسيون خمرجا منها .وال
ننسى اننا ذاهبون اىل انتخابات
نيابية ،فما هي السيناريوهات
اليت ميكن ان نراها؟ شغور،
تعطيل وفراغ يف املؤسسات،
اىل اين سيقود هذا االمر.
هل هناك اتفاق على كيفية
تسيري شؤون الناس من قبل
احلكومة؟
 أعتقد أن رئيس احلكومةطرح يف اجللستني املاضيتني
خريطة طريق واضحة جدا،
والدستور واضح جدا وال حيتمل
هذه االجتهادات والتأويالت،
وقد استمعنا يف االسبوعني
املاضيني اىل كم هائل من
اهلرطقة الدستورية اليت ال تقيم
أي اعتبار ،والدستور يقول
بصالحيات حمددة ،فلنلتزم هذه
الصالحيات ،ولكن اعتقد ان ما
يقود اىل هذا النقاش ليس
الضبابية الدستورية بل اخللفيات
السياسية اليت تريد ان تستغل
مسألة احلكومة ومسألة الرئاسة.
هل ميكن للجنرال عون ان حيلحل
االمور ان يف الوزارة او يف
التشريع؟
 اللقاءات اليت يعقدها الرئيسبري تؤتي مثارها االجيابية ،سواء
مع اجلنرال ميشال عون او مع
الرئيس متام سالم ،وآمل ان
يتهيب اجلميع هذه املرحلة
ويعرف أن دحرجة الفراغ اىل
تعطيل بقية املؤسسات ليست
يف مصلحة أحد.

رئيس الحكومة تمام سالم
استقبل رئيس احلكومة متام
سالم أمس االول ،يف السراي،
املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف
لبنان ديريك بالمبلي ،الذي قال
بعد اللقاء :عقدنا لقاء جيدا مع
الرئيس سالم ،وتناول البحث
آخر التطورات يف لبنان.
اضاف :رسالتنا األساسية هي
من دون شك ما مسعتموه تكرارا
خالل األسبوعني املاضيني من
األمني العام لألمم املتحدة
ومن جملس األمن ومن وزير
اخلارجية األمريكي جون كريي
يوم أمس ومن جمموعة الدعم
الدولية ،ضرورة انتخاب رئيس
جديد للجمهورية يف أسرع وقت
ممكن .هناك رسالة إضافية
واضحة أيضا وهي دعمنا لدولة
الرئيس سالم وحلكومته وأهمية
قدرة احلكومة وفقا ألحكام
الدستور على معاجلة التحديات
اليت تواجه لبنان والعمل عن
كثب مع شركائه خالل هذه
الفرتة.
أضاف :ويف إطار شراكة لبنان
مع األمم املتحدة ،حبثنا يف
تطبيق القرار  1701الذي من
املتوقع ان يصدر تقرير حوله
هذا الشهر ،وعملنا معا يف
ما يتعلق بالالجئني السوريني
وجهودنا املشرتكة لتشجيع
تقاسم األعباء ودعما إضافيا
للبنان .ويف هذا اإلطار ،أغتنم
هذه الفرصة جمددا للرتحيب
بتفعيل الصندوق االئتماني
الذي أعلن عنه رئيس البنك
الدولي هنا يف وقت سابق هذا
األسبوع ،كما أرحب باالجتماع
الذي سوف تعقده احلكومة
االيطالية قريبا لدعم اجليش
اللبناني.
هل انتم مستعدون للدعم
واملساهمة يف إقامة خميمات
للنازحني على احلدود اللبنانية
السورية يف املناطق القريبة
من سوريا او املناطق السورية
اآلمنة؟
 ان املفوضية العليا لشؤونالالجئني التابعة لألمم املتحدة
تتابع هذا األمر مع وزير الشؤون
االجتماعية والوزارات املعنية
بقضية الالجئني ،ان مشكلة
إقامة املخيمات على احلدود
داخل
او
اللبنانية-السورية
سوريا يتعلق باملوضوع األمين
وهو مسألة كبرية وال استطيع
أن أكون متفائال يف هذا الوقت
ولكن هناك أمورا حناول القيام
بها مع احلكومة اللبنانية يف إطار

تقاسم األعباء بطريقة أفضل
ولتمكني احلكومة اللبنانية من
السيطرة على الوضع.
كما استقبل الرئيس سالم
الكسندر
الروسي
السفري
زاسبكني ،الذي قال بعد اللقاء:
حنن يف روسيا نقدر تقديرا عاليا
عمل احلكومة اللبنانية برئاسة
الرئيس سالم وخصوصا يف
جمالي األمن واالستقرار ،ونتمنى
ان تستمر مؤسسات الدولة يف
تنفيذ مهماتها بصورة فعالة،
ويف ذات الوقت حنن ندعو اىل
مواصلة احلوار بني التكتالت
األساسية اللبنانية للوصول اىل
انتخاب رئيس للجمهورية على
أساس توافقي ،انطالقا من
إجياد القواسم املشرتكة بني
األحزاب اللبنانية حول القضايا
األساسية لألجندة الداخلية.
وزير اخلارجية األمريكية طالب
باألمس روسيا وحزب اهلل وإيران
بوضع حد للنزاع يف سوريا ،فما
هو ردكم على ذلك؟
 هذا التصريح غري مفهوم مئةيف املئة ،فإذا كان املقصود
الدعوة للتعاون يف إطار عملية
جنيف للوصول اىل التسوية
السياسية فهذا شيء اجيابي،
اما اذا كان املقصود حتميل
املسؤولية من األطراف املؤيدة
للمعارضة اىل روسيا وإيران
وحزب اهلل فهذا شيء اخر،
ألننا نعترب ان املسؤولية األوىل
ملن ميول ويسلح املعارضة
اما املسؤولية املشرتكة فهي
دفع األمور باجتاه التسوية
السياسية.
كذلك استقبل الرئيس سالم
السفري االيطالي يف لبنان
جيوسيب مورابيتو وعرض معه
املستجدات والعالقات الثنائية
والتحضريات اجلارية لعقد مؤمتر
الشهر احلالي يف روما لدعم
اجليش اللبناني.
وتلقى الرئيس سالم اتصاال
هاتفيا من وزيرة خارجية ايطاليا
فيديريكا موغرييين ،جرى خالله
التداول يف الشؤون االقليمية
موضوع
السيما
والدولية،
النازحني السوريني اىل لبنان،
واطلعته فيه على التحضريات
اجلارية النعقاد مؤمتر روما ضمن
جهود اجملموعة الدولية لدعم
لبنان واجليش اللبناني ،الذي
سيعقد يف  17اجلاري.
وشكر سالم الوزيرة االيطالية
للبنان
بالدها
دعم
على
واستقراره.
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لبنانيــات
املؤسسات املارونية أطلعت الراعي على نتائج لقاءاتها

الفراغ يضرب ميثاقية السلطات
والدستور واضح فل َم عدم االلتزام به
املؤسسات
أعضاء
اطلع
املارونية البطريرك الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي خالل
خلوة عقدت امس االول يف
بكركي برئاسة البطريرك على
نتائج اللقاءات اليت أجروها مع
القادة املوارنة االربعة ،وتركز
البحث على عدم جواز استمرار
سدة الرئاسة االوىل،
الفراغ يف ّ
للسلطة
االساسي
املكون
ّ
وامليثاقية ،ونظرا الن الفراغ
يضرب ميثاقية السلطات،
معلنني ان الدستور واضح يف
فلم عدم االلتزام
هذه احلاالتَ ،
به؟
واشار اجملتمعون اىل ان
املشكلة ال تكمن يف طريقة
نقل صالحيات شغور كرسي
الرئاسة االوىل اىل احلكومة بل
يف االسراع يف اجراء االنتخابات
الرئاسية ،انطالقا من ان ال
شرعية تناقض صيغة العيش
املشرتك ،وطاملا ان رئيس
جملس النواب نبيه بري دعا
اجمللس اىل انتخاب رئيس فهذا
يعين ان اجمللس اصبح هيئة
ناخبة ال هيئة اشرتاعية ،الفتني
اىل ان البطريرك الراعي جيري
اتصاالت بعيدة من االضواء
متهيدا خللق ورشة ضاغطة تعمد
اىل حتريك اجملتمع املدني من
اجل االسراع يف انتخاب رئيس
للجمهورية.

البيان

وصدر عن االجتماع البيان
اللقاءات
بعد
التالي:
واإلتصاالت اليت أجرتها مع
والفعاليات
القوى
خمتلف
السياسية املارونية ،عقدت جلنة
املتابعة املنبثقة من املؤسسات
املارونية خلوة برئاسة البطريرك
الراعي ،واملؤلفة من رئيس
املؤسسة املارونية لالنتشار
الوزير السابق ميشال إده،
رئيس الرابطة املارونية مسري
أبي اللمع ،رئيس اجمللس
العام املاروني الوزير السابق
وديع اخلازن ،رئيسي الرابطة
حارث
السابقني
املارونية
شهاب وجوزف طربيه.
وطالب اجملتمعون النواب،
حبكم الدستور وتبعا لالصول
يف
املعتمدة
الدميوقراطية

لبنان ،بالقيام فورا بانتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،وقالوا
حدد يف املواد
الدستور اللبناني ّ
 73و  74هذا الواجب ،واعترب
يف املادة  75اجمللس امللتئم
النتخاب رئيس اجلمهورية هيئة
إنتخابية ال هيئة إشرتاعية
ويرتتب عليه الشروع حاال يف
انتخاب رئيس الدولة من دون
مناقشة أي عمل آخر.
وذكروا بنص املادة  62من
الدستور اليت تنص على اآلتي
يف حال خلو سدة الرئاسة ألي
علة كانت ،تناط صالحيات
رئيس اجلمهورية وكالة مبجلس
الوزراء ،ما يعين أن ذلك تدبري
استثنائي ولفرتة وجيزة جدا
وموقتة .فالتمادي يف عدم
انتخاب رئيس للجمهورية وبقاء
احلكومة ملدة غري حمددة ،امنا
الوطين
امليثاق
يناقضان
الذي يوزع رئاسات السلطتني
االشرتاعية واالجرائية على
املاروني والشيعي والسين.
اضافوا يف هذه احلالة يلغى
مكون اساسي هو الرئيس
املاروني .وهذا يتناقض مع
الفقرة ي من مقدمة الدستور
اليت تنص على انه ال شرعية
الي سلطة تناقض ميثاق
العيش املشرتك.
وحذر اجملتمعون من ازدياد
اخلطر مع انعكاس الفراغ
الرئاسي على العديد من
املؤسسات ال سيما اجمللس
النيابي واحلكومة وسط تأزيم
متصاعد يف احلاالت اإلقتصادية
واإلجتماعية والرتبوية مع اخلوف
من أن يستغل هذا الشغور
على
املتضررين
إلقدام
حماوالت إفتعال أزمات جديدة
قد جتر البالد إىل منزلق خطري
يف وقت تتخبط فيه املنطقة
بأزمات مستشرية.
اشارة اىل ان اللجنة قد ابقت
اجتماعاتها مفتوحة برئاسة
مساعيها
ملواصلة
الراعي
واختاذ اخلطوات املالئمة.
وقد استبقى الراعي اعضاء
اللجنة اىل الغداء.
وزار بكركي أيضا املدير العام
للقصر اجلمهوري أنطوان شقري،
مدير فرع خمابرات جبل لبنان
العميد الركن ريشار حلو.

نؤمن جميع حاجاتكم
من خدمات التنظيف
للمنازل واملكاتب
واملصالح التجارية

خربة طويلة  ..معاملة حسنة..
دقة يف املواعيد ونظافة يف العمل

التسعرية مجانية
الرجاء االتصال بـ خالد0411 778 779 :
أو 13003977377

جنبالط التقى سفريي الكويت وأمريكا وهاجم
بعنف االنتخابات يف سوريا
عرض رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي النائب وليد جنبالط
يف دارته يف كليمنصو أمس
االول مع السفري االمريكي يف
لبنان ديفيد هيل يف حضور
وزير الصحة العامة وائل ابو
فاعور ،التطورات السياسية
الراهنة يف لبنان واملنطقة،
واستبقاه اىل مائدة الغداء.
وكان جنبالط استقبل مساء امس
األول سفري الكويت يف لبنان
عبد العال القناعي وعرض معه
التطورات السياسية الراهنة،
واستبقاه اىل مائدة العشاء.
ّ
وعلق جنبالط على االنتخابات
يف سوريا فقال يف تصريح:
انه مع تصويت األموات الذين
فاق عددهم املئيت ألف،
واملهجرين داخل وخارج سوريا،
البالغ عددهم ما يزيد عن مثانية
ماليني ،واملعتقلني السياسيني
واملفقودين وجمهولي املصري.
مع كل هؤالء كان بإمكان
النظام السوري أن حيقق نتائج
أفضل ،يف تلك االنتخابات
الباهرة بشفافيتها وتعدديتها
غري
وهي
ودميوقراطيتها،
مسبوقة يف أعرق الدميوقراطيات
اليت عرفها التاريخ القديم
والوسيط واملعاصر.
وقال :لوال بعض الركام يف
محص ،وبعض الدمار يف حلب،
وبعض الطرقات املقطوعة يف
إدلب ،لتمكن كل سكان هذه
املدن من جتديد البيعة األبدية
للسيد الرئيس ،ولو كان على
جثث وأشالء الضحايا الذين
تقدر أعدادهم مبئات اآلالف.
وباملناسبة ،مات كل هؤالء
ليحيا النظام ،ولوال أن القدر
الذي تصنعه ميليشيات النظام
قد إختطف الطفل محزة اخلطيب
ومئات األطفال اآلخرين ،لكان
بإمكانه مشاهدة الدميوقراطية
التعددية تنمو وتزدهر يف
سوريا.
اضاف :ولوال بعض الرباميل
من
ترمى
اليت
املتفجرة
السالح
وبعض
الطائرات،
الكيماوي الذي إستخدم بني
احلني واآلخر ،لكان بإمكان أهل
الغوطة الشرقية ومناطق الشمال
السوري أن يعلموا الغرب
كيف تنظم االنتخابات ،وتدار
عمليات االقرتاع احلر والتصويت
النزيه .ولوال فتح باب السجون
للعصابات االرهابية اليت بذل
النظام جهدا لتدريبها ومترينها،
لكان بإمكان املناطق اخلارجة
عن سيطرة النظام أن تعيش
تلك اللحظات التارخيية اليت
حرمت منها من قبل اجملموعات
املتطرفة.
ختاذل اجملتمع الدولي
وتابع :ولوال ختاذل ما يسمى
اجملتمع الدولي وجمموعة أعداء
سوريا ،ملا متكن النظام من
إجراء أنزه إنتخابات يف تاريخ
البشرية ،بعد أن تفرج ويتفرج
العامل عليه ،يقوم مبا يقوم به
من قمع وتنكيل وقصف وتهجري
يف إطار تهيئته لالنتخابات
الدميوقراطية احلرة التعددية
النزيهة .ولوال إستضافة ردهات

الفنادق اخلمس جنوم املربدة
والفخمة يف العواصم الغربية
الجتماعات تلك اجملموعة لكي
تعصر أفكارها ،وتتمخض عن أبلغ
بيانات إستنكار وإدانة ،ملا متكن
الشعب السوري من التعبري عن
رأيه حبرية وكرامة ودميوقراطية.
وأقرتح يف املناسبة مجع تلك
البيانات يف كتاب فاخر لألجيال
املقبلة ،ألنه من أثرى القواميس
اللغوية يف مصطلحات الرفض
واالدانة والشجب.
وختم جنبالط :يا هلا من إنتخابات
براقة حقا ،تشع منها أنوار احلرية،
وتفوح منها روائح الدميوقراطية،
وتشكل خارطة طريق لكل شعوب
األرض لتتعلم فنون االنتخابات
واالقرتاع والفرز وتستفيد منها.
أمل يقل عبد الرمحن الكواكيب:
املستبد يف حلظة جلوسه على
عرشه ووضع تاجه املوروث على
رأسه يرى نفسه كان إنسانا
فصار إهلا.

التقدمي

من جهة ثانية ،اعلن مفوض
االعالم يف احلزب التقدمي
االشرتاكي رامي الريس ان
وزير اخلارجية االمريكي جون
كريي حاول باألمس ان يبعث
رسالة اىل اللبنانيني حتثهم على
َّ
وأال ينتظروا
حتمل مسؤولياتهم
التدخل اخلارجي ويقوموا بواجبهم
الوطين بانتخاب رئيس جديد،
معتربًا أن األفرقاء اللبنانيني
يستطيعون معاجلة هذا امللف
إذا توافرت اإلرادة ومتت مقاربة
العالية
السياسية
السقوف
للمواقف والرتشيحات بسقوف
أكثر واقعية.
وقال يف حديث صحايف حول
عدم مشول لقاءات كريي النائب
جنبالط :املسألة ال حتمل اي
تأويالت ،فالزيارة كانت حمدودة
يف التوقيت ،مؤكدًا ان التواصل
مستمر مع اإلدارة االمريكية.
ولفت الريس اىل ان اي حماولة
للدخول يف مزايدات سياسية
وشعبوية يف إطار مقاطعة
املؤسسات الدستورية يف غري
َ
ربط الشغور
مكانها ،معتربًا ان
الرئاسي بتعطيل املؤسسات
ينعكس سلبًا على املواطنني،
حمم ًال فريقي الثامن والرابع
عشر من آذار مسؤولية التعطيل
بنسب متفاوتة.
وأشار إىل ان الدستور واضح
لناحية ممارسة احلكومة القائمة
الصالحيات الرئاسية لكن كيفية
ترمجة هذا املوضوع داخل
احلكومة ال تزال قيد النقاش،
معتربًا انه لن تكون هناك عثرة
يف املوضوع يف حال استمر
مناخ التوافق الذي حصل منذ
حوالي الشهرين يف البلد.
وجدد الريس التأكيد ان موقف
النائب جنبالط االساسي مؤيد
إلقرار السلسلة لكنه يرتبط
مبسألة تأمني الواردات ،الفتًا
اىل تأييد اللقاء الدميوقراطي
اللجوء اىل فرض ضرائب على
املصارف واملضاربات العقارية،
الفتا اىل ان التضخم الذي
شهدته أرقام السلسلة يطرح
عالمات استفهام.

جعجع :لوال ترشيحي للرئاسة من  ١٤آذار
لكانت هذه االنتخابات صورية دون سياسة
اعترب رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع أنه لوال
خطوة قوى  14آذار برتشيحه
اىل االنتخابات الرئاسية لكانت
هذه االنتخابات فقط نظرية
وصورية من دون برامج وال
تتضمن سياسة معينة ولكانت
متت كما كانت حتصل سابقا
يف الغرف املغلقة وعلى أساس
تبادل املصاحل فقط.
وشدد جعجع ،أمام وفد من
موظفي كازينو لبنان زاره يف
معراب يف حضور االمني العام
للحزب الدكتور فادي سعد ،أن
ما أفشل االنتخابات الرئاسية
هو طريقة تصرف الفريق
اآلخر بسبب متسكه مبعادلة إما
انتخاب العماد ميشال عون
رئيسا أو التعطيل ،الفتا اىل
أن حزب القوات وقوى  14آذار
التزموا مبا تقتضيه القوانني
والدستور.
واذ اشار اىل أن الفراغ يف
سدة الرئاسة أو عملية انتخاب
الرئيس ال جيب أن تؤثر على
االنتخابات النيابية املقبلة،
قال جعجع ان القوات اللبنانية
وقوى  14آذار تسعى جاهدة
إلقرار قانون جديد بأسرع وقت
ممكن.

وافاد بيان صدر عن املكتب
االعالمي جلعجع ،ان اللقاء كان
مناسبة مت يف خالهلا البحث يف
شؤون وشجون املهنة والوظيفة
والطبقة العمالية ككل.
اىل ذلك ،أبرق جعجع مهنئا
املشري عبد الفتاح السيسي
بانتخابه رئيسا جلمهورية مصر
العربية ،معتربا ان هذه اخلطوة
شكلت تأكيدا على إمجاع
املصريني على اخليار احلر،
وشعاع أمل لطريق الشعوب
التواقة اىل الدميوقراطية.
وجاء يف الربقية :يسرنا أن
نتقدم من سيادتكم ،أصالة
عنا ونيابة عن حزب القوات
التهاني
بصادق
اللبنانية،
القلبية للفوز املعرب الذي
حققتموه يف انتخابات الرئاسة
املصرية.
لقد شكلت هذه اخلطوة تأكيدا
على إمجاع املصريني على اخليار
احلر ،وشعاع أمل لطريق الشعوب
التواقة اىل الدميوقراطية.
حنن إذ جندد الثقة خبيارات
املصريني ،نسأل اهلل تعاىل أن
ميدكم باخلري والرفعة لتعيدوا
ملصر العزيزة دورها الريادي،
ويكلل بالنجاح مساعيكم ملا فيه
خري العامل العربي أمجع.

فتفت :رسالة كريي تشري ملخاوف
وحتض على انتخاب رئيس
رأى عضو كتلة املستقبل
النائب أمحد فتفت ،ان وزير
اخلارجية األمريكي جون كريي
أرسل خالل زيارته رسالة
اىل اللبنانيني تشري اىل
املخاوف األمريكية من تأزم
الوضع ،داعيا اياهم اىل
حتمل املسؤولية واحلض على
انتخاب رئيس للجمهورية،
معتربا أن توقيت الزيارة اآلن
أفضل مما لو كان سابقا ،كي
ال يقال أن الواليات املتحدة
األمريكية جاءت لتسمي رئيسا
للبنان.
ولفت اىل كالم كريي عن
أن اإلستحقاق الرئاسي هو
استحقاق داخلي لبناني.
وأعلن فتفت ،يف حديث

اىل اذاعة صوت لبنان ،ان
إشارة كريي اىل حزب اهلل
يف سوريا هي اتهام مباشر
للحزب ،مؤكدا استمرار احلوار
بني املستقبل وميشال عون،
ولكن على األخري أن يكون
توافقيا مع اجلميع يف  14آذار
وخصوصا مسيحييها وإال فهو
ليس توافقيا وكل ما يقال
هو مضيعة للوقت.
وعن جلسة سلسلة الرتب
والرواتب ،أشار فتفت اىل
أن قوى  14آذار تدرس
مشاركتها فيها ،مؤكدا أنها
حق لكل الناس ولكن يف
حال كانت اجللسة مثل اجللسة
املنصرمة فعدم املشاركة
أفضل.

مناقيش  -لحم بعجني -
صفائح بجبنة  -سبانخ
 -سنبوسك  -كباكيب -

أقراص كبة  -شيش برك

 -بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات
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لبنانيات

نديم اجلميّل :كان على كريي زيارة
لبنان يف عهد سليمان
اجلميل أن
إعترب النائب نديم
ّ
وزير اخلارجية االمريكية جون
كريي كان جيب أن يزور لبنان
عندما كان الرئيس ميشال
سليمان موجودا يف قصر بعبدا،
وكان على كريي ايالء هذه
الزيارة أهمية أكرب رغم أنها أتت
كمحاولة لسد الفراغ الرئاسي.
ولفت يف حديث لربنامج كالم
بريوت على قناة املستقبل
التلفزيونية ،اىل أن الغزل
احلاصل بني ايران والواليات
املتحدة اتضحت معامله يف
خطاب كريي ،حني دعا حزب
اهلل اىل اخلروج من سوريا علما
أن ايران هي اليت تسيرّ عمليات
احلزب .وقال :إن السيد حسن
نصراهلل توقف بدوره عن مهامجة
الواليات املتحدة يف خطاباته.
اجلميل أن املصلحة العليا
وأكد
ّ
لقوى  8آذار تقتضي التنسيق
بينهم وبني رئيس اجمللس
النيابي نبيه بري ،داعيا النواب
مجيعا اىل النزول اىل اجللسة
اإلنتخابية ولنر بكم صوت يأتي
فريق  8آذار لرئيس تكتل
التغيري واإلصالح العماد ميشال
عون اذا كان هو مرشحهم.
وأبدى استغرابه يف استخفاف
العماد عون بعملية انتخاب
الرئيس وبهذا املنصب يف
السياسة اليت يعتمدها واليت
ترتكز على مبدأ أنا أو الفراغ.
وقال :على العماد عون أن
يعي أن لتيار املستقبل مرشحا
من قوى  14آذار وبالتالي لن

يتبنى ترشيح عون ،متمنيا على
الرئيس سعد احلريري اعطاء
عون جوابا حامسا.
وأشار اىل أنه ال ميكن التعاطي
يف موضوع انتخاب رئيس
تعطيل
بنظرية
اجلمهورية
اجللسات اإلنتخابية والتجاوب
مع اجللسات التشريعية.

لن نشارك تشريعيا

وأضاف :مل ولن نشارك
بأي جلسة تشريعية يف ظل
الفراغ وعدم انتخاب رئيس
للجمهورية ،مشددا على أن
مطلب الشعب األول هو إنتخاب
رئيس للجمهورية.
وقال :إذا وصلنا اىل ايلول
ومل ننتخب رئيسا عندها نصبح
مضطرين اىل اجراء انتخابات
نيابية على ان ينتخب اجمللس
اجلديد الرئيس اجلديد .وجيب
أال نفكر أساسا يف التمديد مرة
أخرى للمجلس النيابي.
اجلميل من البطريرك
ومتنى
ّ
املاروني مار بشارة بطرس
النواب
يدعو
أن
الراعي
اجتماع
اىل
املسيحيني
موسع يضع فيه النواب أمام
مسؤوليتهم يف الوقوف يف
وجه الفراغ.
وعن احلملة اليت تطال البطريرك،
اجلميل أن خمطط حزب
رأى
ّ
اهلل يقوم على ضرب املواقع
السيادية يف لبنان حيث بدأه
بالتطاول على مقام رئاسة
اجلمهورية وها هو اليوم يقوم
باملثل مع البطريرك.

رعد :نرفض تعطيل عمل احلكومة والربملان
ولن نقبل برئيس يضمر اخلصومة للمقاومة
اعترب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد ،يف إحتفال
املقاومني،
للجرحى
تكرميي
أقامته مؤسسة اجلرحى حتت شعار
جراحنا عزنا ونصرنا ،يف حسينية
بلدة حناوية اجلنوبية ،أن جتديد
اإلنتخاب للرئيس بشار االسد
يف سوريا هو نعي للمؤامرة اليت
استهدفت تدمريها واقتالعها
من موقعها واضعاف األمة عرب
استهداف حمور املقاومة يف هذه
املنطقة كمقدمة لالنقضاض على
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
وعلى املقاومة اإلسالمية يف
لبنان ،مشريا إىل أنه يف النهاية
انتصر املشروع الذي ميكن أن
يتناغم ويتعايش مع مشروع
املقاومة الذي هو مشروع حياة
األمة ونهضتها.
وقال رعد :ما شهدناه خالل
اليومني املاضيني من اقبال
كثيف على صناديق اإلقرتاع
الختيار وانتخاب مشروع سوريا
القوية املوحدة بقيادتها وجيشها
وشعبها عرب عن إرادة الشعب
السوري احلقيقية الذي حاول
الكثريون خداعه يف بداية
األزمة ،لكنه استعاد موقعه
وعرف ان اخليار الصحيح ليس
يف ما يسوق على أنه بديل
للواقع القائم ،فالبديل تأنف
منه النفس البشرية وال ميكن
أن تتعايش معه الشعوب على
اإلطالق.
وأشار إىل أن الذين راهنوا
يف لبنان على سقوط سوريا
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صدموا مبا شهده يوم اإلقرتاع
يف السفارة وسحبوا أيديهم
وتنصلوا من مسؤولياتهم جتاه
الشعب السوري الذي أرادوه
يف بداية األزمة أن يستقبل نازحا
معارضا ليستثمروا عليه يف
السياسة وليجمعوا املساعدات
الدولية على حسابه ،فلما تبني
أن شعب سوريا هو هلا وليس
وتوظيفاتهم
الستثماراتهم
السياسية شطبوه من جداول
النازحني وباتوا يتخذون موقفا
معاديا هلذا الشعب.
وقال :بعد التغريات اليت حصلت
يف املنطقة واملزاج الدولي
الذي أذعن إلرادة املقاومني
يف املنطقة وبعد القيود اليت
كبلتهم بها املقاومة ،حيث أن
العدو اإلسرائيلي بات غري قادر
على أن يشن حربا حيقق فيها
أهدافا حيلم بها يف السياسة،
وبعد سقوط مشروع املؤامرة
على سوريا واستعادة التوازن
فيها ،وبعد انتصارات املقاومة
يف لبنان وسوريا وإيقافها ملوجة
التفجريات والسيارات املفخخة يف
مناطقنا اللبنانية ال يصح أن نقبل
برئيس يضمر اخلصومة للمقاومة
يف لبنان وهذا الرئيس ال مكان
له يف بلدنا ،مشددا على ضرورة
التوافق على رئيس يدرك أهمية
وضرورة وحاجة لبنان للتمسك
خبيار املقاومة ،ويعرف كيف مييز
الصديق من العدو وميلك معايري
واضحة وحمددة إلقامة العالقات
مع األصدقاء ولعدم الرهان على
املنافقني يف الساحة الدولية
واإلقليمية.
اعادة احلياة للمؤسسات
وأمل النائب رعد أال حيبط
تأجيل اإلستحقاق الرئاسي يف
لبنان املسؤولني عن القيام
مبسؤولياتهم يف املؤسسات
الدستورية األخرى ،وأال يعطلوا
عمل تلك املؤسسات مع كل
إصرارنا على إعادة احلياة إىل
املؤسسة الرئاسية يف البلد
ورفضنا ألي تعطيل للمؤسسة
احلكومية واجمللسية فيه ،مشددا
على ضرورة أن تقوم كل مؤسسة
بدورها وأن تتعاون املؤسسات
مجيعا يف ما بينها حتقيقا
للتوازن والتكامل ولتسهيل
األمور للمواطنني يف هذا البلد،
داعيا اىل عدم ربط املواضيع
اليت ختص املواطنني وحتتاج اىل
استصدار قوانني تليب مصاحلهم
وتستجيب لتطلعاتهم وتنتصر
حلقوقهم باإلستحقاق الرئاسي
الذي حنرص على أن ينجز
بالتوافق يف أسرع وقت ممكن.
وختم النائب رعد بالقول :إن
جرح املقاومني واجملاهدين هو
قنديل نصرنا وزيته الذي يضيء
يف كل خطوة ويف كل منعطف
وعند كل اشتباك فيتوهج ليصنع
نصرا جديدا ويسطر ملحمة جديدة،
مؤكدا أننا مدينون يف انتصاراتنا
جلراحات اجلرحى الذين يفور
جرحهم ويكتب عمال صاحلا اىل
يوم الدين ليكونوا كالشهداء مع
وقف التنفيذ ألن اهلل قد أعزهم
بصربهم على اجلراح ليتضاعف
أجرهم.

انتقدت تكرار مسرحيات انتخابية عرب نفوذ سالح حزب اهلل

كتلة املستقبل :طريق احلكومة
واضح ومساره ح ّدده الدستور

رأت كتلة املستقبل النيابية ان
جزءًا من عمل احلكومة األساسي،
السعي احلثيث لتهيئة األجواء
واالسراع يف انتخاب رئيس
للجمهورية ،وأيضا استمرارها
منوهة بقرار
يف ادارة البالد،
ّ
وزير الداخلية بتنظيم وجود
النازحني السوريني ،مستغربة
اصرار بقايا النظام األمين
السوري  -اللبناني على تكرار
مسرحيات انتخابية مملة عرب
وهج ونفوذ سالح حزب اهلل.
فقد عقدت كتلة املستقبل
اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد
السنيورة واستعرضت االوضاع
يف لبنان واملنطقة .ويف نهاية
االجتماع اصدرت بيانا تاله
النائب عمار حوري وفيه:
أوال :توقفت الكتلة امام
النقاش الدائر يف اجتماعات
احلكومة بهدف االتفاق على
آلية لعملها يف ظل شغور موقع
رئيس اجلمهورية ،والكتلة يف
هذا اجملال تعترب ان جزءا من
عمل احلكومة االساسي يكون
يف السعي احلثيث لتهيئة
االجواء واملساعدة على اإلسراع
يف انتخاب رئيس للجمهورية
وذلك لالنتهاء من مرحلة
الشغور يف منصب رئاسة
اجلمهورية .لكن الكتلة تعترب
ايضا ويف ذات الوقت أن عمل
احلكومة جيب أن يستمر يف
إدارة شؤون البالد ،وأمامها
طريق واضح مساره حددته
املعنية
الدستورية
املواد
وبالتالي يتوجب على احلكومة
االنطالق يف عملها لتسيري
املواطنني
شؤون
وتيسري
الذين يعانون من صعوبات
حياتية واقتصادية تتطلب
من احلكومة إيالءها االهتمام
الالزم.
ان االمتحان الذي ختضع له
احلكومة حاليا بكل مكوناتها
بالتوازي مع مواجهتها لألوضاع
اليت
واالستثنائية
الصعبة
يعيشها لبنان وتعيشه املنطقة
العربية حتتم على اجلميع
االبتعاد عن إثارة احلساسيات
وتركيز النظر اىل جوهر االمور
وعلى ما فيه مصلحة البالد
العليا ومصلحة املواطنني .إن
النجاح يف جتربة احلكومة احلالية
يؤشر اىل مدى نضج االطراف
السياسية اللبنانية وقدرتهم
على التأقلم مع املستجدات
وجناحهم يف مواجهة الصعاب
ريثما يتسنى للبالد ويف أسرع
وقت ممكن أن خترج من هذه
االنتكاسة املتمثلة بعدم انتخاب
رئيس جديد للبالد.
ثانيا :تنوه الكتلة بالقرار
الصادر عن وزارة الداخلية
والبلديات املتعلق بتنظيم وجود
النازحني السوريني يف لبنان
وهي اخلطوة االوىل املتخذة من
الوزارة يف هذا الشأن.
ثالثا :استعرضت الكتلة ما
شهدته منطقة السفارة السورية
يف بعبدا خالل توجه مواطنني

سوريني للمشاركة مبا مسي
االنتخابات الرئاسية السورية،
وقد استغربت الكتلة اصرار
بقايا النظام االمين السوري
اللبناني على تكرار مسرحيات
مملة عرب استغالل وهج ونفوذ
سالح حزب اهلل واعوانه للتأثري
على
والتهويل
والضغط
النازحني السوريني الذين
يعيشون يف ظل ظروف حياتية
صعبة ال حيسدون عليها.
ان كتلة املستقبل تعترب ان
النظام القاتل والظامل لشعبه
ومواطنيه لن ينجح يف اعادة
تكوين شرعية سقطت بغري
رجعة بفعل جرائم مدوية
ارتكبت ومازالت ترتكب صباحا
مساء ضد االنسانية وحيث لن
يطول الزمان بإذن اهلل حملاسبة
املسؤولني عليها مهما تألبت
الظروف.
من جهة أخرى تستنكر الكتلة
ما ورد على لسان سفري
النظام السوري يف لبنان يف
مقابلة تلفزيونية من اساءات
واتهامات حبق دول عربية
شقيقة وهي لذلك تطالب وزير
اخلارجية باستدعائه وسؤاله عن
هذا التصرف.

تهنئة السيسي

رابعا :تتوجه الكتلة بالتهنئة
احلارة اىل الرئيس املصري
املنتخب املشري عبد الفتاح
السيسي نتيجة فوزه يف
االنتخابات الرئاسية املصرية،
مما يفتح االفاق امام مصر
واملصريني والعرب للدخول
اىل مرحلة جديدة حمملة باالمال
والتطلعات.
ان هذا االختيار يضع مصر على
سكة السالمة والنهوض والتطور
وميهد للخروج من االرتباك
والرتاجع .فالعامل العربي حباجة
ماسة الستعادة دور مصر
نتيجة موقعها االسرتاتيجي
والسياسي والعربي واالسالمي
إلعادة التوازن الذي اختل
على مدى عدة عقود ماضية
بفعل تطورات خطرية تعيشها
املنطقة.
ان كتلة املستقبل النيابية إذ
تكرر التهنئة للرئيس املنتخب
وللشعب املصري فإنها تأمل
ان يكون هذا االنتخاب فاحتة
خري وتطور ومنو على كل من
مصر والعامل العربي.
خامسا :تنوه الكتلة باخلطوة
املباركة اليت جنحت االطراف
الفلسطينية يف االتفاق عليها
واليت متثلت بقيام احلكومة
الفلسطينية التوافقية اجلديدة،
على أمل ان تستمر االندفاعة
لتحقيق املزيد من خطوات
الوحدة والتفاهم بني الفصائل
واالطراف الفلسطينية .وليس
اخلطوة
اهمية
على
أدل
الفلسطينية اال رد الفعل
االسرائيلي الذي يبدي انزعاجا
منها ورفضا هلا وهذا ما حيتم
التمسك بها والعمل إلجناحها.
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لبنانيات

اين وعد الكتل النيابية بعد التمديد بقانون انتخاب جديد؟

كنعان :قانون السلسلة مصلحة وطنية عليا
واملطلوب توافر ارادة بته االسبوع املقبل
عقد تكتل التغييري واالصالح
اجتماعه االسبوعي يف الرابية
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون وعلى جدول
اعماله رئاسة اجلمهورية وقانون
االنتخاب واالنتخابات النيابية
وسلسلة الرتب والرواتب،
فض ًال عن ملفات اخرى.
حتدث امني سر
وعقب االجتماع ّ
التكتل النائب ابراهيم كنعان
فقال:
حنن ننطلق بنظامنا من قاعدة
دستورية ،أكان يف تكوين
اجمللس النيابي او احلكومة اليت
تنبثق عن اجمللس او حتى يف
ّ
يتعلق بانتخابات الرئيس،
ما
وهي ان الشعب هو مصدر
السلطات .ونعرف مجيعًا اليوم
ان هناك متديدًا حصل للمجلس
النيابي ،طعن به امام اجمللس
الدستوري ،وقد ّ
عطل اجمللس،
وجتاوزت الكتل النيابية ذلك
على خلفية الوعد الذي اطلقته
الكتل مبناقشة قانون انتخاب
جديد يف اليوم التالي للتمديد،
حتى ال نصل اىل متديد آخر،
او اىل قانون الدوحة الساري
املفعول اليوم ،ولكن ذلك مل
حيصل .واليوم ،نعرف مجيعًا
ان اخللل موجود ومستمر ،حبيث
مل ينتخب رئيس ميثاقي منذ
الطائف وحتى اليوم .لذلك،
فما الذي مينع اليوم ،مبوازاة
التحضري لالستحقاق الرئاسي،
ان يتم التحضري لقانون
ّ
وإال نكون
االنتخاب كأولوية؟
متجهني اما اىل التمديد مرة
اخرى ،او اىل تكريس اخللل
على مستوى املناصفة الفعلية
املسيحيني
بني
املطلوبة
واملسلمني ،ان كان يف ميثاق
 1943او اتفاق الطائف الذي
يسمى قانونًا وثيقة الوفاق
الوطين .بناء عليه ،حنن نعترب
ان االصالح مطلوب ميثاقيًا
على مستوى الرئاسة والنيابة.
وحنن ال نرى حركة فعلية امام
االستحقاقني ،السيما على
املستوى التشريعي ،حيث
اعتربنا ان قانون االنتخاب
هو من القوانني االستثنائية
اليت جيوز للمجلس النيابي ان
يقرها يف ظل الشغور القائم
حاليًا .لذلك ،فسؤالنا للكتل
النيابية هو ماذا ننتظر؟ وهل
من الطبيعي ان نستمر يف
اخللل اىل ما شاء اهلل؟ وملاذا
ال يتعاجل اخللل يف ظل النيات
احلسنة لتطبيق وثيقة الوفاق
الوطتين واملناصفة الفعلية
وهذا
احلقيقية.
والشراكة
املوضوع ال حيتاج اىل جلان
نيابية ،الننا نعلم ان هناك
اقرتاحات قوانني باتت على
ابواب اهليئة العامة.
 -2يف موضوع سلسلة الرتب
والرواتب ،نعيد التأكيد اننا
نعترب هذا االمر من التشريعات
ترتبط
اليت
االستثنائية
مصلحة الدولة العليا بها،
وهو يؤمن استقرار اجتماعي
وسياسي ،واملطلوب حسم هذا

امللف .وقد اعطينا الفرصة
للتوافق على مدى اسبوعني
يف اللجنة الفرعية ،وذلك ال
يعين املماطلة او التخلي عن
املشروع .موقفنا واضح ،وهو
اننا جاهزون للحسم ،وجيب اال
يبقى امللف يف دائرة املراوحة
النها مسألة ترتبط باالستقرار
واالقتصادي،
االجتماعي
وهو مهم جدًا للقطاع العام
واالدارة وانتاجيتها ،السيما
اذا كان مرتبطًا بقاعدة احلقوق
واالمكانات واالصالحات.
-3ناقشنا ما ذكر يف شأن
املواطنني اللبنانيني الذين
ّ
واذكر يف
جلأوا اىل اسرائيل.
هذا السياق بالقانون  194الذي
تقدم به العماد ميشال عون،
ّ
واقر يف جلسة  18تشرين
الثاني  ،2011وورد يف اجلريدة
الرمسية حتت الرقم  ،194وهو ال
يسمي هؤالء املواطنني بالعمالء
وهي عبارة حذفت من القاموس
السياسي ،بل يعتربهم تشريعيًا
«مواطنني لبنانيني جلأوا اىل
اسرائيل» .لذلك ،فلتتوقف
املزايدة والسجال حول هذا
املوضوع الذي حسم تشريعيًا،
ونعرف مجيعًا ظروف جلوئهم،
ّ
ونتذكر كلمة العماد عون عام
 2005يف هذا السياق يف
نصت
اجمللس النيابي ،وما
ّ
عليه كذلك وثيقة التفاهم
عام  .2006واضافة اىل
تقدمنا باقرتاح
القانون ،194
ّ
قانون لتعديل بعض الفقرات
للسماح ملن جلأوا وحكموا غيابيًا
لدخوهلم اراضي العدو ،دون
ان تكون عليهم اي تهمة امنية،
ان يعودوا من دون ان تكون
عليهم اي احكام مسبقة .لذلك،
حنن يف اجتاه احلسم التشريعي
هلذه املسألة ،واملزايدة يف
هذا السياق والعودة اىل بعض
املفردات يف غري حملها.
وردًا على سؤال عن السلسلة
قال كنعان «احلل واضح
واالرادة جيب ان تكون متوافرة
لولوج احلل املنشود ونأمل
ان تتأمن االرادة وينجز امللف
االسبوع املقبل».
وعن قانون االنتخاب قال امني
سر التكتل «اذا استمر اخللل
فهو يهدد العيش املشرتك
ويؤدي اىل الالثقة بالدولة،
ّ
اجلدية إن
يتطلب املعاجلة
ما
ّ
على صعيد قانون االنتخاب،
ّ
يتعلق باالستحقاق
او يف ما
الرئاسي».

باسيل طالب املنتدى العربي  -الصيين
بدعم لبنان ملواجهة االرهاب
طالب وزير اخلارجية واملغرتبني
وزراء منتدى التعاون العربي
 الصيين بدعم لبنان ملواجهةاالرهاب وتقديم هذه املساعدة
يف املؤمتر الدولي يف روما يف
 17حزيران اجلاري واملخصص
اللبناني،
اجليش
ملساندة
إضافة اىل حتييده عن األزمة
السورية ومساعدته يف مسألة
النازحني السوريني والقضية
الفلسطينية.
فقد ألقى الوزير باسيل كلمة
لبنان يف الدورة السادسة
لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون
العربي-الصيين الذي افتتح
اعماله امس يف قصر املؤمترات
يف بكني ،يف حضور الرئيس
الصيين شني جينينغ ورئيس
الوزراء الكوييت الشيخ جابر
املبارك احلمد الصباح ،واالمني
العام جلامعة الدول العربية نبيل
العربي ووزراء خارجية عدد من
الدول العربية.
وقال باسيل :ان لبنان لديه
ثروات عديدة منها الطبيعية
كالغاز واملياه ،ومنها احلضارية،
من تراكم حضارات وأديان
وأهمها البشرية،
وثقافات،
ّ
املقيمة واملنتشرة يف ّ
كل أحناء
العامل .فاإلنسان اللبناني ميلك ما
تعرفون من طاقات عديدة فكرية
وإبداعية ،علمية وثقافية ،دينية
ودنيوية ،لغوية وتواصلية .وهذا
اإلنسان اللبناني الذي جنح يف
ّ
كل جمتمعات العامل ،بإمكانه أن
يكون مفتاح النجاح هلذا املشروع
العربي-الصيين املشرتك وبإمكانه
أن يكون العمود الفقري ملشروع
املدرب على
ال 6000كادر عربي
ّ
تسويق وتفعيل هذا املشروع،
فيكون أساسًا إلنسان عربي
ومطعم باملنهجية
ومتجدد
أصيل
ّ
ّ
واالنتاجية الصينية اللتني معهما
يتطور جمتمعنا العربي ويتكامل
ّ
أكثر مع اجملتمع الصيين.
ولفت اىل انهناك أساسا متينا
بني الصني ولبنان ،فقد شهدت
عالقاتنا االقتصادية والتجارية
منوًا ملموسًا وأصبحت الصني منذ
العام املاضي ،الشريك التجاري
األول للبنان .وهي مقبلة على
تطور أكرب مع تضاعف إمكانيات
ّ
لبنان يف العقد املقبل بسبب ما
ّ
مت اكتشافه من ثروات غازية يف
أرضه ومياهه لن يستطيع أحد
منع لبنان من استخراجها ودخوله
شريكًا يف اللعبة النفطية
الدولية إضافة إىل االستثمارات
أعدها لبنان يف
الكبرية اليت
ّ
جماالت معامل الكهرباء وسدود
ّ
وحمطات
املياه وخطوط الغاز
والتوريد
والتخزين
التكرير
للنفط ،ناهيك عن القدرات
والنوعية
الفريدة
اللبنانية
ً
وتقنيًا معتربا
ا
وخدماتي
زراعيًا
ّ
ّ
ّ
ان اخللل التجاري القائم بني
ّ
لبنان والصني والبالغ  3مليارات
دوالر أمريكي يف السنة ،ميكن
تصحيحه جزئيًا من خالل قيام
استثمارات صينية يف لبنان على
صعيد االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واملواصالت مث ًال
ومن خالل تسهيل وزيادة
الصادرات اللبنانية إىل الصني

كالنبيذ وزيت الزيتون والعسل،
ومن خالل االستعانة بالقدرات
اخلدماتية اللبنانية يف جماالت
اإلعالم واإلعالن وتصميم األزياء،
ويف قطاعات املصارف واملطاعم
والطب والتعليم.
والفنادق
ّ
وأوضح ان األساسات الفعلية
إذًا موجودة لوجود منتدانا ولنجاح
أن هناك معوقات
أعماله .إال ّ
تقدمنا وهي
وجه
حقيقية يف
ّ
تصيب منطقتنا العربية عامة
وبلدنا الصغري لبنان خصوصا،
وإذا كنا نعرضها عليكم سريعًا
تفهم بلدكم الكبري،
فهو بهدف
ّ
الصني ،ومساعدتنا على ّ
ختطيها
وهي :االرهاب ،واألزمة السورية
والقضية الفلسطينية.
وقال باسيل :يعيش لبنان اليوم
حالة استثنائية من خالل الشغور
ً
قصرية
الرئاسي نعمل ألن تكون
جدًا وإلنهائها بروح من الدستور
ّ
وامليثاق والوفاق بني اللبنانيني،
قوي ميثاقي
فيكون للبنان رئيس ّ
تقوى به املؤسسات ،ويقوى هو
أن هذه احلالة لن ّ
تؤثر
بها ،إال ّ
على االستقرار واألمان اللذين
نصر عليهما
أردناهما واللذين
ّ
ً
سياحة
سبي ًال لقدومكم إىل لبنان
واستثمارًا.
وختم داعيا اىل السري على خطى
احلضارات وعلى درب من سبقنا
يف رسم طريق احلرير لننطلق من
بيجينغ حنو الشرق ونلتقي على
أرض لبنان لنعيد إحياء ما عرفه
هذا املسار من ازدهار ،ونغين
بثروة
االقتصادية
عالقاتنا
ثقافية حضارية إنسانية ،أغنى
الرحل يف
مما عرفته طرقات
ّ
التاريخ.

سلهب :أمريكا أزالت صفة االرهاب
عن حزب اهلل

أوضح عضو تكتل التغيري
واالصالح النائب سليم سلهب
ان اي جلسة حوارية حتوي
ومدة
العديد من االجيابيات،
ّ
زيارة النائب العماد عون اىل
عني التينة مسحت بالتطرق
عدة منها عمل
اىل مواضيع ّ
جملس النواب ومسار احلكومة
ّ
ظل الشغور الرئاسي
يف
وكيفية تفعيل االمور النتخاب
رئيس للجمهورية ،مضيفا أما
يف ما يتعلق بعمل السلطتني
التنفيذية والتشريعية ،فواضح
جدية عن
ان هناك مشاورات ّ
آلية العمل التشريعي وكيفية
تولي السلطة االجرائية مهام
رئيس اجلمهورية.
وأكد لوكالة األنباء املركزية،
اال تزامن بني رسالة بري
اليت وجهها اىل النواب الذين
يقاطعون اجمللس وزيارة العماد
عون اىل عني التينة الن الزيارة
حددت قبل نشر الرسالة ،مشريا
ّ
اىل ان نتائج هذا اللقاء قد
تظهر االسبوع املقبل خصوصا
جلهة برجمة املشاريع التشريعية
اليت وضعها الرئيس بري على
جدول أعمال اجللسة.
وردا على سؤال على اي
مستوى قد حيمل مطلع االسبوع
املقبل ح ًال بناء على كالم
العماد عون ،أكد سلهب ان
ّ
احلل سيكون على املستويني
التشريعي والتنفيذي.
وعن زيارة كريي اىل بريوت،
اعترب ان هذه الزيارة محلت
رسالتني داخلية وخارجية،
االوىل لناحية مساعدة لبنان
للحفاظ على استقراره األمين

الدالالت
أما
والسياسي،
اخلارجية تتعلق بالشأن السوري
والطلب من حزب اهلل وإيران
ّ
احلل
وروسيا املشاركة يف
السلمي يف سوريا مع الواليات
املتحدة ،معتربا ان علينا
استثمار هذه املواقف لتحقيق
مصلحة وطننا.
وعن وضع كريي حزب اهلل
مبصاف إيران وروسيا ،قال
سلهب يف السابق وضعت
الواليات املتحدة احلزب على
الئحة االرهاب ،لكن كريي
وضعه باألمس مبقام روسيا
وإيران وهذا يعين إزالة الصفة
االرهابية عنه ووضعه يف
ّ
احلل االقليمي خصوصا
موقع
يف سوريا ،الفتا اىل ان هذه
الرسالة قد تساهم يف الوصول
اىل حلول مع حزب اهلل حتديدا
بعد مرحلة االنتخابات الرئاسية
سواء يف لبنان أو يف سوريا.
ورأى ان اتصاالت معينة
سبقت زيارة كريي اىل بريوت
تبدل املواقف
ساهمت يف
ّ
الن وزير اخلارجية االمريكية
كان يقرأ تصرحياته ما يعين
حتضريها مسبقا.

Under New Management

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري وراقصة شرقية
ومفاجآت سارة ومميزة
للحجز االتصال على الرقم Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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العرب والعالم

ابو ردينة :القيادة الفلسطينية سرتد بشكل غري مسبوق على بناء  ١٥٠٠وحدة استيطانية
أدان الناطق الرمسي باسم
ردينة
أبو
نبيل
الرئاسة
بشدة إعالن سلطات االحتالل
اإلسرائيلي عن عطاءات لبناء
 1500وحدة استيطانية يف
الضفة الغربية.
وقال أبو ردينة يف تصريح
صحايف ،إن عطاءات االستيطان
اجلديدة تأتي يف الوقت الذي
أعلن فيه العامل عن دعم حكومة
الوفاق الوطين الفلسطيين،
وعلى إسرائيل أن تدرك أن
سياستها االستيطانية مرفوضة،
حمذرا من أن القيادة الفلسطينية
سرتد بشكل غري مسبوق على
هذه اخلطوة .وأكد الناطق باسم
الرئاسة أن االستيطان يف
األراضي الفلسطينية احملتلة عام
 1967غري شرعي ومرفوض ،وأن
ال سالم مع االستيطان.
وأدانت عضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية حنان
عشراوي ،اإلعالن اإلسرائيلي
عن عطاءات إلقامة  1500وحدة
استيطانية جديدة يف الضفة
الغربية ،ووصفته باخلرق الفاضح
للقانون الدولي ،وبالعدوان
املفضوح على دولة فلسطني
وأراضيها.
وطالبت عشراوي يف بيان،
بردع إسرائيل وجلم استيطانها
غري الشرعي ،وشددت على أن
سياسة التوسع والتطهري العرقي
اليت تنتهجها منذ قيامها جتعلها
دولة خارجة عن السياق الكوني
اإلنساني والقانوني .وقالت إن
حكومة االستيطان اإلسرائيلي
وائتالفها املتطرف ،حتاول خداع

العامل وتسويق خمططاتها على
حساب حقوق شعبنا واملتطلبات
اإلسرتاتيجية للسالم ،مشرية
إىل أن تصرحيات وزير إسكان
االحتالل أوري اريئيل اليت قال
فيها إن نشر هذه العطاءات
يشكل الرد الصهيوني الالئق
عقب تشكيل حكومة اإلرهاب
الفلسطينية تدعو للسخرية.
االحتالل
سلطات
وأعلنت
اإلسرائيلي عن حالة تأهب قصوى
يف األراضي الفلسطينية احملتلة
ويف املناطق احلدودية ويف
اخلارج ،حتسًبا خلروج مظاهرات
فلسطينية وعربية حاشدة يف
واألربعني
السابعة
الذكرى
لعدوان حزيران  ،1967حيث
من املتوقع أن خترج مسريات
مجاهريية يف أكثر من اثنني
وأربعني دولة حول العامل نصرة
ملدينة القدس.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية
رمسية إن قوات الشرطة واجليش
اختذت تدابري أمنية مكثفة
حتسًبا ملواجهات يف األراضي
الفسلطينية ،ال سيما بالتزامن مع
الفعاليات التضامنية مع األسرى
الفلسطينيني ،فنشرت اآلالف من
أفرادها وقوات ما يسمى حرس
احلدود التابعة جليش االحتالل
ووحدات خاصة يف خمتلف
املناطق وخاصة مشالي فلسطني
احملتلة عام  1948والقدس،
حتسبا ملظاهرات احتجاجية.
وأدى العدوان اإلسرائيلي قبل
عاما إىل تهجري
سبعة وأربعني
ً
عشرات اآلالف من سكان الضفة
الغربية وحمو قراهم ،اضافة اىل

فتح باب االستيطان يف الضفة
الشرقية.
والقدس
الغربية
ومن املقرر أن تنطلق اليوم
اجلمعة وغدا السبت أضخم
مسريات مجاهريية عاملية نصرة
ملدينة القدس احملتلة وللمسجد
األقصى املبارك ،يف أكثر من
مثانني مدينة يف اثنني وأربعني
دولة حول العامل.
ونشب عراك باأليدي أمام
بنوك يف قطاع غزة بني موظفي
الدولة املدرجني على كشفي
رواتب منفصلني بعد أن مل يتلق
املوظفون الذين عينتهم حركة
املقاومة اإلسالمية محاس رواتبهم
يف إطار حكومة التوافق اجلديدة.
وعلى الرغم من سيطرة حركة
محاس اإلسالمية على قطاع غزة
بعدما أحلقت اهلزمية بقوات حركة
فتح املوالية للرئيس الفلسطيين
حممود عباس عام  2007غري أن
احلكومة املركزية استمرت يف
دفع رواتب حوالي  70ألف موظف
يف القطاع .وتدفع حكومة محاس
اليت تدير القطاع فعليا -واليت
واجهت أزمة نقدية منذ إقفال
احلكومة املصرية أنفاق التهريب
مع القطاع -الرواتب ألربعني
ألف موظف ورجل أمن .ووظفت
محاس هؤالء املوظفني بعد
سيطرتها على القطاع غري أنها مل
تدفع رواتبهم منذ أسابيع.
وبعد أن تسلمت حكومة التوافق
الفلسطينية اجلديدة مهامها
مبوجب مصاحلة بني محاس وفتح
توقع موظفو محاس ان تدفع هلم
رواتبهم أخريا ما دفع باآلالف
منهم لالنضمام إىل زمالئهم

التابعني للسلطة الفلسطينية
عند أجهزة الصراف اآللي.
ولكن موظفي محاس خرجوا خالي
الوفاض .وقال متحدث باسم
حكومة التوافق إن جلنة خاصة
ستدقق يف وضعهم قبل أن
يتم ضمهم إىل كشوف الرواتب
اخلاصة بالقيادة اجلديدة.
وقال متحدث باسم وزارة
الداخلية إن موظفني تبادلوا
اللكمات .وهو ما دفع شرطة
مكافحة الشغب إىل إبعادهم عن
آالت الصراف اآللي اليت أقفلت
حينها إىل جانب محيع فروع
بنك غزة ملنع وقوع املزيد من
أعمال العنف .وصرخ موظف تابع
حلكومة محاس هل تسمون هذا
مصاحلة؟ إما أن نأكل مجيعا أو
لن يفعل أحد.
ورد عليه أحد موظفي السلطة
الفلسطينية بالقول وما ذنبنا؟
اذهب واسأل قادتك يف محاس
الذي وقعوا االتفاق ملاذا
متنعوننا من إطعام أسرنا .وجتري
االتصاالت بني مسؤولني من
محاس وفتح حملاولة حل األزمة.
ودعا املتحدث باسم احلكومة
ايهاب بسيسو إىل التحلي
بالصرب وإعطاء حكومة التوافق
فرصة للعمل.
وشددت مجعية حقوق املواطن
يف إسرائيل ،على أن إطعام
األسرى الفلسطينيني املضربني
ً
عن الطعام
عنوة ممنوع وخمالف
للقانون.وقالت اجلمعية يف بيان
صحفي تعقيبا على التطورات
يف السجون اإلسرائيلية يف
ظل استمرار إضراب املعتقلني

اإلداريني :إننا نعارض بشدة
احلكومي
القانون
مشروع
القاضي بإطعام أي سجني يعلن
ً
إضرابًا عن الطعام
عنوة وخالفًا
لرغبته .وأشارت اجلمعية إىل
ً
عنوة خمالف للقانون
أن اإلطعام

الدولي ولقانون حقوق املريض
وألخالقيات مهنة األطباء ،وأنه
ميس حبق اإلنسان عدم املوافقة
على تلقي العالج ،كما وميس
حبقه يف الكرامة وحقه على
جسده.

تقرير خطري لـ» »cnnعن «داعش»:

انــظارهم اىل الــغرب..

إذا كنت تريد أن تكون واحدا
من مقاتلي القاعدة الذين يتم
تصويرهم سرا يف سوريا مبدينة
الرقة فإن ذلك قد يكون طريقا
طويال ومعقدا .لكن إذا كنت من
الغرب فإن الرحلة إىل البالد
قد تبدأ سريعا ،إذ يقول أحد
أعضاء دولة العراق والشام
اإلسالمية»داعش» بأنه ساعد
يف جتنيد غربيني باستخدام
الرسائل املباشرة وحسابات
تويرت لداعش.
وحبسب تقرير قناة الـ»»cnn
يشري اىل وجود معاملة خاصة
أن احد
باألوروبيني وأضاف ّ
الربيطانيني الذين كانوا يف
الرقة من «منشسرت» ،وأنه سأل
زعيمهم إذا ما عليه البقاء يف
بالده أو القدوم اىل سورية،
وقيل له إذا مل مينحه الرب
الشهادة يف سورية فان حربًا
ستندلع يف بالده؛
وتضيف الـ» »cnnهناك تساؤل
مرعب جديد يف سورية ،هل
سيعيد هؤالء الغربيني اجلهاد
اىل بالدهم ،البعض مل يفعل
مثل أبو صاحل األمريكي الذي
قتل يف انفجار يف سورية،

مصادر الـ» »cnnتقول ّ
أنه
ّ
يتمتع بشعبية يف الرقة،
كان
ويضيف املصدرّ ،
أنه ّ
مت فحص
اجملندين األجانب بعناية يف
بلدانهم األصلية ،وكانت هناك
قوانني صارمة يف املكاتب اليت
ّ
جتند املقاتلني املستقبليني يف
داعش ،والرجل يقول أنه ميكن
اإلجابة على بعض األسئلة فقط..
وعليه أخذ اإلذن من مشرفيه
خبصوص أسئلة اخرى..
وهرب الرجل من هذه املدينة
عندما قتلت «داعش» إثنني
من أقاربه ثم سجن لتحدثه من
دون إذن ،ومل ُيسمح له مبقابلة
اجملندين ،واحملادثات قد تستمر
لساعات ولكن كانت بعض
األسئلة كانت غريبة ،فاملصدر
ّ
يتذكر طلب أحدهم
يقول أن
رؤية فيديو لعملية اعدام علين
يتم نشره على اإلنرتنت،
مل
ّ
إضافة اىل أسئلة اخرى حول
الزواج من سوريات أو الزواج
من اكثر من فتاة واحدة.
الدوافع غالبًا ما تكون أنانية
واهلدف هو العنف وعنصارهم
املتطرفون يوجهون انظارهم اىل
الغرب.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

ضرب خرجيي اجلامعات بفوائد قروض متزايدة
اسرتاليا

(ترمجة:

العنكبوت

االلكرتوني)  -يواجه األسرتاليون

أبوت :ترينبول مل يتجاوز حدوده

تورنبول

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -رفض رئيس
الوزراء األسرتالي توني أبوت
اتهامات بتجاوو وزير االتصاالت
الفيدرالي مالكومل ترينبول
حدود منصبه لتناوله الغشاء مع
رئيس حزب معارض
وأضاف أبوت أن اجتماع أعضاء
منتمني
خمضرمني
برملان
لالئتالف بأعضاء من مقاعد
البدالء هو أمر طبيعي متاما،
يف أعقاب تقارير حول عشاء
مجع بني ترينبول وكاليف باملر
األسبوع املاضي.
لكن أبوت مل يعط رأيا حامسا
ردا على سؤال حول شخصية
باملر قائد حزب باملر يونايتيد،
وما إذا كان يتسم بالشرف،
حيث أجاب« :إنه ليس من

جونز

صميم عملي التعليق على
شخصية منافسني سياسيني،
كما أنه ليس من صميم عملي
التشكيك يف نزاهة أشخاص
رمبا يكونوا شركاء املفاوضات
بالنسبة لنا».
يذكر أن االئتالف يواجه معركة
قاسية لتمرير العديد من بنود
املوازنة خالل جملس الشيوخ،
ال سيما تلك التغيريات املتعلقة
باملعاش وبدل البطالة والرسوم
اجلامعية.
وكانت كل من أحزاب العمال
واخلضر و باملر يونايتد قد أعلنت
معارضتها للخطط اجلديدة.
مع
حمادثات
أبوت
وبدأ
السيناتورين بوب داي وديفيد
ليونهغلم ،ويسعى لكسب أكرب
توافق ممكن.

الذين أنهوا دراساتهم اجلامعية
زيادة إضافية يف سعر الفائدة
على القروض الدراسية ترتاوح
بني  2000و 5000دوالر ،جراء
تغيريات حكومية جديدة.
وذكرت تقارير أن معظم
اقرتاحات احلكومة الفيدرالية
املتعلقة بالتعليم العالي سوف
تنطبق فقط على الطالب اجلدد،
لكن الزيادات يف سعر الفائدة
اخلاصة بقروض التعليم العالي
سوف تضرب اخلرجيني أيضا.
ومن املقرر أن يتم تطبيق
اخلاصة
اجلديدة
التعديالت
بسعر الفائدة على القروض
بدءا من يونيو  2016واليت
ستكبد اخلرجيني آالف الدوالرات
اإلضافية.
ومبوجب التعديالت اجلديدة،
سيضطر خريج كلية العلوم
الذي أنهى دراسته اجلامعية منذ
 5سنوات ،ودخل قوة العمل،
إىل تكبد  4600دوالرا إضافية
لقرض قيمته  34000دوالر،
وفقا ألرقام تداوهلا حزب
اخلضر األسرتالي املنتقد بشدة
للتعديالت اجلديدة.
أما خريج التمريض الذي بدأ
بقرض  18000دوالر سيتعني
عليه دفع  2201دوالرا إضافية،
كما يقدر املبلغ اإلضايف ب
 3600دوالر بالنسبة خلرجيي
كلية اآلداب إذا كانت بداية
قروضهم عند ذات املستوى
أما ذا بلغت بداية القرض 49000
دوالر فإن املبلغ اإلضايف
سيالمس مستوى  7700دوالر.

 Vodafoneتضاعف كمية الداتا حُ
وتدث تغيرياً
جذرياً يف أسعار االتصاالت الدولية اجلوالة
تواصل  Vodafoneتقدميها
خلدمات أفضل قيمة لزبائنها
مع عرضها األخري على هاتف
Samsung
GALAXY
S5
الذي استقطب شعبية كبرية
نظرًا لشاشته HD super
 AMOLEDالعريضة وال ّرباقة
ومعاله السريع.
جِ
صممت  Vodafoneخطط
وقد
ّ
املوبايل اخلاصة بها حول خدمة
اإلنرتنت ليستفيد الزبائن
من هواتفهم إىل أقصى
حد .ويتوفر الـGALAXY S5
اجلديد بـ 19دوالرًا يف الشهر
على خطة  Vodafoneالشهرية
بقيمة  60دوالرًا لـ 24شهرًا
(الكلفة اإلمجالية الدنيا 1896
دوالرًا) مع  3غيغابايت
من الداتا (ضعف الـ 1.5
غيغابايت املعتادة).
وإدراكًا منا بتعاظم وترية
ترحال الزبائن يف أسرتاليا
إىل اخلارج ،فإننا احتنا هلم
بواسطة خطط Vodafone Red
اجلديدة أن حيصلوا أيضًا على
مكسب إضايف باالستفادة من
اشرتاكهم خبطط Vodafone

 Redيف أكثر من  47بلدًا
لقاء مبلغ  5دوالرات إضايف
باليوم ،وكذلك االستفادة
من أسعار نظام الدفع حبسب
(Pay-As-You-
االستخدام
 )Goالذي ُأطلق حديثًا عند
السفر إىل  200بلد آخر.
وقالت كيم كالرك ،املديرة
لدى
للتسويق
العامة
الشركة
بأن
،Vodafone
قد أزالت هيكليات األسعار
ّ
املعقدة عندما يسافر الزبائن
إىل اخلارج .وأضافت« :بعد
إطالقنا لعرض الـ 5دوالرات
باليوم للتجوال أثناء السفر
يف السنة املاضية واملتاح
يف  47بلدًا على خطط
املدفوعة
Vodafone Red
الحقًا ،أردنا أن نزيد من
استفادة زبائننا املسافرين
إىل بلدان خارج هذه البلدان
الـ 47وأن نطمئنهم بأنهم لن
يتفاجأوا برسوم باهظة يف
فواتريهم عند عودتهم إىل
أسرتاليا».
بسطت Vodafone
هذا وقد ّ
رسومها اخلاصة باملكاملات
واستخدام الداتا يف أكثر من

 200بلد مبا فيها بلدان الشرق
األوسط ما جيعل أسعار Pay-
 As-You-Goوسيلة أسهل
الحتساب تكاليف االستخدام
أثناء التجوال الدولي وجينبهم
سجل يف
تكبد رسوم باهظة ُت َّ
ّ
فواتريهم عند الرجوع إىل
أسرتاليا .وبتخفيض رسوم
الداتا بنسبة مذهلة تبلغ 90
باملائة أصبح بإمكان زبائن
 Vodafoneاالستفادة من
أسعار  Pay-As-You-Goأثناء
التجوال الدولي كما يلي:
• دوالر واحد يف الدقيقة لقاء
إجراء مكاملة أو استالم مكاملة
• دوالر واحد لقاء استخدام ّ
كل
ميغابايت من الداتا
•  75سنتًا لقاء إرسال ّ
كل
 TXTأو PXT
وختمت كالرك قوهلا« :إن
 Vodafoneهي بالفعل شركة
موبايل دولية وحنن نفخر
قيمة
مبواصلة تقديم ميزات ّ
إىل زبائننا يف أسرتاليا
الذين يسافرون إىل اخلارج،
بدون وجود معدالت أسعار
خمتلفة أو مناطق دولية
ّ
معقدة أو حاجة إىل إضافة
كميات داتا».

عودة محلة «أحب مكان عيشك»لقمع
اإللقاء غري القانوني للنفايات
أطلق جملس مدينة براماتا محلته
«أحب مكان عيشك» لقمع
اإللقاء غري القانوني للنفايات
يف األماكن العامة.
وسيتم تنفيذ هذه احلملة اليت
ستستمر ستة أسابيع من 19
أيار/مايو إىل  27حزيران/يونيو
 2014يف مجيع األماكن اليت
يكثر فيها اإللقاء غري القانوني
للنفايات يف منطقة حكومة
براماتا احمللية.
وقال رئيس جملس مدينة براماتا،
عضو اجمللس جان شديد ،إن
اجمللس يعمل باستمرار بهدف
جعل املقيمني فخورين بشارعهم
وحملتهم ومدينتهم.
وقال السيد شديد« :مرة
أخرى نطلب مشاركة أبناء
اجملتمع ملساعدتنا يف وضع
ٍ
حد لألشخاص الذين يستخدمون
شوارعنا ومتنزهاتنا كمكّبات
ّ
للتأكد من جعل
للنفايات وكذلك
مرتكيب هذه األشياء يدركون
أنهم ارتكبوا خمالفة».
وأضاف السيد شديد« :وعلى
الرغم من تزايد أعداد الذين
يفعلون الشيء الصحيح يف هذا
اجملال ،فإن اإللقاء غري القانوني
للنفايات ما زال ميثل قلقًا لنا،
حيث أنه ّ
يكلف اجمللس 800000
دوالر كل سنة».
«يف احلملة اليت ّ
مت تنفيذها
السنة املاضية ،كانت هناك

زيادة بنسبة  % 47يف عدد
األشخاص الذين ألقوا نفايات
ّ
ومت
بطريقة غري قانونية
اكتشافهم ،مع ورود  248بالغًا
عن حوادث اإللقاء وإصدار 23
غرامة وإشعار واحد بوجوب
التنظيف للمخالفني».
خالل احلملة ،سيقوم موظفو
اجمللس بتسيري دوريات يف كل
شارع وكل يوم يف املناطق اليت
يكثر فيها اإللقاء غري القانوني
للنفايات.
وحيثما مت العثور على نفايات
ألقيت بطريقة غري قانونية لن
باستهداف
اجمللس
يكتفي
املخالف ،بل سيقوم عند اإلمكان
بإعادة وضع تلك النفايات يف
عقار املخالف .كما أن موظفي
اجمللس سيخربون اجلريان بكل
حادثة من حوادث اإللقاء غري
القانوني للنفايات.
يواجه األفراد الذين يتم إثبات

ذنبهم بإلقاء نفايات بطريقة غري
قانونية غرامات ترتاوح بني 750
دوالرًا و 250000دوالر والسجن
لغاية  7سنوات.
املناطق اليت يكثر فيها إلقاء
النفايات بطريقة غري قانونية
يف براماتا
غيلفورد Woodville Road, -
Excelsior Street, Earl Street,
Guildford Road
ساوث غرانفيل Bennett -
Road, Clyde Street, Neilson
Street, Mackay Street
غرانفيل Elizabeth Street, -
Blaxcell Street, Mary Street,
Hewlett Street, The Avenue,
Daniel Street
هاريس بارك Harris Street, -
Alice Street, Arthur Street,
Eleanor Street, Good Street,
Bowden Street
تلوبيا Brand Street, Howard -
Street,
Adderton Street,
Homelands Avenue, Telopea
Street to
Garde Street, Shortland Street
نورث براماتا Albert Street, -
Fleet Street,
New Street,
Dunlop Street, Castle Street,
,Iron Street
Prince Street, Mary Street,
Gilbert Street, Saunders Street,
Bellevue Street
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اسرتاليات

Australian News

ارتفاع معدالت اجلرمية يف فيكتوريا

(ترمجة:
اسرتاليا
ملبورن,
العنكبوت االلكرتوني)  -قالت
شرطة فيكتوريا إن االرتفاع
الكبري يف حجم انتهاكات
األوامر القضائية اليت تصدر
ضد أشخاص وتلزمهم بعدم
وكذلك
آلخرين،
التعرض
الصعود امللحوظ يف جرائم
املخدرات أدى إىل زيادة
معدالت اجلرمية يف فيكتوريا
بنسبة  % 7خالل عام فقط.
وأشارت الشرطة إىل أن
التنامي امللحوظ يف جرائم
االحتيال كانت عامال رئيسيا
يف زيادة معدالت اجلرمية
بالوالية األسرتالية ،وطالبت
بإلغاء النظام الراهن لبطاقات
االئتمان ،الذي يسمح بالعديد
من االخرتاقات.
وبلغ إمجالي اجلرائم خالل العام
املنتهي يف مارس املاضي
 434.497جرمية بزيادة بلغت
 28732جرمية.
وشهدت جرائم املخدرات زيادة
بلغت  % 15.5خالل ذات
الفرتة الزمنية ،كما ارتفعت
انتهاكات أوامر عدم التعرض
بنسبة .% 19
أما جرائم االعتداء فشهدت
صعودا بنسبة  % 0.7لكن

االعتداءات العائلية اخنفضت
بنسبة .% 2.5
جرائم السطو اخنفضت أيضا
بنسبة  ،% 12.7وكذلك

فرض رسوم إضافية على طالب
املاجستري والدكتوراة
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -أن تتضمن
املوازنة األسرتالية ختصيص 20
مليار دوالر يف البحث العلمي
فذلك يبدو انتصارا ،لكن يف
ذات الوقت ،فرضت احلكومة
األسرتالية رسوما إضافية على
الباحثني من طلبة الدكتوراة
واملاجستري.
ويطرح ذلك التناقض سؤاال
هاما هو :من سيقوم بالبحوث
العلمية ،رغم التسليم بأن
ختصيص  20مليار دوالر يف
ذلك القطاع أمر عظيم؟
طالب املاجستري والدكتوراة
هم يف حقيقة األمر أعضاء
أساسيون يف القوى العاملة

تناقصت نسبة السطو على
املنازل بنسبة  .% 5.2لكن
جرائم إطالق النار زادت خالل
العام بنسبة .% 5

حزب العمال يسمح بتجميد امتيازات ضريبية

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قال حزب
العمال األسرتالي إنه سوف
يسمح بتغيريات مثرية للجدل
تتعلق بتجميد امتيازات ضريبية
للعائالت ملدة عامني ،مبا يوفر

البحثية بأسرتاليا ،وتتجاوز
قدراتهم قدرات طالب الدورات
العلمية ،ال سيما يف مهارات
خلق املعلومات ،حيث يقومون
بإسهامات عميقة وحساسة من
خالل البحوث اليت يقدمونها.
وعلى مدى أكثر من  60عاما
 ،يواجه الباحثون األسرتاليون
تعقيدات رغم االعرتاف بأهميتهم
يف جلب منافع إلسرتاليا تتجاوز
اخلرجيني اآلخرين.
يذكر أن وزير التعليم الفيدرالي
كريستوفر باين كان قد صرح
مؤخرا بعدم ممانعته يف حتصيل
القروض املستحقة على طالب
متوفني ،يف تصرحيات أثارت
الكثري من اجلدل.
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للموازنة  750مليون دوالر
سنويا ،وحتد كذلك من قائمة
تعثرات شابت املوازنة األوىل
حلكومة االئتالف ،واليت مت
إعالنها يف  13مايو اجلاري.
وقالت مصادر يف املعارضة
الفيدرالية إنه ال ينبغي النظر
إىل حزب العمال بأنه يلعب
دورا سلبيا ضد قرارات احلكومة
احلالية.
وتأتي تلك األنباء كخطوة مرحب
بها من حكومة أبوت اليت تسببت
موازنتها يف توجيه الكثري من
سهام النقد إليها ،وجرأت حزبي
العمال واخلضر ،باإلضافة إىل
املستقلني على التهديد بعرقلة
العديد من اخلطوات ،بدعوى
خرقها للتعهدات االنتخابية.
يأتي ذلك وسط تقارير أفادت
باعتزام رئيس الوزراء األسرتالي
تقديم بعض التنازالت ،ال سيما
وأن معظم عناصر التقشف يف
املوازنة مل تتم صياغتها إىل
مشاريع قانون،كما مل يتم
تقدميها إىل الربملان.
لكن جمموعة من كبار وزراء
حكومة أبوت تطالب بعدم إحداث
أي تغيريات قبل تقدميها إىل
جملسي النواب والشيوخ ،وعدم
اإلذعان إىل محالت التخويف.

فيما كشف شورتن ارتفاعا يف الكلفة تصل اىل  100يف املئة

باين:املنافسة اساسية يف رسوم اجلامعات

يصر وزير التعليم كريستوفر
باين على ان املنافسة بني
اجلامعات يف اسرتاليا تبقي
الرسوم الدراسية منخفضة يف
وقت تتحرك احلكومة لتحرير
القطاع.
غري ان زعيم املعارضة بيل
شورتن كشف ان بعض
بالفعل
املؤسسات اظهرت
مناذج تدل ان تكلفة بعض
االجازات للطالب احملليني (غري
الوافدين من اخلارج للدراسة
يف اجلامعات) ستزيد بنسبة
تصل إىل  100يف املئة يف
إطار التغيريات .
وقال السيد شورتن لصحفيني
يف سيدني «ان تقرير جامعة
ملبورن يظهر ان رسوم
االجازات ستتضاعف مرسلة
موجات صادمة لكل أسرة يف
مجيع أحناء أسرتاليا».
وقال ان احلكومة جترب األجيال
املقبلة على االختيار بني أن
تكون قادرة على دفع الفاتورة
لدخول اجلامعة أو دفع الرهن
العقاري ،ولكن ليس القيام
باألمرين معا.
ومل تكشف العديد من اجلامعات
حتى االن عن التعديالت اليت
ستجريها على رسوم الدورات
للتخفيف من أثر التغريات
التمويلية احلكومية املقرتحة.
وقال السيد باين لتلفزيون

وزير التعليم كريستوفر باين
« ABCان املنافسة تدفع
وسيكون
للهبوط
االسعار
الطالب فائزين من حيث النوعية
والسعر».
وأضاف الوزير يقول إذا كان
رسم اجلامعات أنفسها خارج
السوق فسوف تكون قاعات
احملاضرات والدروس فارغة.
ومن النماذج على تأثري حترير
الرسوم اجلامعية فان اجازة
االتصاالت يف جامعة سيدني،
اليت ،تكلف حاليا الطالب
االسرتالي  18132دوالرا ،سوف
ترتفع حوالي  37000دوالر.
وتريد احلكومة أيضا ان يسدد

الطالب قروض الدراسة مبعدل
فائدة أعلى.
وقال السيد باين ان الطالب
املسجلني بالفعل قبل إعالن
موازنة منتصف شهر ايار
سيكونون حمميني من ارتفاع
الفائدة.
ولكن حزبي العمال واخلضر
يريان ان تصرحيات باين
تتناقض وتفاصيل سياسته
كما هو مبني على موقع وزارة
الرتبية والتعليم الذي يقول أن
مجيع ديون الطالب واخلرجيني
ستخضع للنظام اجلديد اعتبارا
من منتصف عام .2016

غيالرد:عدالة أسرتاليا يف خطر

سرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -دعت رئيسة
وزراءأسرتاليا السابقة جوليا
اخلريية
القطاعات
غيالرد
واجملتمعية إىل الكفاح من أجل
العدالة اجملتمعية ،وترسيخ
سياسة الشمول ،معرتفة أن
كثريا مما سعت لتحقيقه خالل
توليها سدة احلكم بات مهددا.
وأضافت غيالرد أن القيم
التقدمية والعدل عرب الكرة
األرضية تواجه الكثري من
التحديات.
ويف خطاب هلا ،ألقته على شرف
مرشدها السياسي جون كرينر،
مل تذكر غيالرد اسم توني أبوت،
بصورة حرفية ،لكنها ناشدت
املنظمات اجملتمعية بتصدر
القتال من أجل «أسرتاليا عادلة

اجتماعيا» ،وكذلك من أجل عامل
عادل اجتماعيا.
واعتربت أن هشاشة بعض ما
مت بناؤه خالل فرتة حكمها بات
جليا خالل الشهور املاضية،
نتائج
أن
إىل
وأشارت

ملاذا يتلكأ بريد يف تطهري نيو ساوث ويلز؟
(ترمجة:
اسرتاليا
سيدني,
العنكبوت االلكرتوني)  -فشل
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز
مايك بريد يف إدراك ضرورة
تنظيف سياسات الوالية على
وجه السرعة.
ورغم إعالنه عن تشكيل جلنة
التربعات،
قوانني
ملراجعة
لتمويل
الكامل
والفحص

خلل ضرييب يف جمموعة ويستفيلد

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -كشف تقرير
حديث أن جمموعة «ويستفيلد»
اململوكة للمليونري فرانك لوي
تدفع أقل من ثلث معدل
الضرائب الطبيعي ،مبا يثري
تساؤالت حول مدى مساهمة
الشركات األسرتالية الكربى
يف الضرائب ،ومدى دفعهم
لألموال املستحقة.
وأظهر حتليل للنتائج املالية
لويستفيلد خالل عشرة سنوات،
أجراه أكادميي جامعي يدعى
رومان النوس احملاضر يف
احملاسبة والضرائب جبامعة

توصيات جلنة مراجعة اإلنفاق
واملوازنة جعلت األسرتاليني
بكافة انتماءاتهم يفكرون يف
أولويات اهتمامهم .ولفتت إىل
أن العدالة االجتماعية األسرتالية
يف خطر.

التكنولوجيا بسيدني وجود
ضرائب مستحقة ضائعة على
اجملموعة بقيمة  2.6مليار
دوالر.
وأشار التقرير إىل أن جمموعة
خالل
دفعت
ويستفيلد
السنوات العشر اليت مشلها
التحليل ضرائب مبعدل 8
سنتات للدوالر ،رغم أن املعدل
املفرتض أن تدفعه الشركات
األسرتالية يعادل .% 30
وأوضحت الدراسة أن أكرب 200
شركة أسرتالية مدرجة دفعت
ضرائب مبعدل  22سنتا لكل
دوالر.

احلمالت االنتخابية ،لكن بريد
قوض قراره عرب منح اللجنة
سبعة أشهر لتقديم تقرير
النتائج.
ومن احملتمل أن ينتظر الناخبون
حتى عام  2019قبل شروع
الوالية يف اختاذ قرارات
إصالحية جادة.
احلزب الليربالي ،الذي خسر باري
أوفاريل الشهر املاضي ،على
خلفية خمالفات يف التربعات،
يطلب جمددا من الناخبني
الوثوق بتعهداته بإحداث تطهري
لتلك الفوضى ،مبا يثري العديد
من التساؤالت.
يف عام  ،2011بينما كانت
مشوهة
العمالية
احلكومة
بادعاءات فساد ترتبط بإيدي
عبيد ،قالت فصائل احلزب،
والوزراء وآخرون»:ثقوا بنا..
فنحن نطهر».
ومنذ أسابيع مضت ،قال عضو
برملان نيو ساوث ويلز ليربالي:
«إنه تاريخ من التربعات مرتبط
حبزب العمال ،إنها ثقافة
مرتسخة داخل احلزب الذي
تسبب يف رائحة نتنة داخل
النظام السياسي بالوالية.
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اسرتاليات

Australian News

أندروز :ال اختبار خمدرات ملن يتلقون اعانات فيما تعهد شورتن بالتصدي ألجزاء كبرية يف املوازنة
أبوت :الناس تريد رؤية ال متذمرين
الرفاهية (السنرتلينك)
لن تقوم حكومة ابوت باجبار
الذين يتلقون اعانات البطالة
على اخلضوع بشكل عشوائي
الختبار تعاطي املخدرات.
اخلدمات
وزير
وكان
االجتماعية كيفـن اندروز قد
أثار تكهنات حول احتمال
يتلقون
الذين
«اخضاع
اعانات السنرتلينك الختبار
املخدرات» رافضا استبعاد
ذلك يف عطلة االسبوع
املاضي.
ولكن بعد ان اظهر رئيس
الوزراء طوني ابوت برودة
واضحة حيال االقرتاح ،عاد
الوزير اندروز اآلن ليعلن
انه (االقرتاح) خارج طاولة
البحث ،حيث صرح لراديو
خارج
 ABCقائال «انه
البحث».
وهذا القرار سوف خييب
امال نائب االئتالف جورج
كريستنسن الذي يعتقد
ان هذا االجراء يساعد على
منع استخدام أموال دافعي
الضرائب لتمويل عادات
تعاطي الناس املخدرات.
وقال السيد كريستنسن
لراديو اي بي سي «ميكن أن
تكون هناك عملية عشوائية
بسيطة الختبار املخدرات
جتري يف مكاتب السنرتلينك

وزير الخدمات االجتماعية كيفن اندروز
احمللية».
واضاف يقول ان ذلك لن
يكون بالضرورة نظاما مرهقا
بشكل مفرط.
وتابع يقول «اذا كنت تفعل
ذلك بطريقة عشوائية فإنه ال
جيب أن يكون مكلفا».
وقال السيد كريستنسن ان
اختبار املخدرات أكثر بكثري
من جمرد توفري املال انه
أيضا يتعلق بضمان سالمة
االجتماعية
الرعاية
نظام
وجعل الناس أكثر جهوزية
لالخنراط يف الوظائف.

وقال انه سيكون سعيدا ان
جيعل من نفسه مثاال حيتذى
خبضوعه لالختبار نفسه،
معلنا «سأكون سعيدا لدعم
ذلك ،ليست لدي مشكلة،
قد ُيشعر ذلك عددا قليال
بالعصبية ،ولكنه لن جيعلين
قلقا على اإلطالق».
ويقوم الرئيس التنفيذي
ميشن
ملؤسسة
السابق
اسرتاليا باتريك مكلور حاليا
بإجراء مراجعة شاملة لنظام
الرعاية االجتماعية لصاحل
احلكومة.

جرى اتهام وزراء كبار يف
احلكومة جبهل سياساتهم
اخلاصة يف وقت يواصل
رئيس الوزراء بيع موازنة ال
حتظى بشعبية.
وظل السيد طوني ابوت
متفائال بان املوازنة  -مبا يف
ذلك الدفع املشرتك الـ 7
دوالرات للرعاية الطبية -
ستمر يف الربملان ،مصرا
على ان االسرتاليني يريدون
رجال مع خطة وليس حفنة من
املتذمرين.
وقال رئيس الوزراء «ان
(زعيم املعارضة) بيل شورتن
او حزب اخلضر او آخرين..
جوقة طويلة من الشكوى» .
واضاف «الرجل مع خطة لديه
ميزة استثنائية على شخص
ال يعرف سوى الشكوى
والتذمر».
ولكن حزب العمال يقول ان
احلكومة تتجاهل ارادة الشعب
الذي ال يريد موازنة ابوت.
وقال السيد شورتن ان
رئيس الوزراء فقد السيطرة
ليس فقط على موازنته،
ولكن ايضا على الوزراء الذين
مل يعرفوا تفاصيل سياساتهم
اخلاصة.
وتطرق اىل تقارير حول السيد
ابوت بان أحد كبار الوزراء كان
يأخذ يف االعتبار اجراء اختبار

زعيم املعارضة بيل شورتن
املخدرات على الذين يتلقون
اعانات البطالة ،يف حني اتهم
وزير التعليم كريستوفر باين
بتناقض سياسته حول تغيري
الرسوم اجلامعية.
وقال السيد شورتن لصحفيني
يف ملبورن يوم االحد «ان
االسرتاليني ُر ِّوعوا كون هذه
احلكومة ال ميكنها احلفاظ على
نفس املوقع ملدة  24ساعة
دون تغيري شيء».
وتعهد زعيم املعارضة جمددا
بالتصدي ألجزاء كبرية من
املوازنة مبا يف ذلك الدفع
املشرتك دافعا اىل االزدراء
بالسيد ابوت.
وقال رئيس الوزراء انه
غريب حلزب العمال «التشميع

الساخط أخالقيا» (waxing
 )morally indignantيف معارضته
الدفع املشرتك حيث ان زعيم
حزب العمال السابق بوب هوك
سعى اىل ادخاله يف تسعينات
القرن املاضي.
ولكن عضو الصفوف االمامية
يف املعارضة جايسن كلري قال
ان حزب العمال عارض السيد
هوك بشأن الدفع املشرتك
وهو سيفعل الشيء نفسه مع
السيد ابوت.
وحياول االئتالف اآلن استمالة
تأييد اعضاء االحزاب الصغرية
يف جملس الشيوخ لتمرير
املوازنة.
ويعرتف السيد ابوت باحتمال
ان يكون صقل بعض التدابري
بالتودد
ويقوم
ضروريا
لالحزاب الصغرية وأعضاء
املستقلني يف جملس الشيوخ
حلملهم على تأييد املوازنة.
ورفض رئيس الوزراء االجابة
على أسئلة حول ما إذا كان
على عالقة صعبة مع كاليف
باملر الذي سيمسك حزبه مع
املستقلني مبيزان القوى يف
جملس الشيوخ اعتبارا من
االول من متوز املقبل ،موضحا
ان من «الطبيعي» ألعضاء
كبار يف االئتالف مثل مالكومل
تورنبول اجراء حمادثات مع
السيد باملر.

تراك
قالّب
للبيع
 Volvo F16,Good Condition.14 Speed .Gearbox and engine VolvoM&s body- bissaloy bin.Ready to be connected to trailer (available ring fitter).Dvd ,Navigation and reverse -camera in great
condition. CB RadioStereoTarps great condition.Very reliable truck...3 months rego-

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
WHITE

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

267 Church St, Parramatta

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تسعرية مجانية

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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مقاالت وتحقيقات

الثروة النفطية املوعودة :األولوية ألرباح الشركات على حساب املواطنني
فراس أبو مصلح
يرى عدد من اخلرباء أن مشاريع قوانني
األنشطة البرتولية تعطي أرباح شركات الغاز
والنفط وشركائها احملليني «األولوية على
حقوق الوطن واملواطنني» ،فتمنحها إعفاءات
و»تنزيالت غري حمدودة» يف الضرائب؛
ويشكك هؤالء يف قدرة الدولة على مراقبة
وحماسبة الشركات تلك يف املقام األول.
انطالقًا من «حق املواطن باالطالع على
عمل هيئة إدارة قطاع البرتول ،الذي
تربطه بشركات النفط  30عامًا» ،على حد
تعبري ناصر حطيط ،رئيس جملس إدارة
اهليئة ،نظمت األخرية بالتعاون مع املركز
االستشاري للدراسات والتوثيق ورشة عمل،
شارك فيها عدد من اخلرباء ،حبثت النواحي
املالية واالقتصادية التفاقية االستكشاف
واإلنتاج ومسودة قانون األحكام الضريبية
لألنشطة البرتولية.
كانت اخلالصة األبرز للنقاشات أن االتفاقية
ومسودة القانون املذكورتني حتابيان مصاحل
شركات النفط على حساب «مصاحل الوطن
واملواطن» ،وذلك جلهة اخنفاض إمجالي
عائدات الدولة من اإلتاوة والضرائب
والرسوم ،فض ًال عن اإلعفاءات الضريبية
و»التنزيالت غري احملدودة» املمنوحة
للشركات ،والتشكيك يف قدرة اإلدارات
ُ
املفرغة واملهمشة على الرقابة وحماسبة
«شركات أضخم من دول»!
تأجلت املزايدة على عقود النفط مرات
ثالث ،وقد نكون مقبلني على تأجيل رابع،
قال حطيط ،مشددًا على ضرورة إقرار جملس
الوزراء خارطة البلوكات النفطية البحرية
ومنوذج االتفاقية بني الدولة وشركات النفط.
تلقى لبنان «الضربة األوىل» بسبب التأخري
يف إقرار املراسيم املذكورة ،أعلن حطيط،
كاشفًا عن استغناء العدو «اإلسرائيلي» عن
مشروع إنشاء معمل تسييل الغاز الطبيعي
بعد «تأمني» تصريف إنتاجه من حقل غاز
 Leviathanالبحري املقابل لشواطئ فلسطني
احملتلة يف األسواق األردنية واملصرية،
وغريها من األسواق القريبة ،حارمًا لبنان
إياها ،لكن هل خيدم االستعجال يف إقرار
ّ
جملس الوزراء للمراسيم املذكورة ،بصيغتها
احلالية ،مصاحل الدولة وغالبية املواطنني
اليت تنتظر بدء عملية استكشاف واستخراج
النفط بفارغ الصرب ،أم خيدم شركات الغاز
والنفط األجنبية وشركاءهم احملليني؟
حتصل حصتها (من
«باستطاعة الدولة أن
ّ
إيرادات النفط) بغض النظر عن النظام
املالي املتبع» ،يقول وسام الذهيب ،رئيس
وحدة الشؤون االقتصادية واملالية يف هيئة
إدارة قطاع البرتول ،شارحًا أن النظام الذي
اعتمدته اهليئة منذ عام  2006هو مزيج من
نظامي عقود االمتياز  concessionواتفاقيات
َ
االستكشاف واإلنتاج ،حيث تتألف حصة
الدولة من عناصر ثالثة ،اإلتاوة و»برتول
«وعاء
الربح» والضرائب والرسوم ،مشكلة
ً
واحدًا متكام ًال» ،غاب عنه فرض العالوة عند
توقيع العقود أو بدء اإلنتاج signature or
.production bonus
اإلتاوة  royaltyهي النسبة املئوية من
إيرادات النفط أو الغاز اليت ُتقتطع حلساب
«ويفرتض أال تتجاوز
الدولة عند اإلنتاج،
ُ
 »%4على الغاز ،يقول الذهيب ،الفتًا إىل
«حتدي مراقبة اإلنتاج اليومي» ،وبالتالي
حتديد اإلتاوة الواجبة على الشركات .أما
«برتول الربح» ،فيجري تقامسه بني الدولة

تبلغ الضريبة على أرباح الشركات يف الغابون  ،%35ويف الجزائر  ،%38ويف قربص  ،%32.5مقارنة بـ %15يف لبنان (أ ف ب)
والشركة املنتجة بعد اسرتجاع األخرية
أكالفها االستثمارية ،وذلك وفق نسبة معينة
« »r factorتحُ تسب بقسمة إيرادات الشركة
على أكالفها اإلمجالية ،فرتتفع حصة الدولة
مع زيادة رحبية الشركة بارتفاع سعر البرتول
أو زيادة اإلنتاج أو اخنفاض أكالف اإلنتاج.
واجلدير ذكره أن الذهيب أعرب عن ختوف
اهليئة من لعبة «تضخيم األسعار transfer
 »pricingبني الشركة األم والشركات
التابعة ،أو بني الشركة املشغلة وباقي
شركات الكونسورتيوم الفائز العقد ،مشريًا
إىل طلب اهليئة ضمانة غري حمدودة من قبل
الشركة األم unlimited parent company
 ،guaranteeمشددًا على «مسؤولية الدولة
يف مراقبة التكاليف» اليت تصرح عنها
الشركات.
«هدف أي نظام ضرييب خاص بالنفط هو
حتقيق أعلى حصة ممكنة للدولة ،مع احلفاظ
على ميزة جذب املستثمر األجنيب ،مبا يضمن
النمو املستمر للقطاع وجتنب تشوه االقتصاد
ّ
عقب حسني العزي ،الباحث
الوطين»،
القانوني يف املركز االستشاري ،وفيما رأى
العزي أن عدم فرض عالوة هو «أمر مربر
يف ظل ختلي معظم الدول املصدرة للنفط
عن نطام العالوات» ،أكد أن نسبة الـ%4
كإتاوة على الغاز الطبيعي هي «نسبة متدنية
قياسًا باملعدل املعتمد يف الدول النامية
ذات الظروف املشابهة» ،داعيًا إىل رفع
النسبة على حنو تصاعدي تبعًا لزيادة حجم
اإلنتاج.
أما نسب الضرائب والرسوم املعتمدة يف
مشروع القانون ،فرأى العزي أنها منخفضة
مقارنة بالدول ذات الظروف املشابهة،
حيث تبلغ الضريبة على أرباح الشركات يف
الغابون  ،%35ويف اجلزائر  ،%38ويف
قربص  ،%32.5مقارنة بـ %15يف لبنان،

داعيًا العتماد الضريبة التصاعدية على
األرباح« ،ربطًا مبستويات اإلنتاج أو معدالت
العائد على االستثمار ،ضمانًا حلق الدولة».
نبه العزي من خطورة عدم وضع سقوف
«لضبط األكالف والنفقات اليت تدخل يف
حساب برتول الكلفة» ،فكلما زادت نسبة
األخري تناقصت نسبة برتول الربح ،وبالتالي
اخنفضت احلصة اإلمجالية للدولة .انتقد عزي
كذلك «اإلعفاءات والتنزيالت غري احملدودة»
يف مواد مشروع القانون ،كإعفاء الشركات
من الضريبة على كلفة الفائدة ،ومن بعض
أحكام قانون الضريبة على القيمة املضافة،
ومن الرسوم اجلمركية على االسترياد وإعادة
ير العزي مربرًا إلعفاء
التصدير؛ كما مل َ
الشركات من رسم الطابع املالي.
املدير السابق للمحاسبة العامة يف وزارة
املالية أمني صاحل «ضد القانون مجلة
وتفصي ًال» ،فهو يرى أن «األسباب املوجبة
للقانون غري دقيقة» ،وأن املشروع مطابق
لقانون ضريبة الدخل (وخاصة جلهة نسبة
الـ ،)%15ما ينفي احلاجة إىل نص جديد
ومعايري جديدة من شأنها «إرباك اإلدارة
واملشرع الضرييب» .يؤكد صاحل
والنصوص
ّ
أن «الشركات ملزمة مبعايري احملاسبة والرقابة»
أن من
حبكم القوانني احلالية ،مشددًا على ّ
األفضل تعديل النظام الضرييب احلالي «غري
العادل والفاسد» ليشمل األنشطة البرتولية،
بدل استحداث قانون جديد بالكامل .يقرتح
صاحل رفع الضريبة على أرباح الشركات
وجعلها تصاعدية ،مشريًا إىل أن اإلعفاءات
من رسم الطابع والضرائب على العقارات
الواردة يف مشروع القانون «خيار سياسي»
ال يوافق عليه.
الضريبة على توزيع األرباح حبسب مشروع
القانون منخفضة جدًا ،مقارنة بقربص
و»إسرائيل» ،حيث تراوح بني  25و،%30

لفت الباحث االقتصادي غازي وزنة،
عازيًا ذلك إىل السياسة اليت ترى يف
منح التسهيالت جلذب الشركات املستثمرة
االعتبار األهم« ،كأن لذلك األولولية على
حقوق الوطن واملواطنني»« .يصعب حماسبة
شركات أضخم من دول» ،يقول وزني،
مؤكدًا أن اخليار األسلم يف هذه احلالة رفع
االتاوة لتأمني مدخول مضمون وثابت ،مشريًا
إىل أن معدل االتاوة الذي ينص عليه مشروع
القانون منخفض ،وأن نسب الغتاوات عامليًا
تصل إىل  ،%20مبعدل وسطي يبلغ .%10
يشارك كمال محدان ،الباحث االقتصادي
ورئيس مركز البحوث واالستشارات ،وزني
الرأي ،فيشكك يف قدرة الدولة ،ببناها
االقتصادية واإلدارية اهلشة ،على مراقبة
«مستثمرين هلم  100سنة من اخلربة» ،داعيًا
أيضًا «للتعويض» عن ذلك بتعظيم نسبة
االتاوة من سلة عائدات الدولة ،ألنه «ال
دولة وال شفافية» ،وال قدرة للنظام الطائفي
ذي املكونات املرتبطة بالراعي اخلارجي على
«التعامل املتكافئ مع الشركات» .يبدي
محدان توجسه من غياب «االطالع التفصيلي
على الفرضيات» املتعلقة باحتياطات الغاز
وظروف استخراجها ،حمذرًا من أن «لألكمة ما
وراءها» ،ويدعو أيضًا إىل رفع ضريبة الدخل
وجعلها تصاعدية« ،ألنها يف املستويات
الدنيا» .اخليارات يف السياسات االقتصادية
باتت حمدودة جدًا يف الظرف الراهن ،فـ»إما
إعادة النظر بالنظام الضرييب ،أو طبع
العملة» ،يؤكد محدان ،مشددًا على ضرورة
انتهاج سياسة نفطية تعطي األولوية لألثر
االجتماعي االقتصادي عرب االستثمار يف
الصناعات البرتولية ويف اخلدمات األساسية
كالتعليم ،والرتكيز على كيفية احلؤول دون
حتول النفط إىل «جزيرة» منعزلة عن اجملتمع
واقتصاده.
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مقاالت وتحقيقات

اقرار السلسلة اّ
وإل فتعطيل االمتحانات الرمسية
فاتن الحاج

اجلمهورية السورية الثانية:

سـيغـي األســد؟
مـاذا
رّ
سامي كليب

هيئة التنسيق لألهالي :تحركوا معنا واضغطوا على النواب (مروان بوحيدر)

أعلنت «هيئة التنسيق» برناجمها التصعيدي الذي
تتوجه مبقاطعة كل أعمال االمتحانات الرمسية وشل
ّ
اإلدارة العامة صباح  7حزيران .يف املقابل ،ال تزال
الصورة ضبابية بشأن إمكان أن خترج الكتل النيابية
بتسوية ما.
أسبوع واحد فقط يفصل هيئة التنسيق النقابية عن
مقاطعة االمتحانات وحرمان التالمذة حقوقهم يف
الشهادة الرمسية ،فيما مل تكرتث الكتل النيابية حلقوق
املعلمني واملوظفني ،ومل خترج بتصور حل ألزمة سلسلة
إن
الرواتب قبل دخول أجواء عطلة نهاية األسبوع .بل ّ
عضو كتلة املستقبل النيابية النائب مجال اجلراح،
قال لـ»األخبار» إنه «ال شيء ناضج  ،%100وسننتظر
بداية األسبوع املقبل الستئناف املباحثات بشأن البنود
العالقةّ ،
علنا نصل إىل سلسلة متوازنة نعرضها على
اهليئة العامة للمجلس النيابي يف أقرب وقت».
لكن متى سيحصل ذلك إذا كان موعد بدء تنفيذ
املقاطعة وشل اإلدارة العامة صباح  7حزيران؟ وهل
ُيفهم من وزير املال علي حسن خليل حني قال لربنامج
كالم الناس« :أقررنا بعض املواد الضريبية والقانونية
يف السلسلة ،لكننا مل ّ
نوقع احملضر بعد» ،أن الباب
ال يزال مفتوحًا على صياغة تسوية ما أو حتى التوافق
على مشروع آخر للسلسلة؟ وهل سيشارك حزب اهلل
يف هذه التسوية بعدما أعلن ّ
أنه خارج كل التفاهمات؟
وماذا عن األحزاب يف هيئة التنسيق ،فهل هناك توافق
فعلي بينها على خطوة مقاطعة كل أعمال االمتحانات
(أسئلة ،مراقبة ،أسس تصحيح وتصحيح)؟
يف هذه األثناء ،ال يزال وزير الرتبية الياس بو صعب
ينتظر ترياق «التوافق السياسي» على ملف السلسلة،
وإن كان يقر بأن مقاطعة االمتحانات أزمة كبرية ،وهو
أن االستحقاق سيجري يف توارخيه احملددة
ال يزال يؤكد ّ
ألن الوزارة
وأن على الطالب أن يكونوا مستعدين لذلكّ ،
لن ترضى بأن يؤخذوا رهينة ،كما لن ترضى يف الوقت
نفسه بهدر حقوق األساتذة» .بو صعب نفى أن يكون
طرح إعطاء اإلفادات كالمًا صحيحًا ومنطقيًا.
هيئة التنسيق رفضت هي األخرى يف مؤمترها الصحايف
ّ
«ألنه
السبوم املاضي ،احلديث يف موضوع اإلفادات
غري وارد باملطلق وحنن األحرص على احلفاظ على
الشهادة الرمسية».
وعما إذا كانت هناك معلومات
ّ
جديدة لدى اهليئة عن الصيغة املشرتكة اليت يطبخها
النواب ،أجاب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي
الرمسي حنا غريب« :ليس لدينا أي معلومات» .وعندما
سئل غريب عن جهود وزير الرتبية يف هذا الشأن،
قال« :اسألوا الوزير» .ويف جمال آخر ،بدا املؤمترون
مستائني من «املداخلة ـ اإلهانة» لرئيس احتاد غرف
التجارة والصناعة والزراعة يف لبنان حممد شقري،
يف برنامج «كالم الناس» حني قال« :هناك 23800
أستاذ ليسوا أساتذة ،حبياتهم ما فاتوا على مدرسة،
وحبياتهم ما فاتوا على صف ،وإذا كان هناك نية لدى
احلكومة لإلصالح ،فعليها أن تتخذ قرارًا بهم .»...وقد
وصف غريب هذا الكالم
بالدس واالفرتاء« ،فهناك
ّ
 28ألف معلم يف املالك و 23ألف متعاقد حمرومون
أبسط احلقوق واالستقرار يف الوظيفة ،وهؤالء هم
جرمية يف أعناق حممد شقري
والقيمني على سياسة
ّ
التعاقد الوظيفي» .وسأل عضو اجمللس التنفيذي
لنقابة املعلمني يف املدارس اخلاصة أنطوان مدور:
«إذا كان هناك  28ألف معلم ال يعملون ،فلماذا أدخلوا
 23ألف متعاقد؟».
أما الربنامج التصعيدي ،فأعلنه رئيس رابطة أساتذة
التعليم األساسي الرمسي حممود أيوب ويتضمن:
ـ دعوة مجيع األساتذة واملعلمني واملوظفني من دون
استثناء ،وخصوصًا (رؤساء املراكز ،املراقبني العامني،
املراقبني املكلفني أعمال املراقبة) إىل االعتصام ،عند

العاشرة من قبل ظهر االثنني املقبل ،أمام مراكز
املناطق الرتبوية واإلدارية لالمتحانات ويف مجيع مراكز
املناطق الرتبوية يف بريوت واحملافظات.
ـ تنفيذ اعتصام مركزي أمام وزارة الرتبية يوم اجلمعة
يف  6حزيران املقبل ،من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة
مساء.
ـ عقد مجعيات عمومية وتنفيذ إضرابات واعتصامات
للموظفني اإلداريني يوم االثنني يف  2حزيران من
العاشرة إىل الثانية عشرة ،يف السرايا احلكومية يف
احملافظات واملناطق (طرابلس ،صيدا ،زحلة ،بعبدا
والنبطية).
ـ عقد مجعيات عمومية وتنفيذ إضرابات واعتصامات
يومي الثالثاء واألربعاء يف  3و 4حزيران من العاشرة
إىل الثانية عشرة يف كل الوزارات واإلدارات العامة
يف بريوت مع اعتصام مركزي يف مبنى وزارة املال،
العدلية (مبنى الضريبة على القيمة املضافة).
ـ عقد اجتماع جمللس املندوبني يف رابطة املوظفني
اإلداريني اليوم السبت عند الثانية عشر ظهرًا يف
مبنى وزارة املال – العدلية (مبنى الضريبة على القيمة
املضافة) إلقرار التوصية بتنفيذ اإلضراب املفتوح
الذي أوصت به هيئة التنسيق النقابية اعتبارًا من 7
حزيران مع حبث كل اخلطوات التصعيدية.
تنفيذ إضراب واعتصام يف  7حزيران ،أمام املديرية
العامة للتعليم املهين والتقين يف الدكوانة لألساتذة
واملوظفني.
ـ عقد مجعيات عمومية االثنني يف  2حزيران يف فروع
نقابة املعلمني يف لبنان ،يف احملافظات ،ودعوة
األساتذة واملعلمني يف املدارس اخلاصة للمشاركة يف
كل التحركات.
أيوب دعا األهالي إىل تفهم موقف هيئة التنسيق حني
قال هلم« :شاركتمونا مرارة طريق اجللجلة منذ سنوات
ثالث ،وتضامنتم واحتضنتم حتركنا وحنن نقدر معاناتكم
اليوم ونتفهم احلالة النفسية لطالبنا الذين هم أيضًا
أبناؤنا الذين من حقهم أن يأخذوا شهاداتهم الرمسية
أيضًا من الدولة املعنية واملسؤولة عنها ،وهذه مسألة
ال نقاش فيها على اإلطالق ،لكن من يتحمل املسؤولية
يف ذلك هم املسؤولون الذين حيرمون أبناءكم
الشهادة ،كما حيرمون مليون لبناني من عائالتنا وأبنائنا
أيضًا من حقهم بلقمة العيش ،آملني منكم تفهم موقفنا
واالستمرار بدعمنا كما عهدناكم أنصارًا للحق بوجه الظلم
والباطل ،مل تعدم هيئة التنسيق وسيلة إال قامت بها
حتى ال تصل األمور إىل ما وصلت إليه ،فتحركوا معنا
واضغطوا على املسؤولني الذين أوصلونا مجيعًا إىل ما
وصلنا إليه ،وهم الذين يتحملون املسؤولية الكاملة
عن ذلك ال حنن».
وسأل أيوب النواب« :كيف متددون ألنفسكم بعشر
دقائق حتت غطاء ال فراغ يف السلطة ،وعندما حيني
بت أمور الناس احلياتية ،تعودون لتطبيق الفراغ يف
ّ
السلطة ،غري آبهني ملصاحل الشعب وحقوق الناس
وحقوقنا يف السلسلة وحقوق التالمذة يف الشهادة
الرمسية».
وأكد «أن مصري االمتحانات الرمسية مرهون مبوقفكم
من إقرار حقوقنا يف السلسلة .أنتم أمام الفرصة
تقروا مشروع السلسلة وفق مذكرة
األخرية ،فإما أن ّ
هيئة التنسيق النقابية قبل  6حزيران ،وإما أن تتحملوا
مسؤولية شل القطاع العام ومقاطعة االمتحانات الرمسية
بدءًا من صباح  7حزيران».
وأعلن أن نتائج اجلمعيات العمومية جاءت باملوافقة على
ّ
املقاطعة ،بدءًا برفض
تسلم املعلمني تكليفات املراقبة
اليت «بدأنا بتنفيذها عمليًا على أرض الواقع التزامًا
مبوقف هيئة التنسيق النقابية الذي أعلنته يوم اخلميس
املاضي».

خالل ادالء الرئيس بشار األسد بصوته يف دمشق أمس (أ ف ب)

قال وزير اخلارجية السورية وليد املعلم« :اليوم
سيبدأ مسار احلل السياسي لألزمة ،ويبدأ اجراء
املصاحلة الشاملة» .مل ُيعرف عن هذا الدبلوماسي
السوري العريق اطالق كالم انفعالي .هو ،ال
شكّ ،
فكر بكل كلمة يقوهلا أثناء إدالئه بصوته
االنتخابي .ما قاله هو العنوان األول ملرحلة
سياسية تصاحلية ستبدأ بوادرها بالظهور قريبًا.
بعد  3سنوات من احلرب ودمار البشر والنفوس
واحلجر ،تفرتض املرحلة املقبلة خطة شاملة
لالنقاذ .يحُ كى عن خمططات هندسية جاهزة إلعادة
إن عقودًا
إعمار بعض املدن واملناطق .يقال ّ
وقعت أص ًال مع شركات مهمة .جرى االعداد،
أيضًا ،لسلسلة من القوانني املتعلقة بالعفو
وكيفية ادماج مسلحني يف اجليش أو الدفاع
الشعيب .حيكى عن قوانني اصالحية تتعلق بعدد
من القطاعات اخلدماتية والوظيفية والتنموية
واالقتصادية .لكن ماذا عن السياسة؟
ينطلق حتليل القيادة السورية احلالية من ثالثة
عناوين بارزة :أو ً
أن ما كان ميكن قبوله قبل
الّ ،
احلرب وقبل مشاهد الناخبني يف اخلارج والداخل
ما عاد مقبو ً
ال اآلن .التضحيات كانت كبرية جدًا
النقاذ سوريا .ثانيًا ،ان احلل السياسي يعين
دمج كل أطياف اجملتمع السوري يف احللول
املقبلة ،لكن حتت سقف الدستور والدولة
احلاليني .ثالثًا ،كل ما ميكن تطويره هو شكل
احلكومة حبيث تضم معارضني «مقبولني من
الشعب» .هذا يعين أن ال جمال للحديث عن
سلطة تشاركية ،ال مع االئتالف املعارض وال
غريه من معارضي اخلارج.
تعترب القيادة السورية احلالية أن ما مت تقدميه
من اصالحات عرب تغيري الدستور واالستفتاء
عليه والغاء املادة الثامنة وغريها كان كافيًا
القناع اجلميع بالقاء السالح والتحاور .لكن بدل
التجاوب مع االمر ازداد «التآمر» .أما اآلن ،أي
بعد تغيري املعادلة العسكرية و»كسر شوكة
التدخالت اخلارجية وجناح التجربة االنتخابية»،
فإن املعارضة اخلارجية اليت تعاملت مع «اعداء
الوطن» ما عادت مقبولة ،إال اذا أعلنت ّ
ختليها
عن الدعم اخلارجي والعودة اىل كنف الدولة
والعمل حتت سقف الدستور.
هذا هو املقصود باملصاحلة الشاملة .مقصود
أيضًَا تعزيز وترية التفاهمات الداخلية .كل
منطقة قابلة للمصاحلة وايقاف احلرب فيها
وعودة الناس اليها ستصبح أولوية .يبدو أن
ّ
ويتكثف يف املرحلة املقبلة.
هذا املشهد سيتكرر
تشارك يف االمر اطراف داخلية ،ولكن مثة أطرافًا
أخرى تساهم يف فتح القنوات .من غري املستبعد
ممولي املسلحني يف
اآلن ،مث ًال ،أن نرى أحد
ّ
درعا جيري اتصاالت هاتفية من االمارات العربية
(حيث يقيم) ،أو من دول غربية أخرى ،حبثًا
عن تسويات .التجاوب مع مساع كهذه واضح،

ّ
وسيتكثف بعد االنتخابات.
من املتوقع ،أيضًا ،أن تشهد املرحلة املقبلة
حماولة لكسر املعادلة املذهبية اليت برزت خالل
احلرب .لن يكون مستغربًا بروز أمساء هلا وزنها
يف الرتكيبة املقبلة .من شأن ذلك القول إن
من كان حيارب يف السنوات الثالث املاضية،
ومن يساهم اآلن يف احلل السياسي ،ليس
العلويون وحدهم ،وإمنا كل الطوائف السورية.
يبدو من خالل االحصاءات االولية لالنتخابات ان
الطائفة السنية ،مث ًال ،أقبلت بشكل الفت على
التصويت.
انطالقًا مما تقدم ،يبدو الرئيس األسد مدركًا
لصعوبة املرحلة املقبلة .احلرب أحدثت شروخًا
كبرية يف اجملتمع السوري .اجلريان قاتلوا
اجلريان .قرى ذحبت قرى جماورة .ال ميكن،
بالتالي ،التعامل مع املرحلة املقبلة على أنها جتري
يف دولة عادية ويف ظروف انتخابية عادية .كل
شيء استثنائي ويتطلب حلو ً
ال استثنائية .اهلدف
األول هو تعزيز ثقة الناس باجليش والدولة .هذا
يفرتض أن كل منطقة جرت فيها مصاحلة وخرج
منها املسلحون ستكون هلا أولوية يف استعادة
مظاهر احلياة .يفرتض ،أيضًا ،تشجيع الناس
على رمي السالح من دون خوف من عقاب.
يف االسرتاتيجية املقبلة رغبة يف القول إن
االنتصار حصل على رؤوس املؤامرة وعمالئها
يف اخلارج ،وإن من يف الداخل مت التغرير بهم،
وجيب أن يعاملوا على هذا األساس .أما من
ارتكب فظاعات وجرائم وينتمي إىل فكر إرهابي
تكفريي ،فهذا ال جمال للحوار معه إال مبنطق احلسم
العسكري .من املنتظر يف املرحلة املقبلة ،إذًا،
أن تتوازى خطوات االصالح واملصاحلات واحللول
السياسية مع استمرار املعركة على االرض.
ترى القيادة السورية أن امتحان االنتخابات جنح
بأكثر مما توقعت .تقول إن خروج الناس إىل
الصناديق حتت القصف والرصاص كان رسالة
واضحة ملن يريد ان يفهمها .يبدو أن ما حصل
عزز قناعة هذه القيادة بأن املرحلة املقبلة
أمس ّ
هي لصاحلها مهما كانت صعبة.
ال شك يف أن ما سيقوله االسد بعد االنتخابات
يف اول اطاللة له ،سيؤكد أن سوريا باتت بعد
انتخاباتها يف مكان آخر متامًا .مثة من حيلو له
إن املرحلة املقبلة ستؤسس لـ»اجلمهورية
القول ّ
السورية الثانية».
يبقى السؤال االهم اآلن :هل سيرتك احملور
اآلخر سوريا وحلفاءها يسريون فع ًال صوب
احلسم العسكري؟ وهل ال يزال قادرًا على منع
ذلك لو أراد ،أم ان العامل سيقبل بالنتائج حتى
ولو شجبها ويتعامل مع عودة االسد اىل والية
ثالثة على أساس انها أمر واقع؟
رمبا سيتعامل معها كأمر واقع .مكافحة االرهاب
باتت أولوية وليس أي امر آخر.
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مقاالت وتحقيقات

«اجلهاديون» حمبطون يتساءلون :هل طار حلم اخلالفة؟

أحمد فاخر

رضوان مرتضى
يعيش قسم كبري من «جهاديي» أهل
ّ
السنة حالة إحباط .الشعور باملظلومية
يتنامى ،واإلحساس بتوالي «اهلزائم»
يثبط العزمية .بني هؤالء من يرى يف
«تفرق الصف والفنت ضرورة لتنقية
ّ
صفوف اجملاهدين» ،فيما يقول آخرون:
فسندعس
«إن مل ننجح يف التغيري اآلن،
ُ
لثالثني سنة مقبلة على األقل».
مل مير «اجلهاديون» بفرتة أصعب من تلك
اليت يعيشونها اليوم« .دولة اخلالفة»
جتسدت
اليت لطاملا دغدغت أحالمهم،
ّ
ّ
تتبخر.
حقيقة أمام أعينهم ،قبل أن...
عززته هزمية القلمون.
الشعور باإلحباطّ ،
فجأة ،سقطت يربود «حصن اجلهاديني»
يف الريف الدمشقي .االنهيار السريع
ّ
للمسلحني يف عاصمة القلمون تبعه
سقوط الزارة وقلعة احلصن يف تلكلخ.
املعرة وفليطا من
وسّلمت بعدها رأس
ُ
ّ
دون مقاومة ُتذكر.
باتت احلدود اللبنانية ــــ السورية شبه
مضبوطة .سبق ذلك توقيف األجهزة
األمنية اللبنانية ّ
املتهمني الرئيسيني يف
التفجريات االنتحارية اليت ضربت ضاحية
بريوت واهلرمل .استعاد «اجلهاديون»
بعضًا من أنفاسهم مع بدء املواجهات
يف َك َسب على الساحل السوري ،لكن
تقدمهم توقف عند النقطة اليت بدأوا
ّ
منها .بعد ذلك ،عوجلوا باخلطة األمنية
يف طرابلس .وبالتوازيُ ،مين هؤالء
بهزمية محص القدمية .مللموا املرارة مع
ّ
املتحصنني فيها.
املسلحني
انسحاب آخر
ّ
فيما نصف بلدة املليحة يف ريف دمشق
بات يف قبضة اجليش السوري الذي
يسجل تقدمًا ملحوظًا يف حلب مشا ً
ال ويف
ّ
درعا جنوبًا .أما دير الزور فمطحنة موت
تبتلع «اجلهاديني» يف حربهم الضروس
ضد بعضهم بعضًا .اخلالصة« :املعركة
صعبة والعامل كله اجتمع ضدنا» .هذه
قراءة يتفق عليها معظم «اجلهاديني».
بني فقدان األمل والثقة بالنصر
«هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا
على أرض السراب ،ثم ّ
ولت وتالشى
ّ
ظلها واستحالت ذكريات للعذاب».
يستعيد أحد «اجلهاديني» هذه الكلمات
اليت كتبتها أمينة قطب (شقيقة
تزوجت من كمال
سيد قطب) اليت
ّ
ّ
السنانريي ،صديق شقيقها وشريكه يف
الزنزانة واحملكوم بالسجن  ٢٠عامًا .عقدا
قرانهما وهو خلف القضبان ،وما إن خرج
من السجن حتى أعيد اليه ثم تويف فيه.
هكذا هو حال «اجلهاديني» مع «احللم
املوعود» بقيام «الدولة اإلسالمية».
يقول الشيخ أسامة الشهابي ،أحد
أبرز حاملي فكر «القاعدة» يف لبنان،
إن «واقع املسلمني حمزن.
لـ»األخبار» ّ
ربنا أمرنا باالعتصام فتفرقنا وتقاتلنا،
يقر بوجود
بل وتباهينا بذبح بعضنا».
ّ
ّ
لكنه
إحباط لدى عموم املسلمني،
يعرب عن ثقته بأن «النصر مقبل ولو
ّ
تأخر بسبب أفعالنا» .ويقول« :الناس
ّ
علقوا آماهلم على رجال القاعدة بعدما
رأوا فيهم بارقة األمل ،والفشل سيعين
حتمًا ختييب آمال كثريين» .ال ينكر
الشيخ الفلسطيين أن «هناك عددًا من
اجملاهدين انسحبوا من الساحة السورية
ونأوا بأنفسهم بعد الفتنة اليت ضربت
أن «حماوالت
اجملاهدين» ،لكنه يؤكد ّ
اإلصالح بني املختلفني مل تتوقف
أبدًا».
حال الشهابي ،الذي يعرف بـ»أبو الزهراء
الزبيدي» ،ال ختتلف عن حال «جهاديني»
ُك ُثر .رغم اإلحساس باملرارة ،يتحدثون
عن «وعد إهلي بالنصر سيتحقق عاج ًال
أم آج ًال».

ممثلو السنّة يف لبنان فاسدون وال يعبّرون عن تطلعات الطائفة (األخبار)
يقول «أبو معن السوري» ،أحد مقاتلي
يوم
«جبهة النصرة» ّ
إن «احلرب سجالٌ .
ويوم عليك .انسحابنا من القلمون
لك
ٌ
هزمية يف معركة كتبها اهلل لنا» .وبني
يتفرق هؤالء بني متفائل
العاجل واآلجل،
ّ
بقرب النصر ومتشائم ُيلقي بالالئمة
النية
تفرق الصف وغياب صدق
على
ّ
ّ
لدى بعض القيادات.
فتنة «الجهاديني»
بعد أِشهر قليلة من اندالع األحداث
ّ
حط
السورية يف آذار ،2011
«اجلهاديون» رحاهلم يف «أرض الشام».
جاؤوا من كل أصقاع األرض إلقامة
دولتهم املوعودة اليت حتكم «وفق
حتولوا
منهاج النبوة» .ومل يلبثوا أن
ّ
ّ
املسلحة .كانوا
إىل رأس حربة املعارضة
األكثر خربة وتنظيمًا وتسليحًا .فسطع
جنمهم ،مصحوبًا بإحساس بفائض
القوة ،حتى باتوا قاب قوسني أو أدنى
ٌ
من إسقاط النظام ،لوال
حدث طرأ وغيرّ
املعادلة .ففي األشهر الثالثة األخرية
من عام  .٢٠١٢خاض حزب اهلل القتال
إىل جانب اجليش السوري ،فكانت نقطة
ّ
مسلحو املعارضة من قرى
التحولُ .طرد
ّ
غرب العاصي يف ريف محص ،واستعاد
اجليش مناطق عدة يف حلب .سقطت
«قلعة املعارضة» يف القصري يف متوز
املاضي .وبعدها بسبعة أشهرّ ،
حلت
نهاية «إمارة القلمون» .وترافق ذلك مع
اندالع صراع «أخوة اجلهاد» .نزاع «أمراء
القاعدة» انعكس قتا ً
ال يف أرض امليدان.
واخلالف بني «أبو بكر البغدادي» و»أبو
حممد اجلوالني» استحال معارك طاحنة
بني التنظيمني اللذين حيمالن الفكر
تفرق الصف.
نفسه .هكذا ّ
يف لبنان ،كان اإلحباط مضاعفًا.
اإلسالميون املوجودون على األراضي
ّ
السنة يف
أن «ممثلي
اللبنانية يعتربون ّ
لبنان ،أي تيار املستقبل ،فاسدون وال
يعبرّ ون عن تطلعات الطائفة» .يشكو
«تفرق صف أهل السنة».
هؤالء من
ّ
يقول «أبو هاجر» ،أحد املطلوبني يف
موحدين
قضايا إرهاب« :كيف نكون
ّ
ّ
املخنثون؟».
وبني ظهرانينا العلمانيون
يشاطره الشيخ السلفي مصطفى حسن
الرأي نفسه .يتحدثان عن «مظلومية
نقاسيها نتيجة سطوة األجهزة األمنية
اليت ختضع حلزب اهلل» .الرؤية نفسها
تنسحب على معظم رجال الدين
واإلسالميني .يرى هؤالء أن «العامل
اجتمع لتشويه صورة اإلنسان امللتزم
وشيطنته» .وهذا كله يضاعف من شعور
القهر« ،ألننا إن مل ننجح يف التغيري
فسندعس لثالثني سنة مقبلة على
ُ
اآلن،
األقل» ،حبسب أحدهم.
يعرتف جهاديون باالنهيار املعنوي« .أبو

االحتاد األوراسي :حنو عامل متعدد األقطاب

القاسم» ،أحد الناشطني اإلعالميني يف
صفوف «الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام» ،والذي انتقل من القلمون إىل
إن «خيانات اجليش
حلب أخريًا ،يقول ّ
ّ
الصف يف جبهة القلمون
احلر ضعضعت
ّ
بعد ثباتنا يف جبهة رميا والسحلُ .هزمنا
ضدنا».
وانسحبنا بعدما اجتمع العامل ّ
مع هؤالء ،يلتقي بعض رجال الدين
السنة يف لبنان .يقول أحدهم إن
«السنة امللتزمني جهلة يف القضايا
السياسية والفهم االسرتاتيجي ملا
جيري» ،ملقيًا بالالئمة على األجهزة
األمنية اليت «تشيطن أصحاب اللحى
فتحوهلم من حيث ال يدرون إىل أداة
ّ
يف أيدي أجهزة استخباراتية ليضحى بهم
الحقًا» ،معتربًا أن «تلقي احملاور الداعمة
ملشروعنا ضربات متتالية سترتك أثرًا ال
حمالة».
يف مقابل حالة اإلحباط .يصبرّ اجلهاديون
أنفسهم بالتذكري بـ»وعد اهلل بالنصر».
يعتقد هؤالء أن «هذه الفنت ستزول
ليصبح اجلهاد أنضج وأقوى» ،معتربين
أن «ما حيصل تصفية وتنقية للصفوف.
وتوالي اهلزائم هو من سنن احلياة،
واحلرب سجال».
مراجعة ذاتية
انقضت ثالث سنوات على بدء األحداث
السورية .يعيش «اجلهاديون» اليوم
مرحلة مفصلية .يواجهون معارك داخلية
بني بعضهم بعضًا اىل جانب حربهم مع
اجليش السوري وحلفائه .يتخّبطون بعد
تصفيات فيما بينهم طالت قيادات بارزة
يف «حركة اجلهاد العاملي» كالشيخ أبو
وس ّجلت حاالت فردية،
خالد السوريُ .
ّ
لكنها حتمل داللة ،اعتزل فيها بعض
اجلهاديني القتال ملا أصاب مشروعهم
من الفتنة والصراع على اإلمرة .وبعدما
كان «اجلهاد» يف أرض الشام قبلة
املهاجرين يف املرحلة املاضية ،بدأ
البعض يعيد حساباته .ودخل على اخلط
مشايخ ينتمون إىل املنهج السلفي يف
كل من األردن والسعودية ،نشطوا يف
التحذير من سوريا باعتبارها «ساحة
قذرة» ،ينشغل شرعيون يف كل من
«النصرة» و»حركة اجلهاد العاملي»
بالدعوة إىل مراجعة إلعادة توحيد
الصف .يؤكد الشيخ «أبو الزهراء» أن
«النصرة» ّ
تعلمت دروسًا كثرية ،كاشفًا
ّ
يتجنبون عرض
أن «أبناء النصرة صاروا
صور القتل والذبح اليت ّ
تنفر الناس وإن
كانت ّ
يتحدث كذلك عن بعض
حمللة».
ّ
التبديالت يف العالقة مع باقي الفصائل
املقاتلة.
اجلهود املبذولة تتوخى «حفظ مثرة
لكن احلرب ال تزال
اجلهاد من الضياع»ّ ،
مستعرة.

ّ
وبيالروسيا
روسيا
وقعت
االحتاد
اتفاقية
وكازاخستان
االقتصادي األوراسي ،لتنشئ بذلك
أكرب سوق موحدة يف فضاء رابطة
الدول املستقلة ،اليت متلك إمكانات
صناعية وعلمية وتكنولوجية ضخمة
وموارد طبيعية هائلة ،على أن تفتح
امكانية حنو انضمام أرمينيا وقرغيزيا
يف املستقبل القريب .وسيعمل هذا
االحتاد االقتصادي األوراسي مببادئ
شفافة وواضحة للجميع ،مبا فيها
أحكام ومبادئ منظمة التجارة العاملية،
على ما يقول منشئوه.
وأهم ما يف هذه االتفاقية ،التزام
الدول الثالث املوقعة ضمان حرية
البضائع واخلدمات ورأس املال
والقوة العاملة يف حدود االحتاد،
وأن تعمل على تنسيق سياساتها
يف القطاعات احليوية لالقتصاد ،مثل
الطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
ال شك أن فكرة االحتاد األوراسي
قد تطورت كثريًا منذ أن طرحها
الرئيس الكازاخي نزار باييف عام
 ،1994بعد انهيار االحتاد السوفياتي
وإنشاء رابطة الدول املستقلة ،كتجمع
سياسي اقتصادي يعمل يف فضاء
اجلمهوريات السوفياتية السابقة ،إال
أن تطور األحداث بعدها على املستوى
الدولي يف ضوء التحديات اجلديدة،
فرض تطوير الفكرة األساسية
للمشروع.
جوبه طرح االحتاد األوراسي منذ البداية
مبقاومة من أطراف متعددة ،أوهلا
اجلمهوريات السوفياتية السابقة ،اليت
خشيت من حماوالت اهليمنة الروسية،
واخلوف من خسارة استقالهلا الوطين
بعد انهيار االحتاد السوفياتي.
وطموحات الطبقات السياسية الناشئة
حديثًا يف هذه اجلمهوريات ،اليت كانت
يف جمملها ذات طبيعة أوليغارشية
ومافيوية ،استولت على مقدرات
دوهلا االقتصادية وفككت جمتمعاتها
بتغطية من الواليات املتحدة والغرب،
عرب تساهل هذه القوى مع الطبقة
السياسية الناشئة يف هذه البلدان،
يف نهب وإفقار جمتمعاتها ،حتت حجج
الدميوقراطية واحلرية وإشاعة اخلوف
من روسيا كقوة استعمارية.
ثاني هذه األطراف هما الواليات
املتحدة وأوروبا الغربية ،اللتان طرحتا
«خطة وسط آسيا األمريكية»،
وهدفها استعادة التوازن يف منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ .ويكمن مغزاها
يف سيطرة أمريكا على أفغانستان
دون أن توظف أموا ً
ال لغرض تطوير
هذا البلد ،فضال عن استغالل مشاكل
باكستان السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،ومشاكلها مع جريانها
بغرض تعزيز النفوذ األمريكي ومنع
إقامة قاعدة اقتصادية مشرتكة
لبلدان وسط آسيا ،ووضعها يف
جمابهة روسيا والصني واستكمال
حصار إيران.
أما ثالث هذه األطراف فهي الصني،
عرب مشروع طريق احلرير والذي
يشمل الدول القائمة على خط احلرير
التارخيي .اعتربت الصني أن مشروعها
أوسع وأمشل من االحتاد األوراسي،
الذي ميكن أن ينخرط فيه أكثر من
نصف البشرية ومبقدرات اقتصادية
هائلة ،تستطيع أن تقف يف مواجهة
السيطرة األمريكية واألوروبية.
لعل العامل الرئيسي يف تطوير
االحتاد األوراسي واقرتابه من
املشروع الصيين ،جرى حتت تأثري

بوتني
وضغط األحداث السياسية ،اليت
وضعت الصني وروسيا يف خندق
واحد يف مواجهة املخططات األمريكية
واألوروبية.
ويسعى الطرفان الروسي والصيين
إىل تطوير مفهوم مشرتك بينهما،
يدمج ما بني الفكرتني املتعارضتني
مبا يضمن لروسيا أن تكون قادرة
على بث الطمأنينة يف دول الفضاء
السوفياتي السابق من جهة ،ومن
جهة أخرى أن تتعزز عالقاتها بالصني
على املستويات االقتصادية والتوافق
مع
اجملابهة
وحدود
السياسي
الغرب االستعماري ،وتضمن توسيع
االستثمارات الصينية اهلائلة يف مدى
هذا االحتاد اجليوسياسي الواسع.
ومن هنا ميكن أن نفهم إعالن بوتني
أن هذا االحتاد مفتوح للتوسع ،ومهتم
بضم دول مثل الصني واهلند وفيتنام
ودول أخرى.
الرئيس
كلمة
إىل
وباالنتقال
البيالروسي يف حفل التوقيع ،فقد
تطرق إىل نقطة مهمة قد حتمل
ّ
دالالت كثرية ،حيث ذكر أن أوكرانيا
لن تكون خارج هذا االحتاد يف القريب
العاجل .ما يعين أن أوكرانيا قد جتد
مكانها يف االحتاد خالل ثالث إىل
مخس سنوات ،بعد التخلص من آثار
املعركة احلالية.
من جهة أخرى تسربت أنباء عن تفكري
إيران وسوريا يف طلب االنضمام إىل
هذا االحتاد ،ما يدل على تفكري هذا
التحالف يف بناء قاعدة اقتصادية
وسياسية مشرتكة ،أساسها مقاومة
واألوروبية
األمريكية
اإلمربيالية
الغربية ،وذلك بالعمل على خلق عامل
متعدد األقطاب ،قادر على جتريد
الغرب من مصادر قوته االقتصادية
والسياسية واملالية والعسكرية.
وتبقى مسألة أثريت حول انضمام
إسرائيل إىل االحتاد األوراسي،
وجيب التفكري يف سبب طرح هذه
الفكرة .هنا يظهر احتمال أن تكون
روسيا تفكر بطريقة تكون فيها قادرة
على دمج إسرائيل يف هذا التحالف،
إلضعاف التأثري األمريكي واألوروبي
على السياسات االسرائيلية .أما من
جهة إسرائيل ،فإن مسارعتها للحديث
عن رغبتها يف االنضمام هلذا االحتاد،
ناتج عن فهمها العميق لالنكفاء
األمريكي التارخيي عن املنطقة،
وبالتالي فإنها تسعى إىل أن تضمن
روسيا هلا أن تعمل على كبح مجاح
حلف املقاومة يف املنطقة من تدمري
دولة إسرائيل.
ويبقى السؤال :هل ستكون روسيا
قادرة على أخذ هذا االلتزام دون أن
ختذل أصدقاءها وحلفاءها يف املنطقة
؟؟؟
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
اعترب وجوده يف األوزاعي خالل «حرب متوز» أحد أركان
الصمود
احلكم على بلغاري ـ لبناني بالسجن جبرم التعامل
بعدما أنهت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن
الطيار خليل ابراهيم حماكمة املوقوف السبعيين طالل حممد خليل
جبرم التعامل مع إسرائيل وتزويد ضباطها مبعلومات عن مراكز أمنية
ومقرات حزبية وشركات ومكان اقامة أمني عام حزب اهلل ،أصدرت
أمس حكمًا حبقه قضى بسجنه مدة مخس سنوات اشغا ً
ال شاقة
وتغرميه مبلغ  500ألف لرية وجتريده من حقوقه املدنية.
وأعلن خليل قبل ختم احملاكمة انه بقي يف لبنان خالل العدوان
االسرائيلي يف متوز عام  ،2006كنوع من أنواع املقاومة والصمود،
بعد أن عمل على اعادة زوجته البلغارية اىل بالدها ،وقال :وجودي
يف منطقة األوزاعي كان أساسًا يف الدفاع عن لبنان.
وكانت احملكمة قد استمعت االثنني اىل افادة شاهد أكد فيها أن
املتهم كان يقطن يف احدى الشاليهات يف منطقة األوزاعي ومل
يغادر املكان خالل حرب متوز.
وأضاف ردًا على أسئلة الرئاسة أنه مل يكن يشك باملتهم إمنا كان
األخري يرفض استقبال أحد يف الشاليه وطاملا كان يتحجج بالتعب
أو املرض .وتابع :زرته مرة أو مرتني.
وباستيضاح املتهم قال ان زوجته خافت اثر بدء حرب متوز فقام
بإعادتها اىل بالدها وأضاف :أنا بقيت ألني لبناني ومن واجيب أن
أدافع عن بلدتي .مل يطلب مين أحد أن أبقى .وعاد الشاهد ليقول
ير األخري
انه مل يستغرب بقاء املتهم يف املكان ،مضيفًا بأنه مل َ
حيمل هاتفًا« ،وعندما سألته عن سبب عدم مرافقته لزوجته اىل
بالدها مل جيب».
وتدخل املتهم ليوضح أنه أراد الدفاع عن بلده ،وكان وجودي يف
املنطقة أحد أركان الصمود ،وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة
القاضي داني الزعين تطبيق مواد االتهام ،ترافع وكيله احملامي
صليبا احلاج ،فاعترب ان حتقيق العدالة حباجة اىل شجاعة وأصعب
مهمة يواجهها َمن كان يف موقع املسؤولية حتقيق العدل.
وقال ان موكله كان واضحًا يف التحقيقات األولية بعد أن تسلمته
مديرية املخابرات من أحد األحزاب (حزب اهلل) ،متحدثًا عن مرض
موكله الذي خضع لعدة عمليات يف القلب.
وأكد ان موكله أنكر ما أسند إليه أمام قاضي التحقيق ،كما فعل
أمام احملكمة ،فهو اشرتاكي بلغاري وليس عمي ًال ،وتساءل كيف انه
ُيطلب منه معرفة مكان وجود أمني عام حزب اهلل وهو الذي أمضى
يف بلغاريا  30عامًا ،مشريًا اىل أن التحقيقات أثبتت عدم محل موكله
ألي هاتف خلوي أو امتالكه هاتفًا ثابتًا أو جهاز كمبيوتر ،فكيف
يتواصل إذًا مع االسرائيليني؟ وأكد أن األمساء الواردة يف التحقيق
تعود ألشخاص بلغاريني وليس لضباط اسرائيليني .وانتهى اىل
طلب ابطال التحقيقات األولية اليت جرت خالفًا لألصول القانونية،
ولعدم وجود أي دليل يشري اىل تعامله ،كما طلب اعالن براءة موكله
للشك وعدم الدليل .وبسؤاله عن كالمه األخري طلب خليل الشفقة
والرمحة.

أبو غيدا يعلن عدم اختصاصه يف تفجريي السفارة واهلرمل
أصدر قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا قرارين
أعلن مبوجبهما عدم اختصاص القضاء العسكري متابعة النظر يف
التفجريين االنتحاريني اللذين استهدفا السفارة اإليرانية يف بريوت
يف  19تشرين الثاني املاضي وأسفرا عن مقتل عدد من اللبنانيني
واإليرانيني ،ويف التفجري الذي وقع يف منطقة اهلرمل يف  16كانون
الثاني املاضي بواسطة سيارة مفخخة ما أدى إىل استشهاد عدد
من األشخاص.
وأحال أبو غيدا أوراق امللفني اللذين توىل التحقيق فيهما إىل
اجمللس العدلي وذلك إنفاذًا للمرسوم الصادر عن جملس الوزراء
بإحالة عدد من ملفات التفجري على اجمللس العدلي ومن بينها
تفجريي السفارة واهلرمل.

«املطبوعات» تدين محدان و»اجلديد» بدعوى جعجع
دانت حمكمة املطبوعات يف بريوت يف حكمني أصدرتهما االثنني
يف دعويني لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع،
ك ًال من العميد املتقاعد مصطفى محدان ومديرة األخبار يف حمطة
اجلديد مريم البسام ،والكاتب يف جريدة الثبات عمرو عبداهلادي
علي ناصيف جبرائم القدح والذم.
وقضى احلكم األول الذي أصدره رئيس احملكمة القاضي روكز رزق
وعضوية املستشارتني نوال صليبا وروال عبداهلل بتغريم محدان مبلغ
ستة ماليني لرية والبسام مليوني لرية ،وإلزام األول بدفع مبلغ 10
ماليني لرية كتعويض للمدعي جعجع.
وقضى احلكم الثاني بتغريم ناصيف مبلغ ستة ماليني لرية وإلزامه

بدفع مبلغ مخسة ماليني لرية كتعويض للمدعي .فيما أسقط احلكم
الدعوى عن املدير املسؤول جلريدة «الثبات» وليد زبيبو تبعًا
لإلسقاط الشخصي.

حترير حمام بعد خطفه بساعات
متكنت القوى األمنية من حترير حمام بعد أقل من  24ساعة على
اختطافه من ِقَبل  3أشخاص خلالفات مادية ،وذلك بعدما أوقفت
الفاعلني الثالثة.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بتاريخ
 2014/6/1ويف حملة جل الديب ،تعرض احملامي ربيع نصر (44
عامًا) لعملية حجز حرية من قبل أشخاص طالبوا شقيقه هاتفيًا مببلغ
قدره  3000دوالر أمريكي إلطالقه ،وذلك خلالفات مادية بينهم
وبني احملامي ،وأبلغوه أن موعد التسلم والتسليم سيكون بالتاريخ
ذاته يف حملة ضبيه حتت جسر املشاة.
وعلى الفور باشرت القطعات العمالنية يف قوى االمن الداخلي
حترياتها واستقصاءاتها املكثفة ،بغية حترير احملامي احملتجز ،حيث
متكنت عناصر فصيلة أنطلياس يف وحدة الدرك اإلقليمي على الرغم
من مناورة الفاعلني من تتبعهم وتوقيفهم يف حملة جل الديب ،وهم
كل من ع.أ .وإ.أ .وع.ف .ومت حترير احملامي واستعيدت سيارته من
نوع «ميتسوبيتشي».

موقوفو «أحداث عربا» أعلنوا اإلضراب عن الطعام
أعلن موقوفو «أحداث عربا» إضرابهم عن الطعام أالثنني يف سجن
جزين احتجاجًا على تأخري مواعيد حماكمتهم.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة قد باشرت إثر تسلمها امللف
جتزئته إىل فروع عدة لتسهيل احملاكمات والتسريع فيها نظرًا إىل
عدد املوقوفني الذين يتجاوز اخلمسني ،وذلك ّ
كل حبسب اجلرائم
املسندة إليه يف القرار االتهامي.

توقيفات األمن العام
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل الفرتة
املمتدة من تاريخ  2014/05/25لغاية  ،2014/06/01وبإشراف
النيابات العامة ،بتوقيف عدد من االشخاص بتهم إرتكاب افعال
جرمية وذلك على الشكل اآلتي:
ـ واحد وأربعون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال ألشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
ـ تسعة أشخاص جبرم دخول البالد خلسة وخمالفة نظام االقامة.
ـ أربعة أشخاص جبرم انتحال صفة واستعمال مستندات غري عائدة
هلم.
ـ ثالثة أشخاص جبرم تبييض أموال وادارة شبكة لتسول األطفال.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.

تعقّب سيارة تنقل خمدرات من البقاع إىل الفنار وتوقيف سائقها
ّ
تعقبت القوى األمنية سيارة مشبوهة تقوم بنقل املخدرات من حملة
حي الشراونة يف بعلبك إىل منطقة الفنار .ومتكنت من ضبطها عند
أحد حواجزها وبداخلها خمدرات تصل قيمتها إىل حنو  300ألف دوالر،
وتوقيف سائقها الذي اعرتف بنقل املخدرات منذ قرابة السنة إىل
التجار.
الفنار إىل أحد كبار
ّ
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة املخدرات اإلقليمي يف البقاع
حول قيام أحد األشخاص على منت سيارة من نوع مرسيدس طراز
«شبح» لون نبيذي بنقل املخدرات من حملة الشراونة بعلبك إىل حملة
الفنار سد البوشرية.
ً
نتيجة للتحريات واالستقصاءات وعمليات الرصد ،متكن عناصر
املكتب املذكور بتاريخ  2014/6/1من توقيف السيارة املشبوهة عند
حاجز التوييت ،حيث كان يقودها :ـ م .ق 35( .عامًا)
ومن خالل تفتيش السيارة ُعثر بداخلها على كمية من مادة الكوكايني
ّ
موضبة داخل ست علب بالستيكية
اخلام زنة  /1,146/كيلوغرامًا،
ّ
ً
إضافة إىل عبوة بالستيكية
وثالثة أكياس من النايلون الشفاف،
حتتوي على كمية من املواد السائلة اليت ميكن بواسطتها حتويل كمية
الكوكايني املضبوطة إىل ثالثة أضعاف ،حبيث يصبح مثن مبيعها
اإلمجالي ما يقارب الثالمثئة ألف دوالر أمريكي.
وبالتحقيق معه إعرتف بأنه يقوم بنقل املخدرات منذ حنو سنة ملصلحة
أحد جتار املخدرات ويدعى :ع .ز .إىل املدعو :ز .ز .يف حملة الفنار،
كما اعرتف بتعاطيه املخدرات.
جار بإشراف القضاء املختص ،والعمل مستمر لتوقيف باقي
التحقيق ٍ
املتورطني.

القبض على عصابة سرقة يف رأس املنت
ّ
املكثفة اليت قامت بها مفرزة
أسفرت التحريات واالستقصاءات
بعبدا القضائية بتوقيف عصابة للسرقة من منازل يف رأس املنت
قوامها  4أشخاص اعرتفوا بقيامهم بعمليات عدة.
وكانت حصلت يف اآلونة األخرية عمليات سرقة عدة طالت عددًا من
املنازل بواسطة الكسر واخللع يف حملة رأس املنت.
ومتكنت عناصر مفرزة بعبدا من توقيف الفاعلني ،وهم :ط.م.
ور.ه .وأ.ه .ور.أ.
وبالتحقيق معهم ،اعرتفوا بتأليفهم عصابة للسرقة من داخل املنازل
بعدة عمليات سرقة ،كما اعرتفوا
بواسطة الكسر واخللع ،وبقيامهم ّ
بأنهم قاموا ببيع قسم من هذه املسروقات ،وقد مت استعادة كمية
ّ
وسلمت إىل أصحابها.
منها

ستة جرحى حبادث سري على طريق الكحالة
وقع حادث سري مروع قرابة الثانية والنصف من بعد ظهر االثنني
عند منعطف الطريق الدولية يف بلدة الكحالة قضاء عاليه ،أدى اىل
وقوع ستة جرحى توزعوا على مستشفيات عاليه وبعبدا احلازمية.
وكان سائق شاحنة (قاطرة ومقطورة) من نوع مرسيدس حمملة بعدة
أطنان من أكياس االمسنت ويقودها حممود مطر العبداهلل قد فقد
السيطرة عليها فعمد اىل ايقافها عند حاجز االمسنت حيث انفصلت
القاطرة عن الشاحنة األساسية واصطدمت بسيارة جيب بيضاء تابعة
لـ»ليبان بوست» وبسيارة من نوع «رينو سانديرا».
وتسبب احلادث بوقوع ستة جرحى ،من بينهم سائق الشاحنة الذي
أوقفته قوى األمن الداخلي ،وثالثة جرحى يف سيارة أوجريو هم:
طوني ملكي ،اسكندر عاصي وفرنسوا عبدو ،وتوزعوا على ثالثة
مستشفيات :الوطين يف مدينة عاليه ،السان شارل وقلب يسوع،
فيما أصيب يف سيارة الرينو فاديا وروز أبي خليل ونقلتا اىل
مستشفى «أوتيل ديو».

وفاة شاب غرقاً على شاطئ جبيل
تويف الشاب مايكل أواديس أرزومانيان ( 28عامًا) إثر غرقه
على شاطئ جبيل .وكان أرزومانيان ميارس السباحة أول من أمس
وغرق .وقد مت نقله إىل مستشفى «سيدة املعونات اجلامعي» لتلقي
اإلسعافات الالزمة ،ولكن كل احملاوالت إلنقاذه باءت بالفشل
وفارق احلياة فجر أالثنني.
من جهة أخرى ،قضى الفتى السوري حممد عبدالسلوم ( 19عامًا)
الري يف سهل يف رياق .وقد نقلت جثته إىل
غرقًا يف إحدى برك
ّ
مستشفى رياق.

إرجاء حماكمة فستق إىل أيلول
رفعت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم وعضوية املستشارة املدنية القاضية ليلى رعيدي ،وحبضور
ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار إىل الثالث من شهر ايلول
املقبل ،حماكمة الشيخ عمر بكري فستق جبرائم االنتماء إىل عصابة
ّ
مسلحة بقصد ارتكاب اجلنايات على الناس واألموال والقيام بأعمال
إرهابية بواسطة املتفجرات ونقل أسلحة وذخائر من دون ترخيص
ومساعدة جمرمني على التواري من وجه العدالة وتأمني املأوى
هلم.
مقر توقيفه ،فيما ُ
مثل
وجاء إرجاء اجللسة لعدم سوق فستق من
ّ
املوقوف شادي الزيلع املالحق إىل جانب فستق يف هذه القضية
اليت تعود إىل العام  2012بانتمائه إىل تنظيم فتح اإلسالم.
وكان قد ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر على الشيخ عمر بكري فستق ،بعدما تسلم التحقيقات االولية
اليت أجرتها شعبة املعلومات يف قوى الداخلي ومديرية املخابرات
يف اجليش معه.
وأسند إىل فستق انتماءه إىل تنظيمات إرهابية مسلحة منها الدولة
اإلسالمية يف بالد العراق والشام «داعش» ،والقاعدة ،والعمل
النشاء إمارة إسالمية والتدريب على السالح واملتفجرات وإطالق
خطب واعطاء دروس دينية تهدف اىل حتقري الدولة واجليش اللبناني
ومتس بالشعور القومي والوطين وإثارة احلرب االهلية.
وجاء االدعاء سندًا إىل مواد تصل عقوبتها القصوى إىل اإلعدام.
وأحال صقر ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري األول رياض ابو
غيدا الستجواب فستق واصدار مذكرة توقيف وجاهية حبقه سندًا
اىل مواد االدعاء.
وتنظر احملكمة العسكرية الدائمة يف ملف آخر مالحق به فستق أمامها
جبرم إنتمائه اىل «تنظيم فتح االسالم» بهدف القيام بأعمال إرهابية
والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتدريب على االسلحة واملتفجرات
وايواء مطلوبني للعدالة وتقديم الطعام هلم.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
وكان سبق للمحكمة ان قررت حماكمة فستق
يف هذا امللف بالصورة الغيابية بعدما ختلف عن
املثول أمامها ،حيث يالحق اىل جانب موقوف آخر،
ّ
مت إلقاء القبض عليه خالل تنفيذ اخلطة األمنية
يف طرابلس( ،وقد صدر خالل العام  2012حكم
غيابي حبق فستق قضى بسجنه أشغا ً
ال شاقة
مؤبدة ،حيث أوقف أثر صدور احلكم مدة  4ايام
وأخلي سبيله بكفالة مالية قدرها اربعة ماليني
لرية ،بعدما تقدم حينها وكيله احملامي النائب
نوار الساحلي بطلب لتخلية سبيله .وخالل جلسات
حماكمته السابقة ختلف وكيل فستق عن حضورها
فر
ومت إرجاؤها مجيعها لتوكيل حمام عنه إىل أن ّ
اثر تنفيذ اخلطة األمنية يف طرابلس وأوقف قبل
حنو  10ايام بعد مداهمة شقته يف عاليه من قبل
شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي.

االدعاء على عرموني باختالس أموال «صندوق
املهجرين»
ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم
على الرئيس السابق لصندوق املهجرين فادي
عرموني جبرم اختالس أموال عامة عائدة إىل
الصندوق ،وأحاله اىل قاضي التحقيق األول يف
بريوت غسان عويدات.
وكان سبق للقاضي ابراهيم أن استجوب عرموني
يف ضوء التحقيقات اليت أجرتها هيئة التفتيش
املركزي وأحالتها اىل النيابة العامة املالية بعدما
أعدته بهذا الشأن وجود هدر
تلمست يف تقرير ّ
بلغ  44مليار لرية لبنانية وذلك بني عامي 2011
و 2013على البنى التحتية من خالل اجراء تلزميات
خمالفة لألصول.
وحبسب التقرير فإن عرموني أجرى تلزميات يف غري
مكانها وأنفق أموا ً
ال طائلة حتت عنوان «مصاريف
خمتلفة».
وينتظر أن يستدعي عويدات األسبوع املقبل عرموني
كمدعى عليه حول ما أسند إليه.
الستجوابه
ّ

الراكب يستدرج  ..السائق
ّ
متكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف
وحدة الشرطة القضائية ألثالثاء ويف حملة الصياد
من توقيف املدعو ح.ض( .مواليد  )1977لبناني،
إلقدامه بتاريخ  2014/5/26على استدراج سائق
تاكسي اىل بلدة احلمودية البقاع وسلبه سيارته،
َ
بالغي حبث
كما تبني أنه مطلوب للقضاء مبوجب
جار بإشراف
وحتر جبرائم خطف وسرقة .والتحقيق ً
القضاء املختص.

توقيف  27مطلوباً يف طرابلس

 ،تزوير ،ابتزاز ،اطالق نار ،شيك دون رصيد
وغريها من اجلرائم .
وأودع املوقوفون القضاء املختص.

..وفلسطيين إللقائه قنبلة يف صور
أوقفت عناصر من «شعبة املعلومات» يف قوى
األمن الداخلي يف حملة البص يف صور الفلسطيين
ب.ن بعد إلقائه قنبلة يدوية يف املنطقة.

األمن العام حي ّذر املتطوعني من الوقوع ضحية
عمليات احتيال
ّ
حذرت املديرية العامة لألمن العام يف بيان هلا
الذين يدعون القدرة على تأمني قبول طلباتهم
لقاء مبالغ مالية حمددة.
وأكدت املديرية انها اعتمدت وال تزال االجراءات
االدارية والتنظيمية اليت حتفظ حقوق املتطوعني
كاملة يف خمتلف مراحل الدورة وصو ً
ال اىل اعالن
النتائج النهائية ،وهي ال تتحمل مسؤولية وقوع
اصحاب الطلبات هذه ضحية اي عملية نصب أو
احتيال يقوم بها هؤالء األشخاص ،وبالتالي فهي
تدعوهم اىل االبالغ عنهم والتقدم بشكوى ضدهم
على الرقم .1717

بريء حتى تثبت  ..سرقته
مل تتمكن «زينب» من اثبات تهمة السرقة على
فلسطيين بعدما اشتبهت به بسرقة أموال من
منزهلا فض ًال عن ساعتني مرصعتني باألملاس.
وكان شخص جمهول قد دخل فجرًا اىل منزل
زينب يف حي األمريكان بعد ان تسلق الشرفة،
وضربها وسرق مبلغًا ماليًا قدره ستمئة الف لرية
لبنانية وساعتني نوع «بوجنا» وأوراق خاصة والذ
بالفرار.
وبالتحقيق األولي وبعد عرض رسوم اصحاب
السوابق على املدعية تعرفت بنسبة  70باملئة
على «مخيس ح .باعتباره من ارتكب اجلرم موضوع
للدعوى.
وبعد مقابلة املدعية باملتهم صرحت انها تشتبه
به بنسبة تسعني باملئة على انه اجلاني ،يف حني
انكر املتهم ارتكاب اجلرمية .وأصر على أقواله
أمام احملكمة.
وعلنت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة
القاضي ربيع احلسامي براءة املتهم «مخيس
«ح» لعدم كفاية الدليل ولعدم تأكد املدعية من
صورته بشكل كامل.

جثة فلسطيين على كورنيش صيدا

نفذت مفرزة استقصاء الشمال يف وحدة الدرك
االقليمي الثالثاء يوما امنيا ضمن سياق اخلطة
األمنية يف منطقة الشمال .ومن خالل إقامة
احلواجز ودهم األمكنة املشبوهة حبثا عن املطلوبني
للقضاء ،متكنت من توقيف  27مطلوبًا مبوجب
مذكرات واحكام عدلية خمتلفة جبرائم :قتل،
حماولة قتل ،سرقة  ،نقل اسلحة حربية ،احتيال
 ،تزوير ،ابتزاز ،اطالق نار ،شيك دون رصيد
وغريها من اجلرائم .
وأودع املوقوفون القضاء املختص.

عثر على الفلسطيين حسن أبو بكر جثة ومصابًا
بطلق ناري يف الرأس وبيده مسدس حربي
داخل سيارته من نوع «رابيد» بيضاء اللون على
كورنيش صيدا البحري.
وحضرت اىل املكان عناصر من قوى األمن الداخلي
واألدلة اجلنائية ومت نقل اجلثة اىل مستشفى
صيدا احلكومي ملعاينتها من ِقَبل الطبيب الشرعي
وبوشرت التحقيقات لتحديد ظروف ومالبسات
احلادثة.
إشارة اىل أن القتيل ليست له أية انتماءات حزبية،
وهو يعمل بائع حلوى وميلك حم ًال يف صيدا.

توقيف  27مطلوباً يف طرابلس

مخسة جرحى حبادث سري يف الضنية

نفذت مفرزة استقصاء الشمال يف وحدة الدرك
االقليمي الثالثاء يوما امنيا ضمن سياق اخلطة
األمنية يف منطقة الشمال .ومن خالل إقامة
احلواجز ودهم األمكنة املشبوهة حبثا عن املطلوبني
للقضاء ،متكنت من توقيف  27مطلوبًا مبوجب
مذكرات واحكام عدلية خمتلفة جبرائم :قتل ،
حماولة قتل ،سرقة  ،نقل اسلحة حربية ،احتيال

جرح مخسة أشخاص حبادث سري وقع يف منطقة
البياض على الطريق الرئيسية اليت تربط منطقة
الضنية مبدينة طرابلس.
واجلرحى هم :غزل نور الدين وابنتها الما فارس
اللتان نقلتا إىل املستشفى اإلسالمي يف طرابلس
للمعاجلة ،وفاطمة مريم اليت نقلت إىل املستشفى
احلكومي يف طرابلس ،ونوال الصمد وابنتها فاطمة

اللتان نقلتا إىل مستشفى السيدة يف زغرتا.
وتراوحت االصابات بني رضوض وكسور.

لصوص حياولون سرقة مسجد السعديات
أقدم جمهولون فجر أالربعاء على حماولة سرقة
«مسجد السعديات» بواسطة الكسر واخللع ،بعدما
ّ
تسلقوا إحدى النوافذ ودخلوا إىل املسجد وعبثوا
مبحتوياته وكسروا صندوق التربعات فلم جيدوا
شيئًا بداخله.
واكتشف بعض األهالي ،الذين حضروا إىل املسجد
لصالة الفجر حماولة السرقة فاتصلوا بالقوى
األمنية اليت حضرت وفتحت حتقيقًا باحلادث.
واستنكر إمام مسجد السعديات الشيخ ابراهيم
ابراهيم احلادث وقال :عندما ميوت الضمري وتغيب
خشية اهلل عن القلوب ،يتجرأ االشرار على حرمة
املقابر وينتهكون حرمة املساجد بدافع السرقة.
ففي الليل جترأ جمهولون على حرمة مسجد
بنية السرقة،
السعديات ودخلوا عرب إحدى نوافذه ّ
داعيًا االجهزة االمنية والقضائية اىل اخذ دورها
وانزال أقصى العقوبات باجملرمني.
بدوره ،طالب النائب حممد احلجار األجهزة األمنية
بالكشف عن الفاعلني.
وقال يف بيان له :بعد االعتداء الذي طال املقابر
يف عني احلور والكنيسة والبلدية يف ضهر
املغارة ،جاء دور مسجد السعديات لتطاله يد امثة
جمرمة عبثت مبحتوياته ،وهذا كله يؤكد على ضلوع
اياد خبيثة غريبة وبعيدة عن منطقة اقليم اخلروب
واهلها.
ودعا احلجار االجهزة االمنية إىل مزيد من
الفعالية للكشف السريع عن هؤالء املخربني
اجملرمني وسوقهم اىل العدالة لينالوا اجلزاء الذي
يستحقونه.

إمخاد حرائق يف قرى صور
ادى ارتفاع درجات احلرارة االربعاء اىل اندالع
عدد من احلرائق يف قرى جنوبية السيما يف كل
من بلدات كفرا وبيت ليف يف قضاء بنت جبيل
وبافليه واجلبني يف قضاء صور وقد سارعت فرق
الدفاع املدني اىل امخادها.

 3جرحى َ
حبادثي سري
وقع حادث سري ظهر االربعاء على طريق عام
تعنايل شتورا ،بني سيارة مرسيدس بيضاء وجيب
«باثفاندر» ،أصيب بنتيجته سائق املرسيدس
برضوض ونقل بسيارة الصليب األمحر إىل
املستشفى للمعاجلة.
كما أصيب جالل وعلي احلزوري جبروح ،عندما
اصطدمت بهما سيارة رباعية الدفع ،اثناء وجودهما
على منت دراجة نارية عند بولفار سن الفيل ،ونقال
بسيارة اسعاف تابعة للصليب االمحر اللبناني اىل
مستشفى مار يوسف يف الدورة.

إضراب «موقويف عربا» عن الطعام مستمر يف
«رومية» ..ومعلّق يف «جزين»
علق «موقوفو احداث عربا» يف سجن جزين اضرابهم
عن الطعام اثر تليقهم وعودًا ببدء جلسات احملاكمة
قبل نهاية الشهر احلالي امام احملكمة العسكرية
الدائمة ،يف حني استمر املوقوفون يف سجن رومية
يف اضرابهم ما ادى اىل تدهور احلالة الصحية
الثنني منهم وهما الشيخ عالء صاحل وخالد عامر.

اجتماع يف مطرانية زحلة يبحث أوضاع السجون
بقاعاً
عقد يف دار املطرانية يف زحلة اجتماع خصص
لدراسة أوضاع السجون يف البقاع ،حبضور راعي

األبرشية املطران يوحنا درويش ومدعي عام البقاع
القاضي فريد كالس ،املنسق العام للسجون يف
الشرق األوسط األب ايلي نصر ،املفتش العام
ورئيس جلنة منع التعذيب يف السجون يف قوى
األمن الداخلي العميد انطوان بستاني ،قائد
منطقة البقاع يف قوى األمن الداخلي العقيد نعيم
الشماس ،مرشد السجون يف البقاع األب مارون
غنطوس والسيد الياس املشعالني.
وأشاد املطران درويش بـ»الدور الذي تقوم به
مرشدية السجون يف زحلة والبقاع» ،داعيًا إىل
«التعاون بني كل األجهزة واجلمعيات لتأمني
أبسط احلقوق للمساجني».
واتفق اجملتمعون على متابعة يومية ودقيقة لبعض
األمور اليت قد تساهم يف حتسني اوضاع السجون
واملساجني.

والد يقتل ابنته يف ببنني
أقدم مصطفى.ص من بلدة ببنني يف عكار على
إطالق النار على ابنته آالء ( عامًا) من سالح حربي
ما أدى إىل مقتلها على الفور ثم عمد إىل الفرار.
وتقوم األجهزة األمنية بالتحقيقات الالزمة لكشف
مالبسات احلادثة وحبثًا عن اجلاني .وأفادت
معلومات أن املغدورة أرادت الزواج من شاب عن
طريق اخلطيفة ،غري أن الوالد مل يكن راضيًا على
ذلك ،فقرر قتلها .كما أفيد أن الوالد يعاني من
أمراض عصبية.

قوى األمن توضح قضية دهم منزل يف جل
الديب
اوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف
بيان خربًا «أورده بعض وسائل اإلعالم اليوم
بعنوان «مفرزة بريوت القضائية تهدد خبلع
واقتحام منزل عائلي يف جل الديب» ،مفاده أن
«قوة من مفرزة بريوت القضائية ،نفذت منذ
قرابة السادسة صباحا مداهمة ،وضربت طوقا
امنيا خارج نطاق صالحيتها ،وتهدد خبلع باب منزل
عائلي يف منطقة جل الديب ،بداخله اطفال ،وذلك
على خلفية نزاع مدني مت ادخاله اىل اجلزاء ،خالفا
لألصول والقانون».
واشارت املديرية اىل أنه «بناء على إشارة القضاء
املختص يف بريوت وجبل لبنان ،وبتاريخ اليوم
(اخلميس) وحواىل السادسة صباحا ،انتقلت قوة
من مفرزة بريوت القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية اىل حملة جل الديب ،بغية توقيف
املدعى عليه م .ق ،مواليد  ،1978لبناني جبرم
إساءة أمانة واحتيال.
وبوصوهلا إىل احمللة ،تبني أن باب منزله مقفل،
وأن سيارته مركونة يف املوقف ،وزوجته غادرت
املنزل .وقد مت اإلتصال بها هاتفيا ،بغية احلضور
لفتح الباب فوعدت بذلك لكنها مل حتضر.
ومبراجعة القضاء ،أشار برتك املكان وتعميم بالغ
حبث وحتر حبق املدعى عليه ،وفقا لألصول ،علما
انه مل حيصل أي خالف أو شجار ،ومل يتم التهديد
خبلع باب املنزل».

سرق دراجة ورَكَنها  ..يف املخفر
يتسن لـ أ.إ« .التنعم» بسرقة دراجة نارية حيث
مل
َّ
القي القبض عليه بعد ساعة واحدة من سرقتها
من حملة االونيسكو.
وكانت مفرزة الضاحية اجلنوبية يف وحدة الشرطة
القضائية قد اوقفت أ.إ 31( .عامًا) لقيادته دراجة
نارية صغرية احلجم ،كان قد اقدم على سرقتها
يف حملة االونيسكو قبل ساعة من القاء القبض
عليه.
وبالتحقيق معه ،اعرتف بقيامه بعدة عمليات سرقة
دراجات نارية ،وانه يتعاطى املخدرات .كما تبني
ً
سابقا
انه من اصحاب السوابق ،وكان موقوفًا
جبرم خمدرات ،وهو مطلوب للقضاء جبرم اطالق
نار.
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فـرع أول :سـيدني

بادارة محمد هوشر

ثـان :ملـبورن
فـرع ٍ

تــنزيالت كـبرية جــدا بــمناسـبة فـصل الـصيف
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة
جدا ومميزة من املفروشات
اخلارجيةوالبالط والفانييت
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من  9صباحا
حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

فرع سيدني
204 B Hume Highway, Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
Next to Anzac ST

زورونا واستفيدوا من
تنزيالتنا الكبرية
www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

أسعار
ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

فرع ملبورن
178 Whitehorse Rd, Blackburn VIC 3130
Tel: 03 9878 2923
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اسـطول من آليات احلفر ونقل الردم
والشاحنات ومضخات االمسنت
نتعهد كافة مشاريع البناء السكنية والتجارية
من املنازل العادية حتى املباني املتعددة
الطبقات من رسم اخلرائط حتى تسليم املفتاح

ثقة ..مصداقية  ..خربة ..دقة يف العمل
خدماتنا تغطي سائر أحناء سيدني وضواحيها

بـإدارة تـوفـيق طـبيخ

نعطي كفالة على مجيع األعمال والتعهدات
أسعارنا تناسب اجلميع  ...التـسعري مـجاني
 Carpentry - Framing - Roofing - FixingRenovations - Formworks -Steel Fixing - Concrete
Pumps - Fascia + Gutters - Roof Tiles - Colourbond
Roofs - Pergolas - All Slabs - Plumbing - Electrical
Works - Gyprock - Painting... Etc

جلميع حاجاتكم من اعمال البناء والتعهدات اتصلوا بصاحب اخلربة توفيق طبيخ على الرقم0411225583 :
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حبضور احلاكم العام وممثل عن رئيس الوزراء وزعيم املعارضة ووزراء ونواب وشخصيات دينية وسياسية واجتماعية ورجال أعمال

احتفال تارخيي لالحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية مبرور  50عاما على تأسيسه

الحاج حافظ قاسم

املطران كيفن مانينغ

السيناتور كونشيتا فريافانتي  -ويلز

زعيم املعارضة بيل شورتن

د شهاب الدين عبد اهلل

رئيس مجلس الوالية امجد محبوب

رئيس مجلس االئمة االسرتالي الشيخ العفيفي

رئيس مسلمي ويست اسرتاليا د راتب جنيد

الحاكم العام وعقيلته والحاج قاسم وعقيلته وابنته

عائلة الحاج قاسم

عريف املناسبة الوزير السابق هاردغرايف

السفري السعودي نبيل آل صالح

الحاكم العام كوسغروف والحاج قاسم يدخالن الصالة

الحاكم العام كوسغروف والحاج قاسم

عائلة الحاج قاسم

لني كوسغروف وبارعة قاسم

رادوك يقدم هدية للحاج حافظ قاسم

الحاج قاسم يقدم هدية لفيليب رادوك

الحاج قاسم يقدم هدية للمفتي السابق تاج الدين الهاللي

السيد قاسم يقدم هدية للسيد امجد محبوب

السيدة قاسم تقدم هدية للسيناتور ويلز

النائب جايسن كلري يستلم هدية بيل شورتن

الحاج قاسم يقدم هدية للحاج ابراهيم دالل

أراد رئيس االتحاد االسرتالي
للمجالس االسالمية الحاج حافظ
قاسم ان يكون االحتفال باليوبيل
الذهبي على تأسيس االتحاد هذا
العام مميزا فاقرتح على اللجنة
االدارية واملجالس االسالمية اقامته
يف الصالة الفخمة يف الربملان
الفيدرالي وقد نال هذا االقرتاح
موافقة جميع االعضاء ،والن االتحاد
هو اتحاد فيدرالي اسالمي كان
االحتفال يف الربملان الفيدرالي يف
العاصمة كانبريا.
والحفل ،الذي كان فيه الحاكم

االسرتالي العام بيرت كوسغروف
ضيف شرف مع عقيلته السيدة لني
كوسغروف ،حضره كل من السيناتور
كونشيتا فريافانتي  -ويلز ممثلة
رئيس الوزراء الفيدرالي طوني
ابوت ،زعيم املعارضة الفيدرالية
بيل شورتن ،سماحة املفتي األسبق
الشيخ تاج الدين الهاللي ،رئيس
مجلس األئمة االسرتالي الدكتور
عبد العظيم عبد الرحمن العفيفي،
املطرانان كيفن مانينغ وستيفن
بيكارد وعدد من املشايخ الكرام
وما يزيد عن خمسني نائبا ووزيرا

وأكثر من عشرة سفراء يف مقدمتهم
سعادة سفري خادم الخدمني
الشريفني السيد نبيل آل صالح
وسفري دولة الكويت السيد خالد
الشيباني وسفري دولة قطر السيد
يوسف الخاطر ومصر الدكتور حسن
الليثي وفلسطني الدكتور عزت
عبد الهادي واألردن السيدة ريما
عالء الدين وإيران السيد محمود
بابائي وأفغانستان السيد ناصر
أنديشا ولبنان السيد ميالد رعدـ
رئيس االزيو ديفيد ايرفني وغريهم
من السلك الدبلوماسي ورؤساء

الجمعيات واملجالس االسالمية
وفعاليات من املجتمع االسرتالي.
افتتح الحفل رئيس املجلس
االسالمي لوالية ويست اسرتاليا
الدكتور راتب جنيد بتالوة آيات من
الذكر الحكيم وتاله فريق املدرسة
االسالمية بغناء النشيد الوطني
وفرقة ماتيلدا هاوس االبورجينية
باالستقبال الفولكلوري التقليدي.
يف بداية الحفل شكر رئيس االتحاد
السيد حافظ قاسم سعادة الحاكم
العام والحضور على تلبية الدعوة
وأكد أنه على املجتمع االنساني أن

الحاج قاسم يقدم هدية للدكتور باريت ويبدو رادوك وفريغسون

يوجه اهتمامه إىل حل مشكلة الفقر
واملجاعة بدال من هدر االموال على
االسلحة الفتاكة وأكد أن القضية

الفلسطينية هي القضية األم وأن
حل هذه القضية سيكون العامل
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قاسم ورادوك وفريغسون يقدمون هدية لهاردغرايف

السيدة قاسم تقدم هدية للسيناتور ويلز

قاسم يقدم هدية للنائب جايسن كلري

قاسم يقدم هدية للسيد كاظم حسني

زين العابدين عبد املجيد ،ماتني يوفاز وحضور

الوندي يتوسط الحاكم كوسغروف والحاج قاسم

السيدة قاسم تقدم هدية للسيدة كوسغروف

قاسم وعقيلته والسفريان ريما وصالح

السفراء صالح والشيباني والخاطر ومنري ود سيد

قاسم يقدم هدية لعلي النابلسي وستيفاني كارلو

مصافحة بني الحاكم كوسغروف والسفري السعودي صالح

قاسم والقائم باالعمال رعد

قاسم يتوسط دبلوماسيني ماليزيني

سفري ماليزيا ،وعقيلته والحاكم العام وقاسم وعقيلته

من اليمني :هيوسك ،شورتن ،طراد وروعة السمان

الحاج علي حلوم وحضور

خالد الكردي ،جمال الخالد ،تشاملرز وبرييت

الهاللي ،شورتن ،مانينغ ،ايرفان وحضور

املحامي ريتشارد مرتي وعقيلته وحضور

رادوك وسفري مصر د الليثي والهاللي وجنيد

شهاب الدين وعقيلته واجيم غورانا ،الوزيرة بريش وحضور

االول للسالم العاملي .ويف نهاية
كلمته طلب الرئيس قاسم من
الحضور أن يشاركوا يف الدعاء من
أجل اسرتاليا.
وقد ش ّكل هذا الحفل املنصة الفعالة
التي قام من خاللها زعيم املعارضة
السيد بيل شورتن بنسف التعديل
املقرتح للمادة 18س من قانون
التمييز العنصري ،وهذه خدمة
هامة قدمها السيد شورتن لحماية
األقليات فإن التعديل املقرتح كان
يتضمن ضررا كثريا لألقليات يف
اسرتاليا .وهنأ السيد شورتن
االتحاد على إنجازاته وتمنى
للجالية االسالمية مستقبال ناجحا
وسعيدا.
بدوره املتحدث الرئيس سيادة
املطران كيفن مانينغ تكلم عن

القواسم املشرتكة بني اإلسالم
واملسيحية وخاصة أن أركان اإلسالم
الخمسة تجد ما يشابهها تماما يف
دينه كما قال.
وتكلم سيادته أيضا عن أنشطة
مشرتكة وخاصة التطورات
االجتماعية التي تهم املسلمني
واملسيحيني على حد سواء .وقد
حصل املطران سابقا على جائزة
بطل االحتواء الحضاري الدولية
السنوية التي تقدمها جمعية
الصداقة االسالمية االسرتالية.
وبدورها وهي تقدم تحية رئيس
الوزراء السيد طوني أبوت أشادت
السناتور كونسيتا فريافانتي-ويلز
بإنجازات االتحاد وهنأته وتمنت
للجالية االسالمية اطيب التمنيات.
أما سعادة سفري خادم الحرمني
الشريفني السيد نبيل آل صالح
فهنأ بدوره اإلتحاد وأشاد

باألنشطة املشرتكة وبدور اململكة
البناء يف دعم اإلسالم املعتدل يف
اسرتاليا وتمنى الخري ألسرتاليا
وللجالية االسالمية.
كما أن فريق االكاديمية االسرتالية
للفن والنشيد علي النابلسي
وستيفاني كرلو فأنشدا بعض
باللغة
االسالمية
االناشيد
االنكليزية خالل الربنامج ،وقدم
السيد أمجد محبوب رئيس مجلس
نيو ساوث ويلز اغنية واتسنغ
ماتيلدا الفولكلورية من خالل
املزيكا.
ويف كلمة الشكر ،طلب أمني سر
االتحاد الدكتور شهاب الدين عبد
اهلل من النواب والوزراء الحاضرين
أن يأخذوا رسالة هامة إىل الحكومة
االسرتالية وهي أن الرعاية الصحية
هي حق إنساني هام لكل فرد يف
املجتمع االسرتالي وحض على

د قمر الدين ،فريغسون ،ميالد رعد ،الرباق ،رائد ،النائب فامفاكينو ،كريس كالن ،السفري أحمد وحضور
ضرورة أن يكون التعليم الجامعي
يف متناول كل ابناء املجتمع.
وختم الربنامج فضيلة الشيخ
عبد العظيم عبد الرحمن العفيفي
بالدعاء باللغة االنكليزية طالبا من
املوىل عز وجل أن يبارك أسرتاليا
وشعبها ويجعل اسرتاليا بلدا آمنا
مطمئنا هنيئا وساملا.

وأخريا كلمة حق ال بد ان تقال وهي
ان االتحاد الفيدرالي للمجالس
االسالمية قد سجـّل سابقة هي
االوىل يف تاريخه باقامة احتفاله
بمناسبة خمسني عاما على
تأسيسه يف الصالة الفخمة يف
الربملان الفيدرالي حيث تمكن من
نقل الصوت االسالمي الصايف

واملعتدل والحضاري اىل كانبريا
وال يخفى على احد املردود املعنوي
االيجابي والكبري لهذه البادرة على
الجالية االسالمية جمعاء.
وقد نوه الجميع بحسن الرتتيب
والتنظيم وباملستوى الالئق الذي
تميز به هذا االحتفال التاريخي
لالتحاد.
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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اعالنات

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

صـدق يف الـمعاملة

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

اسـتقامة يف الـعمل

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

ال مـرياج
لصاحبها سام يونان
املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب ..صرح شامخ
حيقق حلم اللبنانيني والعرب
حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
وديكورها على استعداد الستقبال
مناسباتكم ...زواج  -خطوبة -
أعياد ميالد  -عمادات وغريها..

هدايا قيمة للعرسان العرب من  500اىل  2000دوالر

لقمة
شهية

أسعارنا تناسب اجلميع

نظافة
تامة

مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة ..اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

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

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com

صفحة 25

Saturday 7 June 2014

السبت  7حزيران 2014

ملبورن

Page 25

Melbourne

مركز دار العودة يستضيف عائلة التيار الوطين احلر يف ملبورن

شربل راضي وسمري بخعازي وحضور
شربل راضي يلقي كلمته

طوني حلو يلقي كلمته

مساء السبت املاضي اجتمعت عائلة التيار الوطين احلر يف ملبورن

الشاعر برصونا يلقي قصيدة

شربل راضي وطوني حلو

يف مركز دار العودة يف لقاء محيم وعشاء.

حضور

حضور

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

حضور

وبالرغم من عدم توجيه دعوات رمسية هلذا اللقاء بل جمرد ذكره
يف احدى املناسبات حضر اللقاء كامل اعضاء التيار وعدد كبري من
املؤيدين الذين جاءوا ليؤكدوا للمرة االلف الوقوف اىل جانب التيار
وقد غاب عن هذا اللقاء املنسق العام روبري خبعازي لوجوده يف
اخلارج.
والقى رئيس التيار يف ملبورن السيد شربل راضي كلمة استهلها
مرحبا باجلميع واخوة واخوات وقال كم هو شعورنا عظيم يف هذه
الليلة بلقاء املؤيدين واالصدقاء كعائلة لبنانية واحدة واالمال كبرية
بانتخاب العماد ميشال عون لرئاسة اجلمهورية.
واضاف ان لقاءنا هذا مل يكن اكثر من جتربة دون اي استعداد له والتجربة
هذه كانت ناجحة جدا على امل اللقاء بكم مرات ومرات يف هذا املركز.
وختم كالمه شاكرا السيد طوني حلو املسؤول عن هذا املركز
والذي يعتربه جلميع اللبنانيني ولكل عمل وطين واجتماعي ،كما
شكر زميلنا كميل مسعود الذي يرافقنا يف مجيع مناسباتنا واهلل
حيفظ لبنان وحيفظكم مجيعا.
الشاعر انطوان برصونا القى قصيدة شعرية اهلبت الصالة
بالتصفيق.
بدوره قال طوني حلو ان دار العودة ليس لي بل لكم مجيعا
والوالدكم متمنيا للجميع ليلة مجيلة وممتعة واهال وسهال بكم.
ّ
ألذ املأكوالت اللبنانية واملشاوي
وقدم التيار الوطين احلر
واملشروبات الروحية ..شباب وصبايا عقدوا حلقات الرقص
الشرقي والدبكة اللبنانية وحتى االطفال شاركوا يف هذا اللقاء.
وقد دامت السهرة اىل منتصف الليل.
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ملبورن

«فـنادق الـجنس»...الـحل األخــري

إذا كنت من األشخاص حميب كرة القدم ،وما زلت
تبحث عن مكان لإلقامة خالل مباريات كأس العامل
يف الربازيل ،قد تكون خياراتك قليلة.
وتواجه مدينة ريو دي جانريو الربازيلية ومدن
أخرى أزمة سكن ضخمة خالل مباريات كأس
العامل اليت تبدأ يف  12حزيران املقبل .وقد
ارتفعت أسعار الفنادق ،يف الوقت الذي يؤكد
فيه وكالء السفر أن غالبية الفنادق يف املدينة
قد حجزت غرفها بالكامل.
ودفع هذا األمر ،ببعض املسافرين إىل أن يصبحوا
أكثر إبداعًا يف خيارات اإلقامة ،إذ اختار البعض
منهم اإلقامة يف الفنادق اليت كان يستأجرها
الربازيليني لتمضية ليلة مع احلبيب.
وتتميز هذه الفنادق بأسعار أقل مقارنة بغريها
من الفنادق التقليدية األخرى ،فض ًال عن أنها
توفر وسائل الراحة مبا يف ذلك محامات سباحة
خاصة وأسرة مثرية.
وقال مستشار السفر ومقره يف مدينة سان
باولو مايكل فاين ،إن هذا النوع من الفنادق ظهر
يف أحناء عدة يف الربازيل خلدمة الشباب الذين

يعيشون يف املنزل مع ذويهم قبل الزواج ،والذين يريدون
بعضَا من اخلصوصية مع أحبائهم.
وأكد فاين« :لنوضح األمر ،هذه ليست بيوت للدعارة ».ورغم
أن فنادق عدة من «النوع الرخيص» لتأجري الغرف ملدة 30
دقيقة يف اليوم تزدهر يف الربازيل ،إال أن أماكن أخرى توفر
ميزات راقية مثل أحواض املياه الساخنة ،وغرف السونا.
من جهته ،أشار صاحب فندق يف سان باولو فيليب مارتينيز،
إىل أن معدل احلجوزات من قبل الزبائن األجانب ،قد ارتفع،
موضحًا أنه يتوقع أن تزدهر األعمال مبعدل ثالثة أضعاف خالل
مباريات كأس العامل ،ما حيفز املبيعات بنسبة  20يف املائة.
وسترتاوح أسعار الغرف بني  105و 620دوالر يف الليلة الواحدة،

أي حوالي ضعف السعر الذي يدفعه الزبائن لقضاء نصف يوم
يف الفنادق العادية األخرى.
وذهب مارتينيز بعيدًا جلذب اجلمهور األجنيب ملباريات كأس
العامل من خالل إطالق نسخة باللغة اإلجنليزية ملوقع فندقه على
االنرتنت ،و الرتويج له على موقعي «بوكينيغ دوت كوم» و
«اكسبيديا».
وقالت املسؤولة عن إحدى مواقع اإلنرتنت ملقارنة أسعار غرف
الفنادق كاتي مريلليس إن «فنادق احلب هي مبثابة صفقة».
وأضافت مريلليس أن «متوسط سعر حجز غرفة يف الفندق يف
ريو دي جانريو خالل كأس العامل بلغ  210دوالر ،باملقارنة مع
 287دوالر ،حلجز غرفة يف فندق تقليدي».

ريهانا تط ّل بفستان يربز نهديها ومؤخرتها لتسلّم جائزة
املغنية
من خنبة
املوضة
نيويورك،
«فاشن
اوارد»
2014
فستانا
اكثر مما

حازت
ريهانا،
اوساط
يف
جائزة
ايكن
للسنة
مرتدية
يكشف
يغطي.
وما ان وصلت
السجادة
اىل
جلوائز
احلمراء
«سي اف دي
ايه اواردز» يف
سنرت
لينكلون
املعقل الرمسي
يف
للموضة
مل
نيويورك،
الفنانة
ختيب
املعروفة جبرأتها،
ا لتو قعا ت
و ا ستقبلت
استقباال حارا من
اجلموع واملصورين
حتمسوا
الذي
لفستانها.
فستانها
وشع
بربيق حنو  200الف قطعة بلورية من شواروفسكي وهو من تصميم
آدم سلمان الذي ترتدي املغنية الكثري من تصاميمه .وكان شفافا
لدرجة انه ابرز نهديها ومؤخرتها.
وسلمت رئيسة حترير جملة «فوغ» النافذة جدا آنا فينتور اجلائزة
شخصيا اىل الفنانة البالغة  26عاما واصلها من جزيرة بربادوس.
وقالت ديان فون فورستنربغ رئيسة جملس «كاونسيل اوف فاشن
ديزاينرز اوف امريكا» (سي اف دي ايه) ،ان ريهانا «مثرية
فعال».

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
Master License No: 409566317

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

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :
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مناسبات

أمحد ديب يومل يف منزله عن روح ابن عمه حممود ديب وتكرميا للشاعر الضيف امحد وهيب

آدي سركيس ،الحاج مسلماني وجعفر بعلبكي

آدي سركيس ،سمري يوسف ،الحاج مسلماني وحضور

البايع ،حمود ،مرعي ،طنوس وحضور

شوقي مسلماني ،كرنيب ،االشوح ،بو ملحم ،طنوس وحضور

الشيخ مسلماني ،النائب عيسى ،ديب ،االشوح ،كرنيب ،بعلبكي وحضور

مرعي ،طنوس ،بو ملحم ،االشوح ،كرنيب وحضور

بعلبكي ،مسلماني ،ديب ،عيسى ،الشيخ مسلماني وحضور

آدي سركيس ،سمري يوسف ،الحاج مسلماني وحضور

اقام الناشط االجتماعي السيد امحد ديب يف دارته العامرة يف
مرييالندز حفل عشاء عن روح ابن عمه الفقيد حممود ديب وكذلك
تكرميا للشاعر الضيف امحد وهيب.
حضر احلفل الشيخ كمال مسلماني ،النائب طوني عيسى ،عضو
بلدية هولرويد نائب رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف نيو ساوث
ويلز آدي سركيس ،رئيس بلدية هولرويد نصر كفروني ،رئيس
جملس اجلالية اللبنانية علي كرنيب ونائب الرئيس طوني بو ملحم،
رجل االعمال ريتشارد طنوس ،رئيس حركة امل يف سيدني احلاج
كامل مسلماني ومسؤول االعالم يف احلركة عباس ابو عبد اهلل،
الناشط يف حزب االحرار االسرتالي فؤاد االشوح ،رئيس اجمللس
القومي الكلداني مسري يوسف ،نائب رئيس بلدية فريفيلد ،الدكتور
عماد برو ،السيد جعفر بعلبكي ،الشاعر شوقي مسلماني ،السيد
عدنان مرعي ،لؤي مصطفى ،املهندس حممود محود ،موسى مرعي،
والعديد من الوجوه واقارب الفقيد واهالي مرياطة ومتثلت اهلريالد
برئيس التحرير الزميل انطونيوس بو رزق.
واملناسبة ،اليت قدمها السيد عدنان مرعي ،القى فيها كلمة صاحب
الدعوة امحد ديب السيد عباس ابو عبد اهلل الذي حتدث عن البيت
وصاحبه الذي جيمع يف دارته العديد من النواب ورؤساء واعضاء
بلديات ومسؤولي جمالس وروابط ومجعيات حتت عنوان احملبة
والوحدة الوطنية.
وطرح السيد مرعي سؤاال حول امكانية تشكيل لوبي لبناني ضاغط
يف سيدني يعمل ملصلحة لبنان ووجه السؤال اىل النائب عيسى
والزميل بو رزق والشيخ مسلماني الذين اجابوا عليه من منطلق
قناعتهم ورؤيتهم.
والقى الشاعر شوقي مسلماني كلمة باملناسبات (نصها ادناه)
كما حتدث يف املناسبة الضيف الشاعر امحد وهيب الذي القى كلمة
قيمة وطنية واجتماعية شكر فيها السيد ديب واجلالية.
وكانت املأدبة كالعادة غنية باملشاوي واملأكوالت واملرطبات
والكرم.

كلمة شوقي مسلماني

سهام املوت هي يف ّ
اتاه ،واحلياة مّ
كأنا هي عابر .وهذه
كل جّ

نصر كفروني وجورج برشا
سنة احلياة اليت تقبض على ّ
ّ
كل شيء منذ البدء ،ويدرك ذلك
ّ
ولكن األكثر إيالمًا
كل مدرك ،وال ميلك معه أخريًا سوى التسليم.
ّ
يف هذه احللقة القاسية هو فقدان كريم القلب والعقل طاملا كان
اإلنسانية النبيلة.
كبريًا مع أهل بيته ومع أصدقائه ومبادئه
ّ
حممد
كثريون الذين حزنوا عميقًا لوفاة إبن مرياطة النجيب حممود
ّ
حممد» .كثريون الذين وفدوا للتعزية .كثريون الذين
ديب «أبو
ّ
األول
ّ
حب وطنه ّ
حتدثوا خبصال الفقيد احلميدة .نشأ أبو ّ
حممد على ّ
ّ
وكراهية
حب فلسطني
لبنان وبالد العرب
كافة ،مثلما نشأ على ّ
ّ
ّ
حبق شعب فلسطني قت ًال وتهجريًا
الصهيونية اليت أجرمت ليس
ّ
ّ
حبق اليهود أنفسهم
وتشريدًا وسلبًا وحسب بل أيضًا وأيضًا
يقر بها اإلسالم احلنيف وأتباعه
واليهودية اليت هي ديانة
ّ
ّ
إبراهيمية ّ
فالصهيونية ذاتها هي اليت أحدثت ذاك
يف مجيع أحناء املعمورة،
ّ
اإلبراهيمية
اجلرح الرهيب بني اليهود وبني إخوتهم يف الديانة
ّ
بد
املسلمني واملسيحيني ،وأعين به جرح سرقة فلسطني اليت ال ّ
مدنية واحدة.
أن تعود جلميع أهلها وعلى قدم املساواة يف دولة
ّ
لكل تلك ّ
ّ
اللغة
وأكثر ما اشتهر به راحلنا النبيل هو رفضه القاطع
يؤجج هلا األعداء العنصريني واإلمربياليني بني العرب
املقيتة اليت ّ

أحمد ديب والشاعر الضيف احمد وهبي
سنة وشيعة .واليت ً
ّ
بدأ ْت مع صياغة تعبري «اهلالل
املسلمني
أول من قال به امللك عبد اهلل األردني امللتزم
الشيعي» الذي ّ
مرتجًا
باتفاقية وادي عربة ،وثاني من قال به
جانب إسرائيل
مَ
ّ
العربية طبعًا من «الالب» اإلسرائيلي والبنتاغون األمريكي هو
إىل
ّ
الرئيس املصري حسنس مبارك الذي التزم أيضًا جانب إسرائيل
النواب اللبناني
باتفاقية كامب دايفيد ،ما استدعى رئيس جملس
ّ
ّ
بد أن تندثر،
بري لكي ّ
يرد بسرعة وأدًا للفتنة اليت ال ّ
األستاذ نبيه ّ
يتحدثون عنه هو دائمًا وأبدًا يف
أن «اهلالل الشيعي» الذي
ّ
قائ ًال ّ
قلب «القمر السن».
حممد ينتفض بوجه كل من حياول العبث بوحدة
كان فقيدنا أبو
ّ
أنها فتنة ال يسري معها ويف ركابها ّ
املسلمني ،ويعتقد راسخًا ّ
إال
ّ
كل شيطان مريد.
حممد وأفسح لك بني
حممد ديب أبو
رمحك اهلل يا فقيدنا حمود
ّ
ّ
الصاحلني يف ّ
جنات خلده وأهلم أسرتك عظيم الصرب والسلوان
وخصوصًا الصديق أمحد ديب وعموم األهل الكرام يف مرياطة
املقيمة واملهاجرة.
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كتابات

املركز الثقايف العربي االسرتالي حييي الذكرى الثانية لرحيل فقيد االعالم
بطرس عنداري مبهرجان حاشد ويوزع جوائز تقديرية للطالب الفائزين

د علم الدين يقدم درعا للسيد جوزيف رزق

رزق وبرو وعائلة الفقيد وحضور

د اسعد املصري وبعيني وحضور

علم الدين ،رزق ،ام زياد وحضور

الشاعر شربل بعيين ..غزارة يف االصدارات االدبية والشعرية

كتب  :أكرم املغـّوش

ما زال االديب والشاعر والكاتب واالعالمي
االستاذ شربل بعيين يتقمص شخصية املتنيب
(مالئ الدنيا وشاغل الناس) وال أحد يصدق
يف الكرة االرضية أن شخصًا مثل شربل بعيين
حيمل الوطن العربي النبيل احلر واالنسانية
مجعاء بقلبه وروحه ويدير مؤسسة الغربة
االعالمية العريبة االسرتالية العاملية (تلفزيون
وإذاعة وجريدة وجملة ) ويصدر املؤلفات
الشعرية واالدبية اليت ألفها من كل قلبه مبحبة
وفرح له وللشعراء واالدباء الذين كتبوا عنه
سلبًا أو إجيابًا وال مير أسبوع أو شهر إال ويتحفنا
الشاعر االديب االعالمي العزيز االستاذ شربل
بعيين بإصدار جديد وقد أصدر مؤخرًا (الدكتور
حداد _عزيزي شربل بعيين) ( عصام
عصام ّ
ملكي _ شربل بعيين زينة الشعار ) (الدكتور
مجيل الدويهي _ شربل بعيين  :شاعر الغربة
السوداء) (بطرس عنداري _ شربل بعيين
ظاهرة
مميزة) وكان صدر له ( ديوان فايف
ّ
_ الدكتورة الشاعرة واألديبة فاطمة ناعوت)
(نعمان حرب _ شربل بعيين شاعر العصر يف

املغرتبات).
حقًا إن االستاذ شربل بعيين ظاهرة فريدة
من نوعها ّ
الف وما زال عشرات املؤلفات
الشعرية واالدبية ومجع كافة املقاالت اليت
كتبت عنه يف كتب وما زال حيث أصبح
املرجعية املسؤول االول عن االدباء والشعراء
العرب يف اسرتاليا وال نستطيع أن نفيه حقه
يف مقال متواضع وهو اي االستاذ شربل
حول دارته يف سيدني اىل منتدى ثقايف عربي
ّ
موحدًا القلوب بوجه التيارات اليت تعبث باحلرية
من خالل السياسات العمياء وكان اىل جانب
سفري احلرية والثقافة الدكتور لطيف أبو احلسن
سفري لبنان وعميد السلك الدبلوماسي العربي
واالجنيب واستضافه مع الربوفيسور نديم
نعيمه والسفري الشاعر اليمين حممد الشريف
والشاعر هنري زغيب والدكتور رفعت السعيد
والدكتور الشاعرة فاطمة ناعوت وسواهم من
الكبار.
كما حول دارته يف مسقط رأسه جمدليا
مشال لبنان اىل متحف شربل بعيين ..نعم
شربل بعيين لك السالم واالكرام.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمان أركان فؤاد وناديا مصطفى خالل وصوهلما اىل مطار سيدني الدولي
املغوّش ،الدويهي ،شدياق وحضور
كتب  :أكرم املغـّوش
مبناسبة الذكرى الذكرى الثانية لرحيل عميد
الصحافة العربية يف اسرتاليا الصديق العزيز
املرحوم االستاذ بطرس عنداري أقام املركز
الثقايف العربي االسرتالي (منتدى بطرس
عنداري) مهرجانًا خطابيًا يف القاعة الكربى يف
مركز مجعية كفر حلدا يف ضاحية الكمبا سيدني
حبضور حاشد من أبناء اجلالية العربية.
استهل االحتفال االستاذ ميشال رزق مرحبا
ومتحدثًا عن الفقيد الغالي االستاذ بطرس
عنداري (ابو زياد) ودوره الريادي يف االعالم
العربي ثم قدم على التوالي الشاعر فؤاد
نعمان اخلوري واالستاذ جورج هاشم (كلمة
املركز) والشاعر االستاذ جورج منصور والشاعر
واالعالمي االستاذ شربل بعيين (كلمة أصدقاء
الفقيد).
كما وختلل االحتفال الذكرى معرض للكتاب
والشعراء العرب يف اسرتاليا قدموا ريع املبيعات
دعمًا لصندوق املركز مشكورين.
وقدمت ايضًا اجلوائز للطالب والطالبات
الذين فازوا باملسابقة اليت أعدها املركز الثقايف
العربي االسرتالي بأسم (بطرس العنداري) حيث
قدمهم الكتور إميل الشدياق وشارك بتسليم
اجلوائز املقدمه هديه من البنك العربي رئيس
املركز الثقايف العربي الدكتور مصطفى مجيل
برو ومدير عام البنك
علم الدين والدكتور عماد ّ
العربي يف اسرتاليا االستاذ جو رزق.
ومع نهاية الربنامج قدم رئيس املركز الدكتور
مصطفى علم الدين درعًا لالستاذ جو رزق
تقديرًا خلدماته يف شتى امليادين ودرعًا تقديريًا

لعضو اجمللس االداري يف املركز االستاذ جورج
هاشم على نشاطه الرتبوي على مدى أربعني عامًا
يف حقل التعليم والنشاط الثقايف وكان مفاجأة
لالستاذ جورج حيث قال لنا يف االجتماع االداري
أنه لو علم مسبقًا ملا وافق النه ال جيوز أن نكرم
بعضنا ولكننا مجيعًا أصرينا على ذلك وقلنا جيب
أن يكرم من يليق به التكريم يف حياته وليس
فقط عندما ينتهي به املطاف باحلياة.
ويتقدم رئيس املركز الثقايف العربي
االسرتالي الدكتور مصطفى مجيل علم الدين
(منتدى بطرس عنداري) بالشكر اجلزيل والكبري
من ادارة البنك العربي بشخص رئيسها ومديرها
العام االستاذ جو رزق ومؤسسة الدكتور الفقيد
برو عضو
برو ممثلة بالدكتور عماد ّ
عدنان ّ
االدارة يف املركز وإحتاد عمال فلسطني ممث ًال
مبسؤول حركة فتح يف اسرتاليا االستاذ عبد
القادر قرانوح واالدباء والشعراء الكتاب الذين
ساهموا بدعم املركز من خالل حضورهم وتقديم
ريع مؤلفاتهم وادارة مركز كفر حلدا بشخص
شيان واحلضور الكريم الذي أغنى
االستاذ
ّ
املركز الثقايف العربي االسرتالي حبضوره املميز
وشكرًا جزي ًال لكافة الشعراء واالدباء االساتذة
الذين شاركوا باجناح هذه املناسبة ومثيالتها
اليت قام بها اجمللس من نشاطات ثقافية واليت
سيقوم بها الحقًا.
ولن ننسى االستاذ املناضل جورج ديوب
نائب رئيس املركز الذي كان السباق اىل
الدعوة (لتجمع الوفاء لبطرس العنداري) الذي
حتول إىل هذا املركز الثقايف املميز.

تصوير أراكس

النجمان اركان فؤاد وناديا مصطفى مع الزميل أكرم املغوّش خالل وصولهما اىل مطار سيدني الدولي ( من االرشيف )
منذ عدة سنوات حضر اىل سيدني قادمني من القاهرة بعقد فين النجم أركان فؤاد وعقيلته النجمة
ناديا مصطفى وأحييا عدة حفالت كانت من أجنح احلفالت حيث أبدع النجم أركان فؤاد وغنى قدميه
وجديده كما ردد للنجم الكبري فهد بالن بعضًا من أغنياته الرائعة ومنها (عالبال بعدك يا جبل يا
سلطان) مثل ما أبدعت النجمة الراقية ناديا مصطفى بأغنياتها ومنها (سالمات سالمات يا حبييب يا
بناء على
بلديات) وغريها من أغنيات مجيلة واالمجل أنها غنت للموسيقار اخلالد االمري فريد االطرش ً
طليب ( جرى آيه يا عزالنا شغلتو بالنا ليه) وللحقيقة كانت حفالت من أمجل ليالي العمر وهي املرة
االوىل ومل تتكرر يف أسرتاليا وكنت أجريت معهما مقابلتني كل على حده حتدث كل منهما عن الفن
فقال النجم أركان فؤاد الدنيا صغرية ولدت يف جبل العرب حمافظة السويداء الغالية واستقريت يف
مصر احلبيبة وأغين السالم واحملبة مع زوجيت النجمة الغالية وقالت النجمة احملبوبة ناديا مصطفى أنا
سعيدة بهذا اللقاء استاذ أكرم ألنين شاهدت أهلنا االعزاء بوجهك السموح وجه جبل العرب االشم.
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منوعات

عاهرة أربعينية..مصابة
بااليدز متارس اجلنس مع كامل
طالب إحدى املدارس
كان سرها املفضوح معروفا لدى
مجيع طلبة املدرسة اليت تردد
عليها الكثر من عاميني ومارست
اجلنس مع مجيع طلبتها تقريبا
غالبيتهم دون وسائل محاية وبقي
احلال على ما هو عليه حتى ثارت
شبهات بإصابتها مبرض االيدز
وحتمل فريوس " "HIVما اثار حالة
من اهللع الشديد أدت يف النهاية
اىل فضح قصة العاهرة األربعينية
اليت استهدفت "بنشاطها" طالب
مدرسة جنوب إسرائيل.
ونقل موقع "يديعوت احرونوت"
العربي يوم اخلميس عن إحدى
تلميذات املدرسة وتبلغ من العمر
 13عاما قوهلا "تبادل التالميذ فيما
بينهم رسائل مصورة عرب "واتساب" وكذلك صوروا افالما
توثق ممارستهم اجلنس مع العاهرة ووزعوها فيما بينهم لقد
كان اجلميع داخل املدرسة على علم ودراية مبا جيري وكان
مجيع األوالد يذهبون إلجراء فحص االيدز".
واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية العاهرة بتهمة ممارسة اجلنس
مع فتية حتت السن القانونية ونشر املرض ،وستطلب
الشرطة من احملكمة إجبار "العاهرة" على اخلضوع لفحص
"االيدز" وذلك لعدم وجود أية أعراض أو إشارات خارجية تدل
على إصابتها بهذا املرض لكن حتقيقات الشرطة أثبتت بان
املعنية "معروفة" لدى السلطات املعنية وإنها اعتادت القول
بأنه متارس اجلنس مع كثريين مبن فيهم صغار السن "حتت
السن القانونية".
وحتدثت إحدى تلميذات املدرسة للموقع االلكرتوني ووصفت
حالة الذعر الكبرية اليت سادت املدرسة بعد أن ظهرت على
احد الفتيان ممن مارسوا اجلنس مع "العاهرة" أعراض الدوخة
والتقيؤ وبعد أن علم بإصابته مبرض االيدز هرع للطبيب
إلجراء الفحوصات.
وأضافت التلميذة "لقد قالوا للتلميذ وأصدقائه بضرورة
إجراءهم الفحوصات الطبية ما أثار رعبهم ويف النهاية واحلمد
هلل ظهرت النتيجة ومل يكونوا مصابني ال يوجد تلميذ او شخص
يف هذه املدرسة مل ميارس معها اجلنس وهناك أوالد صغار
مارسوا معها وهي مل تطلب منهم نقود وتكتفي فقط بنقود
تكفل عودتها إىل منزهلا "مواصالت" لقد حضر األوالد إىل
املدرسة حاملني معهم احلامي الذكري "كوندوم" ألنهم كانوا
ينطلقون إليها من املدرسة".
وقال قائد مركز الشرطة االسرائيلية يف املنطقة اليت حتفظ
املوقع االلكرتوني عن حتديدها أو ذكر اسم املدرسة بان األمر
يتعلق بتحقيق غري مسبوق "نشتبه بإقامتها عالقات جنسية
مع عدد كبري جدا من "القصر" وهي أالن يف مرحلة التحقيق
من وضعها الصحي وهناك طاقم حتقيق خاص يعمل على
مدار الساعة وبالتعاون التام مع عائالت وأولياء أمر الفتيان
ومؤسسة "مدينة دون عنف" ونتوقع القيام بتحقيقات إضافية
ونتوقع تعاون كافة األطراف معنا".

ألعالناتكم معنا االتصال
بــ
02 87648186

 10اخرتاعات غريت العامل عن طريق الصدفة!
بدءًا من أعواد الكربيت ،إىل رقائق البطاطا املقرمشة ،وأفران
املايكروويف ،أدت الكثري من اإلكتشافات البسيطة وأخرى
أكثر تعقيدًا دورًا مهمًا يف حياة البشرية .ويقدر اخلرباء أن
بني  30و %50من االكتشافات العلمية حتصل عن طريق
اخلطأ.
وهنا ،نستعرض عشرة من بني أهم االكتشافات اليت حصلت
عن طريق الصدفة خالل القرنني املاضيني:
 أعواد الكربيت :اكتشف العامل الربيطاني جون والكر يفالعام  ،1826عود الكربيت يف خمتربه عن طريق الصدفة،
بعدما جفت مواد كيميائية على عود من اخلشب كان يستخدمه
ملزج أنواع خمتلفة من هذه املواد .وتسبب هذه املواد بإشتعال
النار عندما حاول والكر إزالتها عن عود اخلشب.
وجتدر اإلشارة إىل أن والكر بدأ بتسويق فكرة عود الكربيت
منذ ذلك الوقت ،ولكن األعواد مل تكن مصنوعة من اخلشب،
بل من مادة الكرتون.
 مادة األنيلني (الصبغة البنفسجية اللون) :تعترب مادةالكينني ،مادة شديدة املرارة كانت تستخدم لعالج مرض
املالريا .وقبل العام  ،1850كانت ألوان صبغات الثياب
تستخرج من املواد الطبيعية مثل احلشرات ،واملعادن،
والنباتات ،ولكن هذه األلوان كانت تبهت وتفقد بريقها
بسرعة .واكتشف طالب الكيمياء ويليام بريكنز يف العام
 1856كيفية إنتاج الصبغة البنفسجية خالل حماولته إجياد
دواء لتحسني حال مرضى املالريا.
 البنسلني :اكتشف عامل اجلراثيم الكسندر فلمينج مادةالبنسيلني يف العام  ،1929وذلك بعدما ترك وعاءًا بال غطاء
مليئ بالبكترييا يف خمتربه لفرتة من الزمن ،ما أدى إىل تكون
طبقة من العفن غطت الوعاء ،متسببة بالتخلص من غالبية
البكترييا املوجودة .وكان ذلك بداية عصر أدوية املضادات
احليوية.
 فرن املايكروويف :اكتشفت الشركة األمريكية "رايثيون"فرن املايكروويف خالل فرتة األربعينيات من القرن املاضي،
بعدما الحظ املهندس بريي سبنسر ،خالل عمله على األنابيب
املغناطيسية احلربية ،أن قطعة من الشكوالتة انصهرت يف
جيبه بسبب ذبذبات املايكروويف .ومنذ تلك احلادثة ،عمد
سبنسر إىل تطوير "علبة" للطبخ .وأطلق أول فرن مايكروويف
لإلستخدام املنزلي يف العام .1967
 مادة البالستيك :ورغم أن مادة البالستيك يف البدايةكانت تعتمد على املواد العضوية ،إال أن العامل الكيميائي
ليو بايكالند اخرتع مادة بالستيك يف العام  1907مصنوعة
من مواد اصطناعية .ومزج بايكالند مادة الفورمالديهايد
والفينول ،وعرض املواد لدرجة حرارة مرتفعة ،ما أسفر عن
عدم ذوبانها.
 رقائق البطاطس املقرمشة :يف العام  ،1853حاول الطاهيجورج كروم إغاظة أحد زبائنه بسبب تذمره من مساكة شرائح
البطاطا املقلية .وعمد كروم إىل تقطيع البطاطا إىل شرائح
رقيقة للغاية ،وأضاف عليها الكثري من امللح .ولكن الزبون،
أعجب بطبق البطاطا اجلديد ،فكانت تلك بداية شهرة رقائق
البطاطا املقرمشة.
 األشعة السينية :يف العام  1895اكتشف الفيزيائي األملانيويلهلم رونتجن األشعة السينية عندما اكتشف أن أشعة
الكاثود غري املرئية سببت تأثري مشع على قطعة من الورق
مغطاة مبادة باريوم بالتينوكيانيد وبدأت تشع يف الغرفة.
وأطلق على هذا اإلكتشاف اسم "األشعة السينية".
 الزجاج اآلمن :وكان زجاج السيارات يف البداية ،يصنعمن مادة رقيقة للغاية ،ما أدى إىل وجود خطر دائم باحتمال
تعرضها للكسر .ووجد الفنان وعامل الكيمياء الفرنسي إدوارد
بينيدكتس ح ًال للمشكلة يف خمتربه يف العام  ،1909عندما وقعت
قارورة مصنوعة من الزجاج يف املخترب .والحظ بينيدكتس أن
الزجاج مل ينكسر ،وذلك ألن القارورة كانت مغلفة مبادة
البالستيك من الداخل .وعرض بينيدكتس اكتشافه على
شركات تصنيع السيارات ،ولكنها رفضت فكرته يف البداية،

ارتفاع

بسبب
التكاليف.
 دواء "الفياغرا":رغم أن العلماء،
حياولون
كانوا
اجياد دواء ملعاجلة
القلب
أمراض
ضغط
وارتفاع
الدم ،إال أن هؤالء
فعالية
اكتشفوا
دواء "الفياغرا" يف املساعدة على احلد من العجز اجلنسي
لدى الرجال.
 بسكويت بقطع الشكوالتة :يف العام  ،1973مل جتد روثوايكفيلد لوح الشوكوالتة اخلاص بالطبخ إلعداد البسكويت
املنزلي ،فأضافت قطع صغرية من لوح شكوالتة آخر ،آملة
أن تذوب هذه القطع الصغرية بفعل حرارة الفرن .ورغم أن
خطتها فشلت ،إال أن ضيوفها أعجبوا بطعم قطع الشكوالتة
الصغرية ،ومنذ ذلك الوقت أصبح البسكويت بقطع الشكوالتة
يتمتع بشهرة ذائعة الصيت يف األسواق.

النسخة األقدم لقصة آدم وحواء :آدم
كان إهلاً ..وحواء بريئة من الغواية!
َّ
أكد عاملان هولنديان أنهما اكتشفا نسخة قدمية جدًا لقصة
آدم وحواء ،تعود إىل  800عام قبل «سفر التكوين» يف
املقدس والقرآن الكريم.
التوراة ،وختتلف عنها يف اإلجنيل
َّ
القصة تعود إىل القرن الثالث عشر قبل امليالد ،وهي
منقوشة باللغة األوغاريتية على لوحني من الطني ُعثر عليهما
يف سوريا عام  .1929وبعد تفكيك رموز الكتابة األوغاريتية
ودراسة اللوحني من ِقَبل الدكتورة «مارغو كوربل» واألستاذ
الفخري يف جامعة الالهوت الربوتستانتية يف أمسرتدام
تبي أن اللوحني حيمالن نسخة قدمية
«يوهانس دي مور» ،نَّ
لقصة اخللق التوراتية.
يف القصة القدمية يسود اإلله إل ،وهو اإلله األعلى (حسب
امليثولوجيا الكنعانية) على «حقل كرمة اآلهلة العظام» ،الذي
يقع على جبل أرارات يف شرق تركيا اليوم .لكن اإلله الشرير
حورون ،سلف الشيطان ،عارض سلطة اإلله إل .وعندما
مسم «شجرة احلياة» ،وهنا
ُعوقب حورون بالطرد من اجلبل َّ
يظهر آدم يف القصة :هو إله ُأرسل إىل األرض لوضع حورون
حده ،لكن نهاية مهمته كانت مأساوية.
عند ّ
حول حورون نفسه إىل
مما أدى
فقد َّ
ثعبان سام ولدغ آدمَّ ،
ٍ
اخلالدة.
لطبيعته
خسارته
إىل
وكنوع من العزاء ملا أصابه،
ٍ
قدمت آهلة الشمس له «امرأة طيبة القلب» من أجل أن تتكاثر
َّ
ويسرتد آدم بعضًا من طبيعته اخلالدة.
البشرية
َّ
أوجه التشابه بني هذه القصة وقصة اخللق يف التوراة
ٍ
والقرآن قوية
لدرجة دفعت الباحثني لالعتقاد بأن هناك
نسخًا خمتلفة للقصة نفسها .واالختالف الرئيسي ،كما يقول
الربوفسور «دي مور» ،هو أن «هناك العديد من اآلهلة يف
هذه األسطورة األوغاريتية .آدم والثعبان هما من اآلهلة ،وهذا
يتناقض مع األديان التوحيدية» .أما االختالف الثاني ،فهو أن
سقوط آدم ال يعود إىل خطأ أرتكبه هو« :يف القصة ،وحسب
ِّ
ما استطعنا أن
نفكك رموزها ،ليست هناك خطيئة وعقاب».
كذلك ،توصف امرأة آدم على أنها «من طينة جيدة» ،ما
يعين أن «حواء يف هذه القصة ال ذنب هلا فيما حدث آلدم،
وهي بريئة من الغواية ،على عكس قصة اخللق اليت يعتمدها
اليهود واملسيحيون واملسلمون».
لوح ْي الطني اللذين ُكتب عليهما القصة هما
ُيذكر أخريًا أن َ
ٍ
ُ
جمموعة أكرب،
جزء من
اكتشفت يف أوغاريت مشال سوريا.
ٌ
تتم دراسة العديد من هذه األلواح بعد ،األمر الذي يعين
مل ّ
– برأي كل من «كوربل» و»دي مور» – أن هناك املزيد من
االكتشافات اليت قد تظهر تباعًا.
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من هنا وهناك

صيين حيول حقيبة السفر إىل
دراجة نارية

زعيم هندي «يتأمل» بالثالجة منذ  6شهور! لن يعود لبلده بسبب «شخابيط»
ابنه على اجلواز

رفعت زوجة "مرشد روحي" هندي،
تويف يف يناير /كانون الثاني
دعوى قضائية السرتداد جثته من
بني أتباعه ،الذي يرفضون تصديق
وفاته ،ويقولون إنه سيعود قريبا،
ألنه يف "حالة تأمل".

وكانت السلطات اهلندية قد أعلنت
وفاة أشوتوش ماهاراج يف 29
يناير املاضي يف بلدة صغرية يف والية البنجاب الشمالية ،إال أن
أتباعه "كانوا على ثقة" بأنه ذاهب إىل التأمل وسيعود إليهم بعد
فرتة من الوقت.
وعمد األتباع إىل وضع جثته يف الثالجة وقالوا إنه "بعد فرتة من
التأمل" سوف يعود إىل احلياة ويقودهم من جديد!.
وذكرت صحيفة "إنديا تاميز" إن ماهاراج ( 70عامًا) هو واحد من
ويعتقد إن لديه املاليني من
العديد من "آهلة النور" لدى اهلنودُ ،
األتباع يف مجيع أحناء العامل.
وأصر املتحدث باسم ماهاراج على أن زعيمه مل ميت" ،بل كان
يف الواقع يف أعلى مستويات التأمل"  ،وإنه ال يزال واعيًا مبا
جيري حوله.

قام مزارع بسيط يف مقاطعة “هونان” الصينية ،بتحويل حقائب
األمتعة الكبرية والثقيلة إىل مركبات تشبه الدراجات النارية.
وبإمكان هذه احلقيبة السري يف الشوارع ملدة تصل إىل  3ساعات
متواصلة ،وبسرعة ال تتجاوز  20كيلومرتًا يف الساعة ،وميكن
لصاحبها اجللوس عليها وتوجيهها.
وقال خمرتع احلقيبة السيارة “هي النغتشي” إن الفكرة راودته
بعد مساعه – مرارًا وتكرارًا – شكاوى الناس ومعاناتهم بسبب محل
األمتعة الثقيلة أثناء السفر ،فض ًال عن صعوبة العثور على سيارات
األجرة للتوجه إىل املطار ،مشريًا إىل أنه قام بتحويل تلك احلقائب
إىل مركبات سيارة لتسهيل األمر عليهم ،حبيث ميكنهم اجللوس
عليها والتوجه إىل حيث يشاؤون يف الوقت الذي يناسبهم.
وقال املخرتع “النغتشي” إن احلقيبة السيارة صديقة للبيئة،
معربًا عن نيته البدء يف تصنيعها ،وطرحها يف األسواق ،لتلبية
احتياجات املستهلكني.

سيجارة حشيش جمانا ملن
يشارك يف اإلنتخابات

لكن زوجة "املرشد الروحي" وابنه قدما شكوى إىل احملكمة
للحصول على جثته وإحراقها ،وزعما أن أتباعه يبقون جثته يف
الثالجة حتى يتمكنوا من احلصول على حصة من ثروته اهلائلة اليت
تقدر بنحو  100مليون دوالر.

جنم سوبر ستار ينكر اغتصابه الفتاة
الفرنسية ويعرتف على صاحبه
استأنفت اهليئة القضائية يف حمكمة اجلنايات ،يف دبي ،االستماع
إىل إفادة الشهود يف قضية الفنان اخلليجي ،وجنم سوبر ستار،
واملتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية ،وهتك عرضها ،برفقة
صديقه املوظف.
واستمعت احملكمة إىل إفادة وكيل يف الشرطة ،الذي قال إنه
"يف يوم الواقعة ،ورد بالغ من اإلدارة العامة للتحريات عن وجود
الفتاة يف املستشفى إثر تعرضها لواقعة هتك عرض باإلكراه من
قبل أشخاص تعرف منهم شخصًا واحدًا هو املتهم الثاني فقط".

يعيش أب صيين أياما صعبة بسبب "شخابيط" ابنه على جواز
السفر يف غفلة منه ،فعلق يف كوريا اجلنوبية.
وطبقا ملا ذكرته صحيفة مرتو الربيطانية ،وجد الطفل ( 4أعوام)
كنزا ينشغل به خالل رحلة أسرته األخرية يف كوريا اجلنوبية وهو
جواز سفر األب ،حيث أخذ قلما أسود ،وبرباءة األطفال رسم
بعض الرسوم اليت وصفتها الصحيفة بـ "اجلميلة فعال" ألشخاص
وحيوانات ،كما أدخل بعض التعديالت على وجه والده.
وحبسب صحيفة اجلزيرة السعودية فإن األب مشكلة وحيدة ،وهو
أنه عالق يف كوريا اجلنوبية بسبب عدم امتالكه وثائق سفر ميكن
التعرف عليه من خالهلا ،بل وحذرته السلطات من أنه قد ال يتمكن
من العودة إىل بالده مع ابنه وبقية رفقته.
وانتشرت صورة جواز السفر على شبكة التواصل االجتماعي
الصينية  Weiboبواسطة األب ،املعروف باسم شني ،حيث يتوسل
طالبا املساعدة.
وعلى األرجح ،سيقضي األب الصيين بقية إجازته ممسكا بهاتفه
وعلى اتصال بالسفارة الصينية.

أجنلينا جولي تعتزل التمثيل
بعد دور كليوباترا

وأشار وفقا ملوقع  24إىل أن "الفتاة زودتهم برقم هاتفه ،فتم
مجع البيانات والتوصل إليه ومعرفة هويته" ،مبينًا أنه "سأله عن
عالقته باجملين عليها فأقر أنه تعرف عليها يف منطقة اجلي بي ار،
واتفق معها على حضور حفلة يف الليل ،فقبلت الدعوة ،واتفقا
على اللقاء أمام فندق".
وذكر الوكيل أن "املتهم أقر بأنه حضر إىل املكان املتفق عليه،
وحبصبته صديقه ،فحضرت إليهم الفتاة ثم صعدت معهما
املركبة".
وأكد أن "املتهم الثاني أقر أنه أخذ الفتاة إىل منزل حيث كان
الفنان يف انتظارهما ،فجلسوا وتعاطوا املشروبات الكحولية،
وبعد ذلك صعد معها إىل الطابق العلوي مارسا اجلنس برضاها،
ثم ذهب إىل احلمام ،إال انه تفاجأ بأن الفتاة نزلت إىل الطابق
السفلي عارية ،وبدأت بالصراخ وتكسري حمتويات الفيال".

وفر والية كاليفورنيا األمريكية مارجيوانا جمانًا ملن يدلي بصوته
يف اإلنتخابات البلدية.
وحبسب موقع  ،Huffington Postفإن كل ناخب ينزل ويشارك
ويدلي بصوته سيحظى بقطعة مارجيوانا جمانية.
وأوضح املوقع انه إىل جانب اختيار عمدة جديد للبلدة ،على
السكان أيضًا اختيار نصف املقاعد العشرة يف جملس املدينة،
وحلث الناخبني على املشاركة الفعالة يف االنتخابات ،مت اقرتاح
توزيع املارجيوانا جمانًا على من يدلي بصوته يف االنتخابات الدائرة
بني النائب الربملاني “مايك هوندا” (دميقراطي من كاليفورنيا)
ورو خانا املسؤول السابق يف وزارة التجارة األمريكية.

وأشار الوكيل إىل أن "املتهم ذكر أنهم حاولوا تهدئتها إال أنها
كانت مثلة ،فقام برفقة الفنان ،بوضعها مبركبته واصطحباها
إىل منطقة الربشاء وهناك وضعاها يف الطريق العام ،ثم الذا
بالفرار".
وذكر الوكيل ،أنه "ومبواصلة البحث والتحري تبني أن الفنان كان
متواجدًا خارج الدولة ،وبعدها بيومني عاد ومت إلقاء القبض عليه
يف مطار دبي الدولي ،حيث أنكر معاشرته للفتاة ،وأقر أن املتهم
الثاني فعل ذالك".
عدم حضور
وللمرة الثانية على التوالي مل حتضر الفتاة لإلدالء بإفادتها أمام
حمكمة ،فيما قررت احملكمة تأجيل القضية إىل  11من الشهر
اجلاري لالستماع إلفادتها وإفادة الطبيبة الشرعية".

يف حديثها مع إذاعة  BBCقالت النجمة اجنلينا جولي أنها ستجسد
دور كليوباترا "حنن نعمل على ذلك ،هناك أفكار عديدة من
خمرجني  ،وحمادثات كثرية بهذا الشأن ".
كتب سيناريو العمل ايريك روث ،وهو صديق أجنلينا وخمرج المع
على حد وصف اجنلينا.
وقالت أجنلينا عن كليوباترا أنها شخصية معقدة  ،ومن املعقد أن
نقوم بهذا الدور بشكل صحيح  ،واعتقد أننا سنصل وحنن نقرتب
من ذلك ،واختيل ان التحضريات للعمل ستكون كبرية  ،ويف ذلك
العمل تفكر انه من املمكن ان تضع كل ما ميكنك فيه وهنا تكون
نهايتك ،هنا تنتهي بطريقة عظيمة  ،ماذا ميكنك أن تفعل بعد هذا
الدور؟"
وكانت اجنلينا قد قالت الشهر املاضي خالل مؤمتر صحايف خاص
بفيلمها  Maleficentأنها حتب ان تتوقف عن التمثيل وتتفرغ
لالخراج واألعمال اإلنسانية .
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تتــمات

الفراغ يتسع وال...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
وخالفا لالجواء املتفائلة بامكان حصول تفاهم واسع يتيح توقع
مواكبة ازمة الفراغ الرئاسي بانتظام جلسات جملس النواب بشقيها
االنتخابي والتشريعي ،علم ان اللقاءات املتالحقة يف عني التينة
االربعاء واخلميس ال تزال تدور يف حلقة مفرغة مبا يعين ان نصاب
اجللسة االنتخابية االثنني املقبل لن يتوافر وكذلك نصاب اجللسة
التشريعية الثلثاء املخصصة الستكمال مناقشة ملف سلسلة الرتب
والرواتب.
وبعد االجتماع الذي عقده بري االربعاء مع العماد ميشال عون طرح
امس االول اخلميس يف لقاء بري ورئيس جملس الوزراء متام سالم
موضوع املراوحة احلاصلة يف جلسات التشريع النيابية واالنسداد
الذي بدأ يهدد جلسات جملس الوزراء بعدما تعذر التوافق على اقرار
آلية اختاذ القرارات يف ظل انتقال صالحيات رئاسة اجلمهورية اىل
جملس الوزراء وكالة.
وعلم من اوساط الرئاستني الثانية والثالثة ان البحث مل خيلص
اىل نتائج اجيابية اذ ان تعقيدات ال تزال تعرتض التفاهم على
تأمني انتظام عمل جملسي الوزراء والنواب على رغم ان هذه
االوساط اكدت ان ال مشكلة بني بري وسالم يف االجتاه حنو
هدفهما املشرتك .وقد كرر بري يف لقائه وسالم انه يرفض
رفضا مطلقا فكرة تعطيل جملسي النواب والوزراء نظرا اىل االثار
السلبية اليت سيخلفها السري يف هذه السياسة واليت لن جيين منها
اللبنانيون سوى السالل الفارغة .وتساءل« :ما الفائدة من تطبيق
سياسة املقاطعة يف جملس النواب واحلكومة وهل تسوى االمور
يف تعطيل بقية املؤسسات والسلطات اذا مل نتوصل حتى اآلن
اىل انتخاب رئيس من دون تقليل امللف االخري؟»
وفهم ان املساعي اجلارية اليت مل تتوصل اىل نتائج اجيابية تركزت
على دفع حنو اقناع االفرقاء السياسيني باالستمرار يف جلسات
التشريع واستعجال بت عقدة التوصل اىل توافق على آلية اختاذ
القرارات يف جملس الوزراء يف الوقت نفسه ،لكن هذا املسعى ال
تزال دونه تعقيدات يستبعد تذليلها قريبا ولذا لوحظ ان الرئيس
سالم مل يوجه بعد اي دعوة اىل جلسة جمللس الوزراء ويبدو انه
ليس يف وارد توجيه الدعوة قبل ضمان حل توافقي جيمع عليه
االفرقاء على رغم ان زيارة العماد عون للرئيس بري اول من امس
تركت انطباعات مرحية من حيث حلحلة عقدتي اجللسات النيابية
واحلكومية.
وحذر وزير الصحة وائل ابو فاعور ،الذي زار عني التينة موفدا من
رئيس «جبهة النضال الوطين» النائب وليد جنبالط ،مما وصفه
بـ»دحرجة الفراغ اىل باقي املؤسسات وجعل الفراغ كرة نار»،
منبها اىل ان ذلك «لن يكون ملصلحة احد» .وقال ان «مجيع
اللبنانيني يعرفون من يعطل انتخابات رئاسة اجلمهورية ومن يطرح
خيارات قصوى».
يف غضون ذلك ،علم ان اتصاال هاتفيا اجراه النائب جورج عدوان
مع وزير املال علي حسن خليل ختلله اتفاق على عقد اجتماع للجنة
سلسلة الرتب والرواتب قريبا لبلورة تصور مشرتك قبل الذهاب
اىل اجللسة العامة جمللس النواب الثلثاء املقبل .ويف هذا الصدد
أكدت مصادر نيابية ان هناك مواكبة اجيابية من قوى  14آذار لعمل
اللجنة كي تنجح يف مهمتها.
على صعيد آخر ،بدا امس ان جانبا من التصرحيات اليت ادىل
بها وزير اخلارجية االمريكي جون كريي خالل زيارته اخلاطفة
لبريوت ترك التباسا واسعا يف اوساط سياسية عدة .ولوحظ ان
السفري االمريكي ديفيد هيل قام جبولة مشلت الرئيسني فؤاد
السنيورة وجنيب ميقاتي والنائب جنبالط غداة الزيارة وسط حديث
عن ايضاحات ملواقف كريي وتشديد على عدم تغيري السياسة
االمريكية من بعض املواضيع اليت اثارت التباسات.

الحريري وجنبالط ...واالسد

ومحل امس االول كل من الرئيس سعد احلريري والنائب جنبالط
بشدة على النظام السوري عقب االنتخابات اليت اجراها جتديدا
لوالية الرئيس بشار االسد .واعترب احلريري انه «ال انتخابات يف
تاريخ البشرية تعرضت لالوصاف والنعوت املهينة كاالنتخابات
اليت منحت بشار االسد والية جديدة» ،واشار اىل «ان العامل
شهد اسوأ جتربة دميوقراطية يف التاريخ وكان شاهدا على اكذوبة
دميوقراطية ال مثيل هلا».
اما جنبالط ،فسخر على طريقته من هذه االنتخابات قائ ًال« :يا هلا
من انتخابات براقة حقا تشع منها انوار احلرية وتفوح منها روائح
الدميوقراطية وتشكل خريطة طريق لكل شعوب االرض لتتعلم
فنون االنتخابات واالقرتاع والفرز وتستفيد منها».

السيسي :مجاعة االخوان...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
وكان بان كي مون أكد خالل اتصال هاتفي ،أن ماليني املصريني
أعطوا ثقتهم للمشري السيسي خالل العملية االنتخابية يف حلظة
فارقة من تاريخ مصر ،الفتًا إىل أنه يتطلع لتعاون أكرب من الدولة
املصرية ،باعتبارها عضوًا هامًا ومؤثرًا يف األمم املتحدة.
وأوضح بان كي مون أن الرئيس السيسي يواجه جمموعة من
القرارات الصعبة يف الفرتة القادمة ،على رأسها استعادة األمن
ومواجهة اإلرهاب وحتقيق االستقرار ألبناء الشعب املصري.
ودعا السيسي حلضور اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة املزمع

انعقاده يف شهر أيلول من العام اجلاري ،متمنيًا أن جتمعهما زيارة
خالل أقرب وقت ممكن.
من جانبه أعرب املشري السيسي عن سعادته بالتواصل مع
األمني العام لألمم املتحدة ،وأكد له أن ما يدور يف مصر خالل
املرحلة الراهنة ،تأكيد حقيقي على إرادة املصريني حنو التغيري،
وتطلعهم إىل بناء مستقبل أفضل لبلدهم.
ودعا السيسي إىل ضرورة مشاركة األمم املتحدة بقوة يف
مواجهة خريطة اإلرهاب مبنطقة الشرق األوسط ،اليت باتت متثل
تهديدًا حقيقيًا ملستقبل خمتلف دول املنطقة ،من خالل أدوات
فعالة ،ووسائل أكثر تقدمًا .كما أكد أن مصر حريصة على التعاون
مع كافة الدول الشقيقة والصديقة ،وتتعهد بتنفيذ التزاماتها
الدولية ،متمنيًا أن تكون األمم املتحدة داعمًا قويًا ملصر يف
جماالت حتسني األمن واالقتصاد والثقافة ،إىل جانب متابعة
التطور السياسي والتحول الدميقراطي.

ال وجود لجماعة اإلخوان

هذا ،والتقى السيسي امس األول أعضاء غرفة صناعة اإلعالم
املرئي واملسموع ،وطالبهم بإعالء املصلحة الوطنية يف املرحلة
املقبلة ،والعمل علي دعم الدولة ،وجتميع الشباب من أجل بناء
املستقبل.
من جانبه ،قال عماد جاد ،رئيس جملس إدارة قناة التحرير ،إن
اللقاء كان مثمرا وإجيابيا ،حيث أكد الرئيس املنتخب حرية اإلعالم
وضرورة توفري املعلومات .وأكد ادراكه ملشكالت قطاع الشباب
املصري ،وأنه الوجود جلماعة اإلخوان ،وأنها أصبحت خارج التاريخ
وال مكان هلا ولن يكون هناك مرشد آخر يف مصر.
وأضاف جاد أن الرئيس املنتخب طالب بعدم املبالغة ،وقال ال
اطلب من احد متجيدي أو جمامليت يف وسائل اإلعالم ،وإمنا امتين
ان يعمل اإلعالم علي توعية الشعب املصري باحلقائق واملعلومات
الصحيحة ورصد املشكالت اليت سنعمل علي مواجهتها .وأكد
اهتمامه مبهمة اإلعالم يف توعية الشباب ألن الشباب هم ثروة
مصر احلقيقية ،وسيكون لرئاسة اجلمهورية واحلكومة دور يف
التواصل معهم .وأكد ادراكه الصعوبات اليت تشهدها املرحلة
املقبلة يف مصر وأنه البد من حتمل قدر من التضحيات للنهوض
بالبلد.
وقال املهندس حممد األمني ،رئيس الغرفة ،إن اللقاء كان
يف منتهي الشفافية والتواضع املعهودين عن الرئيس املنتخب،
وأنه وعد حبل مجيع املشكالت اليت تعانيها القنوات الفضائية وأن
املرحلة املقبلة ستشهد حرية اإلعالم أكثر مما سبق ،حيث أكد
الرئيس ان النقد البناء مطلوب وليس التجريح ،كما أكد أن علي
اإلعالم دورا كبريا يف جتميع شباب مصر مرة أخرى.
قانون جملس النواب
من ناحية اخرى ،وافق جملس الوزراء املصري يف اجتماعه امس
األول برئاسة املهندس ابراهيم حملب على مشروعي قانوني
مباشرة احلقوق السياسية وجملس النواب ،متهيدًا إلرساهلما
لرئيس اجلمهورية للنظر يف إصدارهما.
صرح بذلك السفري حسام القاويش املتحدث الرمسي باسم
جملس الوزراء ،الذي قال ان مشروع قانون جملس النواب يتضمن
ان يكون جممل عدد أعضاء جملس النواب  ٥٦٧عضوًا ،منهم ٥٤٠
باإلنتخاب .واضاف يف مؤمتر صحايف ان ال  ٥٤٠عضوًا منهم ٤٢٠
مقعدًا بالنظام الفردي ،و ١٢٠بالقوائم املغلقة املطلقة ،باإلضافة
اىل  %٥بالتعيني.
وأشار اىل أنه سيكون داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد
لألقباط وستة للعمال والفالحني وستة للشباب وثالثة ذوي
اإلحتياجات اخلاصة ومثلهم للمصريني باخلارج.
وأجاز القانون للمستقلني واحلزبيني الرتشح على أي من املقاعد
الفردية او القوائم ،وجعل متثيل بعض الطوائف او الفئات نوعًا
من التمييز االجيابي يتعني اإللتزام به لقبول أوراق القائمة .وراعى
املشروع ان يتم تقسيم الدوائر اإلنتخابية بقانون مستقل يلتزم
باملوجبات الدستورية يف التمثيل العادل للسكان واحملافظات،
واملتكافئ للناخبني ،وحيدد عدد مقاعد النظام الفردي اخلاصة
بكل حمافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبني يف احملافظة
على الوزن النسيب للمقعد.
هذا وقال رئيس البورصة املصرية حممد عمران امس االول ان
يوم األحد املقبل سيكون عطلة رمسية يف البورصة بناء على إجازة
البنوك مبناسبة تسلم عبد الفتاح السيسي مقاليد رئاسة البالد.
ويف وقت سابق اليوم اعلن التلفزيون املصري ان األحد املقبل
سيكون إجازة عامة احتفا ً
ال باستكمال انتخابات الرئاسة ومراسم
تسليم وتسلم السلطة.

الغرب ميهل...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
بوتني اىل الزعماء الغربيني الذين حددوا مهلة شهر للرئيس
الروسي للتعاون يف املسألة االوكرانية وإال فرضوا دفعة جديدة
من العقوبات على بالده.
وكان كامريون التقى بوتني يف مطار شارل ديغول يف باريس
قبل ان يتوجه الرئيس الروسي اىل قصر االليزيه للقاء هوالند.
وبعد اللقاء ،صرح كامريون بإنه ابلغ بوتني «رسائل صارمة
وواضحة جدًا» مفادها أن احلل الديبلوماسي لألزمة األوكرانية
ممكن إذا ساعدت روسيا يف تهدئة الوضع .وأضاف« :الوضع
القائم واملوقف اليوم ليس مقبوال وحيتاج اىل ان يتغري ...نريد

أن يعرتف الروس بشكل سليم بالرئيس اجلديد (برتو بوروشنكو)
وأن يعملوا معه .حنن يف حاجة اىل احلد من التصعيد ويف حاجة إىل
وقف مرور السالح والناس عرب احلدود .حنتاج اىل حترك على هذه
اجلبهات ...مثة فرصة ألن تكون أوكرانيا ناجحة وسلمية ومستقرة
وخصوصًا اآلن بعدما أجريت انتخابات رئاسية».
وكان كامريون قال يف وقت سابق عقب اجتماع مع الرئيس
االمريكي باراك اوباما على هامش قمة جمموعة الدول الصناعية
السبع الكربى يف بروكسيل« :ستكون لدينا فرصة ملعرفة ما ميكن
بوتني فعله خالل االسبوعني او االسابيع الثالثة او االربعة املقبلة،
واذا ما استمر يف املسار ذاته ،فقد سبق لنا ان أشرنا اىل كل
انواع العمل الذي حنن على استعداد الختاذه».
ووجه الرئيس االمريكي حتذيرا اىل روسيا خالل قمة جمموعة السبع
قائ ُال« :سنرى ما سيقوم به بوتني يف االسبوعني او االسابيع
الثالثة او االربعة املقبلة» يف شأن االزمة االوكرانية قبل ان
يتخذ قرار بفرض عقوبات جديدة حمتملة .واضاف« :اذا استمرت
االستفزازات الروسية ،فمن الواضح ...ان دول جمموعة السبع
مستعدة لفرض امثان اضافية على روسيا».
ومن املقرر ان تكون تواصلت اللقاءات الثنائية امس مع اجتماع
مرتقب صباحا بني بوتني واملستشارة االملانية انغيال مريكل يف
دوفيل يف النورماندي .واللقاء الوحيد غري املقرر على جدول
االعمال حتى االن هو الوباما وبوتني اللذين وصلت العالقات
بينهما اىل ادنى مستوياتها منذ اشهر.
ويف الوقت عينه عقد وزيرا خارجية الواليات املتحدة جون كريي
وروسيا سريغي الفروف لقاء يف فندق باريسي فخم وأبديا عن
رغبتهما يف التعاون من اجل السالم واالستقرار يف اوكرانيا.

االسد :االنتخابات رسالة...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
تقرير مصريه بنفسه ،وهو يتطلع دائما حنو املستقبل».
وكان رئيس جملس الشعب حممد جهاد اللحام اعلن االربعاء حصول
االسد على  88,7يف املئة من أصوات املقرتعني الذين جتاوز
عددهم  11مليونا و 600الف شخص .وبلغت نسبة املقرتعني
 73,42يف املئة من حنو  15مليون ناخب.
وسيؤدي االسد اليمني الدستورية امام جملس الشعب يف 17
متوز  ،على ان يلقي خطابا يضمنه برناجمه للوالية اليت تستمر سبع
سنوات ،كما أفاد مصدر مقرب من النظام .واشار اىل ان حكومة
وائل احللقي ستقدم استقالتها لتعني حكومة جديدة خلفًا هلا.
وتصدرت صورة االسد الصفحات االوىل للصحف السورية ،اليت
اعتربت اعادة انتخابه «انتصارا» ،مشرية اىل ان االولوية ستكون
العادة اعمار البالد اليت دمرها النزاع املستمر منذ اكثر من ثالث
سنوات.
وخالل االحتفاالت اليت أقيمت ليل االربعاء يف شوارع عدد من
املدن السورية ،قتل عشرة اشخاص بينهم سبعة يف دمشق،
جراء اطالق النار ابتهاجا يف اهلواء ،استنادا اىل «املرصد السوري
حلقوق االنسان» الذي يتخذ لندن مقرا له.
ويف املواقف الغربية ،قال وزير اخلارجية الربيطاني وليم هيغ يف
بيان ان «االسد فقد الشرعية قبل هذه االنتخابات وبعدها .ليست
هلذه االنتخابات اي عالقة بالدميوقراطية احلقيقية» ،مضيفا انها
«طريقة للحفاظ على النظام الديكتاتوري ،انها اهانة للسوريني
الذين يطالبون باحلرية والتغيري السياسي احلقيقي».

استمرار املعارك

يف غضون ذلك ،تواصلت املعارك يف مناطق عدة ،وخصوصا يف
بلدة املليحة قرب دمشق ،اليت حتاول القوات النظامية و»حزب
اهلل» اللبناني السيطرة عليها منذ أسابيع.
ويف شرق البالد ،استمرت املعارك بني تنظيم «الدولة االسالمية
يف العراق والشام» (داعش) و»جبهة النصرة» ذراع «القاعدة»
يف سوريا ،يف حمافظة دير الزور احلدودية مع العراق .وحتدث
املرصد عن انسحاب النصرة «من كامل الريف الغربي لدير الزور»
وسيطرة «داعش» عليه.وأعلنت فرنسا إن عينات مجعتها لبيان ما
اذا كانت قوات احلكومة السورية استخدمت غاز الكلور يف احلرب
قد يثبت أنها غري حامسة وستحتاج إىل التأكد منها مبضاهاتها
مبعلومات أخرى لتحديد استخدامها.

االتحاد االوروبي

وقرر االحتاد االوروبي تضييق اخلناق على املتطرفني االسالميني
من خالل اعداد سلسلة اجراءات ملموسة لكشف متطرفني اوروبيني
ذهبوا للقتال يف سوريا ومنعهم من ارتكاب جمازر يف دوهلم اليت
انطلقوا منها.
وقال املنسق االوروبي ملكافحة االرهاب جيل دو كريشوف يف
لوكسمبور« :حنن نتقدم» ،مشريا اىل انه «ليس هناك من حل
سحري» هلذه املشكلة.
واوضح انه مت حتديد سلسلة اجراءات «للرصد والوقاية والردع»
يف اجتماع عمل بني وزراء الداخلية لتسع دول هي بلجيكا وفرنسا
واملانيا واململكة املتحدة واسبانيا وايطاليا والدامنارك وأسوج
والنمسا ،خصص هلذا اخلطر امس االول يف لوكسمبور على هامش
اجتماع رمسي مع نظرائهم يف االحتاد االوروبي.ويتمثل اهلدف
يف حتسني امكانات التعرف على املرشحني املستعدين للتوجه
اىل سوريا للقتال ،وتعميم هوياتهم على دول االحتاد االوروبي
االخرى وجعل سفرهم صعبا ومتابعتهم بعد عودتهم مع احتمال
توقيفهم.
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صحة ومجتمع

ملاذا جيب أن نتجنب الوجبات نظام غذائي لتطهري الكليتني ما هو أفضل زيت للقلي ؟ قشور البصل..دواء فعال
السريعة؟
لعالج ضغط الدم
تقوم الكليتان بوظيفة هامة هي تنقية الدم من
الفضالت ومن املاء الزائد ،ليتخلص اجلسم من
هذه النفايات عن طريق التبول.

أشارت دراسة بريطانية حديثة إىل أن قشر
البصل يساعد على عالج ارتفاع ضغط الدم
ومينع انسداد الشرايني وذلك عن طريق إضافته
لبعض أنواع احلساء ومن ثم إزالتها قبل تناول
احلساء للحصول على الفائدة املرجوة منه.

إذا مل تعمل الكليتان بشكل صحيح يؤدي ذلك
إىل تراكم النفايات يف الدم ،ويسبب ذلك
أضرارًا صحية ،لذلك ينصح باتباع نظام غذائي
يساعد على تطهري الكلى لضمان احلفاظ على
صحتك.

الوجبات السريعة سيئة وكلنا يعرف ذلك،
ولكن أعداد الناس الذي يتناولون هذه الوجبات
السريعة كحل سريع للقضاء على اجلوع ما بني
مواعيد العمل زاد من شعبيتها يوما بعد يوم.
وبنظرة سريعة على هذه املطاعم اليت انتشرت
بسرعة على جوانب الطرق ويف حمطات الوقود
ميكننا أن نرى كيف اصبح الناس أكثر من
جمرد مدمنني على تلك السندويشات السريعة،
والربغرات املتنوعة ،والبيتزا.
ومع ذلك ،بالرغم من أن هذه الوجبات تشعرك
بالسعادة والشبع سريعا إال أنها تأتي مع ضريبة
باهظة جدا ،فهذه الوجبات السريعة هي السبب
الرئيس وراء ارتفاع حاالت السمنة بني الشباب
واملراهقني وحتى كبار السن ،وقد تؤدي إىل
االدمان على هذه االطعمة األمر الذي ميكن أن
يؤدي إىل أمراض سوء التغذية الفتقار هذه
الوجبات على املكونات الغذائية االساسية
وال ننسى احلديث عن االضافات
الصحية!
املختلفة اليت يستعملها اصحاب هذه املطاعم
لتعزيز النكهة ،فهم يستخدمون الكثري من اجلنب،
والزبدة وامللح ،وهذا يعين تراكم الدهون غري
الضروري يف اجلسم .وهو أمر ضار جدا بالصحة.
ويتسائل البعض ما هي البدائل اليت ميكن أن
يتناوهلا الناس عندما يتعلق االمر بتناول وجبات
سريعة اثناء العمل أو السفر؟
حسنا ،هناك دائما األطعمة منخفضة السعرات
احلرارية ،باالضافة اىل االطعمة املشوية ،وتلك
الطازجة .وهذه االختيارت متوفرة ولكن العديد
من الناس يغفلونها أما ألنهم اعتادوا طلب
الوجبات السريعة الدمسة أو ألنهم مل يعرفوا
بوجودها أصال .يف املرة القادمة اليت تضطر
بها اىل تناول وجبة سريعة ،ركز على تناول
طبق سلطة ،طبق فواكه ،حلم مشوي بدال من
املقلي وقطعة خبز واحدة بدال من قطعتني
وجتنب املشروبات الغازية متاما واستبدهلا بكوب
من العصري أو اللنب.

إىل جانب التخلص من النفايات تقوم الكليتان
أيضًا باملساعدة يف التحكم يف مستويات
الصوديوم والكربيت والفوسفات يف اجلسم،
حيث يتم التخلص من األمالح واملعادن الزائدة
عن طريق التبول .ولعمل ذلك حيتاج اجلسم إىل
تناول  10إىل  12كوبًا من املاء لضمان مترير
النفايات الزائدة وقيام الكليتني بعملهما.
العنب .من أفضل املصادر الغذائية لتطهري
الكلى تناول العنب ،ألنه حيتوي على كميات
كبرية من البوتاسيوم .يعمل البوتاسيوم على
حتفيز تدفق الدم ،وحتفيز الكليتني على أداء
وظيفتهما.
عصري احلامض (الليمون) .يرتاكم محض
اليوريك داخل اجلسم ،وهو مادة سامة ،ويساعد
عصري احلامض (الليمون) على تطهري الكليتني
من هذا احلمض السام ،كذلك من املصادر
الغذائية األخرى اليت تساعد على التطهري منه
التوت الربي.
البطيخ .حيتوي البطيخ على عديد من الفيتامينات
واملعادن ومضادات األكسدة القوية .تساعد
تركيبة البطيخ على توازن ضغط الدم ،واحلماية
من التليف التأكسدي ،وتنقية جمرى الدم،
وتطهري الكلى.
احلد من الشمندر .هناك جمموعة من األطعمة
حتتوي على نسبة عالية من األوكساالت اليت
تتشكل منها حصوات الكلى ،من أهم هذه
األطعمة الشمندر (البنجر) ،والسلق ،والسبانخ،
والبقدونس ،والباذجنان ،والكراث ،والفلفل
األخضر ،والبطاطا احللوة .ينصح باحلد من
األطعمة عالية األوكساالت مثل الشمندر إذا كان
لديك مشاكل يف الكلى ،وإذا كنت تستهلك
كميات عالية من هذه األطعمة عليك تناول كوب
ماء إضايف.
الربوتني .إذا كان لديك مشاكل يف الكلى
ينصح بتجنب األطعمة الغنية بالربوتني ،مثل
الديك الرومي ،والبيض ،والدجاج ،واللحوم.
تناول الفاكهة واخلضروات الطازجة بكثرة
لتساعد كليتيك على العودة لألداء السليم.

تناول  3قطع من اخلبز األبيض يومياً يزيد خطر البدانة
وجد خبري أسباني يف التغذية ان تناول  3قطع
من اخلبز األبيض يوميًا يزيد بشدة خطر زيادة
الوزن أو البدانة.
وأفادت صحيفة إندبندنت الربيطانية ان ميغيل
مارتينيز غونزاليز من جامعة نافارا بأسبانيا ،عمد
إىل التدقيق يف بيانات تتعلق باستهالك أكثر
من  9آالف متخرج جامعي للخبز.
وتبني ان األشخاص الذين يأكلون خبزًا أبيض،
وخبزًا مصنوعًا من حبوب كاملة ،كانوا األكثر
عرضة الكتساب الوزن واملعاناة من البدانة.
كما اتضح ان من تناولوا  3قطع خبز أبيض أو
اكثر يف اليوم الواحد كانوا كثر عرضة الكتساب
كيلوغرامات إضافية وحتى املعاناة من البدانة
بنسبة  ،% 40مقارنة مع من اكلوا قطعة واحدة

من
يوميًا.

اخلرب

وأوضح
غونزاليز ،ان
اخلبز األبيض
ع
مصنو
من نوع من
الطحني الذي ميتصه اجلسم بسرعة كبرية على
شكل سكريات.
وأوصى بتناول اخلبز املنوع من احلبوب الكاملة،
معتربًا ان ما ميتصه اجلسم من اخلبز األبيض
يتحول بسرعة اىل دهون.
يشار إىل ان هذه الدراسة قدمت يف مؤمتر
أوروبي عن البدانة عقد يف بلغاريا.

أكدت دراسة طبية أهمية زيت الزيتون للنساء
كونه الطعام الدهين الوحيد الذي يساعدهن على
تاليف ترقق العظام (هشاشة العظام) مع تقدم
السن..
.وأوضحت أمنة مالك متخصصة التغذية مبستشفى
سليمان فقيه «أن لزيت الزيتون فوائد صحية
عديدة فهو حيتوى على محض األوليك الذي يعمل
على زيادة الكوليسرتول اجليد يف الدم على
حساب الكوليسرتول الذي من املمكن أن يؤدي
ارتفاعه اىل تصلب الشرايني وانسدادها».
وأضافت «كما أن تركيب الزيتون قريب من
تركيب الدهون يف حليب األم لذا فإن امتصاصه
يعترب أكثر سهولة من امتصاص وهضم أي مادة
دهنية أخرى ،هذا إىل جانب فوائده الصحية اليت
تؤثر بشكل إجيابي على الكبد واملعدة واملسالك
البولية واألوعية الدموية والشرايني والقلب».
وتؤكد «أنه ال بديل عن الزيتون وال غنى عنه
خاصة يف تركيب العظام ومنوها الطبيعي ،فهو
من األطعمة املساعدة على احلد من اإلصابة
بسرطان القولون وقد وجد علماء يابانيون أن
دهن اجللد بزيت الزيتون النقي يقي من سرطان
اجللد الذي يتسبب فيه التعرض لفرتات طويلة
ألشعة الشمـس».
وأوضحت مالك أن هناك خطأ شائعا بأن زيت
الزيتون ليس جيدا للطبخ ألن احلرارة تبدل طعمه
وجتعله ضارا وهذا القول ال حيكي الواقع ،بل
زيت الزيتون يتحمل احلرارة ويصلح للطبخ أكثر
من أي مادة دهنية أخرى ألن احلرارة اليت يبدأ
معها هذا الزيت بالتدخني أي خيرج منه دخان
ضار هي ما بني  210و 230درجة مئوية ،يف
حني أن زيت دوار الشمس يدخن عند وصول
حرارته 170درجة مئوية والزبد عند 110درجة
مئوية ،لذلك يعد هو األفضل للقلي والطبخ
«ولذلك نوصي بأكل الزيتون وبعدم االستغناء
عن استخدام زيته يف طبق السلطة اخلضراء
اليت ينبغي أن تقدم بشكل يومي مع الغداء
لفوائدها».

العلماء يعرضون حقنة خاصة
لتخفيض الوزن
عرض العلماء حقنة خاصة تساعد بفعالية يف
ختفيض الوزن .وحيتمل أن تطرح يف الصيدليات
خالل سنة.
تستخدم يف هذه احلقن مادة  Liraglutideاليت
"تتحايل" على الدماغ بإرساهلا إشارات الشبع.
ولتخفيض مقاس املالبس درجتني جيب أخذ
حقنة واحدة يوميا .وتفيد نتائج االختبارات
اليت أجريت ،أن األشخاص الذين استخدموا
املستحضر يوميا فقدوا من وزنهم  8.6كلغ
خالل سنة ،وأن ثلثهم فقدوا  10.4كلغ .اخترب
هذا املستحضر على  4آالف رجل وامرأة يعانون
من زيادة الوزن ،مدة سنة كاملة.
وأظهرت النتائج أن ثلثي املشاركني فقدوا 5
باملائة من وزنهم وأعضاء الثلث األخري فقدوا
 10باملائة من وزنهم .إن مادة Liraglutide
ّ
ختفض ضغط الدم
إضافة لتخفيض الوزن،
أيضا ومتنع اإلصابة بالسكري وتؤخر اإلصابة
مبرض الزهامير.

وتشري الدراسة اليت نشرها موقع "ويت لوس
ريسورسيز" إىل أن قشر البصل والربتقال
والبطيخ حتتوي على مواد غذائية تدعى
الكويرسيتني ،ميكن أن تعزز صحة اإلنسان
وحتمي من العديد من األمراض حبسب ما أوردت
صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وعلى الرغم من أن قشور البصل غري صاحلة
لألكل ،إال أنه ميكن احلصول على فوائدها
الغذائية من خالل إضافتها إىل احلساء دون
تناوهلا ،وذلك لالستفادة من خواصها العالجية
واملضادة لاللتهابات ،كما أنها تزود اجلسم
بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية
األساسية.
وبينت الدراسة أن قشور العديد من أنواع
اخلضار والفواكه حتمل فوائد غذائية وصحية
قد ال حتتوي عليها الثمرة نفسها ،مثل البطيخ
والربتقال باإلضافة إىل أوراق القرنبيط والكرفس
والربوكلي واليت يتخلص منها الكثريون غري
مدركني لفوائدها الكبرية على صحة اإلنسان.
وأكد لورنس بيكني خبري التغذية يف املوقع أن
من الضروري االستفادة من الفوائد اليت حتتوي
عليها قشور وأوراق وسيقان بعض البناتات،
حيث حتتوي العديد منها على مواد غذائية مفيدة
مثل الفالفونيدات والكاروتينات اليت تساعد
على الوقاية من السرطان الحتوائها على نسبة
عالية من املواد املضاةد لألكسدة.

فوائد الزجنبيل اليت ال تعد
وال حتصى...
_الزجنبيل مفيد الضطرابات املعدة (خيفف من
تقلصات املعدة ).
_للزجنبيل فائدة يف إيقاف اخلاليا السرطانية
ومنعها من اإلنتشار يف جسم اإلنسان.
_يستعمل الزجنبيل لعالج الصداع عند اإلنسان.
_من فوائد الزجنبيل تقوية عضالت اإلنسان
والتخفيف من آالم فقرات العمود الفقري عند
اإلنسان.
_الزجنبيل مفيد يف انتعاش اجلسم ومنحه
النشاط.
_الزجنبيل يشفي اجلسم املصاب بالسموم.
_الزجنبيل مفيد يف ختفيض درجة حرارة اجلسم.
_ومن فوائد الزجنبيل انه يعمل على توسيع األوعية
الدموية عند اإلنسان.
_يعاجل الزجنبيل املصابون بالربو ،اإلمساك،
والشقيقة ،القلق والتوتر.
_الزجنبيل مفيد ألمراض املفاصل والقلب
والكلى.
_ تستعمله النساء يف إضفاء نكهة زكية على
الطعام.
_يعمل الزجنبيل على تقوية ذاكرة اإلنسان ومحايته
من النسيان.
_يفيد الزجنبيل لألمد البعيد يف محاية اإلنسان من
ِ
والكرب.
عالمات اخلمول
_يعاجل الزجنبيل املصابون بالسعال املستمر
وتكون البلغم يف حناجرهم
الزجنبيل يعمل كنظام صحي للقلب واألوعيةالدموية عن طريق جعل الصفائح الدموية أقل
لزجة وهذا بدوره يقلل من مشاكل يف الدورة
الدموية.
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من هنا وهناك

من أمن بي وإن مات فسيحيا
قداس وجناز األربعني للمرحوم موريس شدياق

بريطانية بأربعة أرجل ..عاشت ورحلت دومنا عالج من «فتاة الدهون» إىل ملكة
مجال تكساس!

االمريكية
ولدت
 Myrtle Corbinفى
الواليات املتحدة عام
 ،1868جبسم حنيل
للغاية و 4أرجل ،حيث
أطلق عليها أصدقاؤها
ذلك
فى
وأقاربها
الوقت «السيدة ذات
األربع».
مل تكن حالة والد
الصغرية املادية تسمح
بإجراء فحوصات وعملية
لذلك جلأ إىل نشر إعالن
عرب اجلريدة الرمسية فى
ذلك الوقت ،حياول أن
يستعطف به مشاعر
األغنياء للتربع البنته
التى ال حول هلا وال
قوة.

يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس

املرحوم موريس سليم شدياق

وذلك يوم األحد املوافق فيه  15حزيران  2014الساعة الرابعة بعد
الظهر ،يف كنيسة مار شربل بانشبول.
الداعون يف أوسرتاليا
أشـقاؤه :ميشال شدياق وعائلته
الدكتور اميل شدياق وعائلته
نيل شدياق وعائلته
شقيقاته :مرسيل وجاكلني شدياق
وعموم عائالت شدياق ،وطربيه ،وحرب ،وسيف ،وتابت ،وكرم،
ونوهرا ،وروكز ،وجنيم ،وهاني ،وغاوي ،وعلم ،ونعمة ،واسحق،
وأبوخري ،وزغيب ،وأنيسي ،وعموم األهل واألقارب يف الوطن
واملهجر.

الدعوة عامة

عاما) ملكة مجال
ّ
توجت األمريكية اجلميلة كيلي كريفكو (ً 23
ٍ
لوالية تكساس ،بعد
مسرية يف عامل اجلمال بدأت يف العام
 2012عندما انتخبت " "Miss Allenثم يف  2013عندما حصلت
على لقب "."Miss Limeston

اإلعالن جعل الصغرية
أكثر شهرة ،ومجعت
فى األسبوع األول ما
يقرب من  450دوالر،
لكن مل تفلح معها
الفحوصات ،وكان على
الصغرية أن تتحمل
عام
وفى
الوضع،
 1886تزوجت Myrtle
من طبيب وأجنبت 4
بنات وولد ،حتى ماتت
فى عمر يناهز الـ68
عاما.

أن هذه الشقراء الساحرة اليت انتخبت ليل الثالثاء
والالفت ّ
وأصبحت حديث الصحف اليوم ،كانت تزن أكثر من  90.7كغ
عاما ،إذ كانت ُتعاني من الوزن
عندما كان يبلغ عمرها ً 14
ّ
الزائد والسمنة املفرطة.
ولكنها قررت أن تبدأ بتحسني
ّ
صورتها
والتخلص من وزنها بعد فشلها باجتياز فحص
اللياقة البدنية يف املدرسة ،وانزعجت لدى مساعها طالباً
يصفها بالفتاة السمينة واملليئة بالدهون.
وأوضحت امللكة اجلديدة يف حديث لشبكة " "CBSاألمريكية
ّ
ّ
أنها ومنذ ذلك الوقت قررت أن تتغري وبدأت معركتها
بالتخلي
عن البهارات اليت كانت تتناوهلا بكثرة ،وقالت" :كان من
ّ
البديهي التخفيف من تناول املأكوالت املقلية
وختليت عن
اجلنب مع شطرية الربغر ،وهكذا بدأ جسدي ُيصبح أمجل".

أمساء مشاهري لبنان احلقيقيّة
هي
كثرية
ا أل مسا ء
حلقيقية
ا
اليت توارت
خلف أمساء
و أ ضو ا ء
الشهرة يف
من
كثري
ا جملا ال ت
خاصة الفن،
وذلك للوصول بشكل أسرع إىل اجلمهور.
إليكم األمساء احلقيقية ملشاهري لبنان:
 -صباح :اإلسم احلقيقي ،جانيت فغالي،

 -عاصي احلالني ،اإلسم احلقيقي :حممد،

 فضل شاكر ،من عائلة مشندر وليس شاكر، -يارا ،اإلسم احلقيقي :كارال برقاشي،

 -زين العمر ،اإلسم احلقيقي :طوني حدشييت،

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

 -ملحم زين ،اإلسم احلقيقي :ملحم الطفيلي،

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

* خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

فريد جان دكان
97505588

* نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 إليسا ،اإلسم احلقيقي :أليسار خوري، -فريوز ،اإلسم احلقيقي :نهاد حداد،

 وائل كفوري ،اإلسم احلقيقي :ميشال كفوري، -وليد توفيق ،اإلسم احلقيقي :وليد توتنجي،

 -وديع الصايف ،اإلسم احلقيقي :وديع فرنسيس،

 -هاني العمري ،اإلسم احلقيقي :طوني داني مغامس،

 -عالء زلزلي ،اإلسم احلقيقي :علي زلزلي،

 -رامي عياش ،اإلسم احلقيقي :رامي بو عياش.
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Refugee Week Chief banks on relationships over technology
million of deposits and household name. But I acbrings stories
$790m in loans — up a tually think that’s a good
of hope to Parrecord $51m from $738m thing because we can go
ramatta
out and hand- select our
the previous month.

JULIE Elliott

Cr Chedid

To celebrate Refugee
Week (15-21 June), Parramatta City Library is
hosting a range of free
events to help raise
awareness about the issues affecting refugees
and the positive contributions they have made
to Australian society.
Lord Mayor of Parramatta, Cr John Chedid, said
the theme for Refugee
Week 2014 is Restoring
Hope which highlights
the hope for refugees in
being given a chance to
start a new life.
“Refugee Week is a wonderful opportunity to celebrate the contribution
that refugees make to
this country. We have a
number of residents from
refugee backgrounds
“Council’s main event
will kick off at 12pm,
Tuesday 17 June, at
Parramatta City Library
where six speakers of
various backgrounds will
tell their tales of settlement in Australia and
hardships endured.
“Just like Rosemary Kariuki-Fyfe who emigrated
in 1999 from Kenya. As
an active volunteer in
the African Community,
Rosemary is currently
coordinating the African

Village Market and was
awarded the Women of
the West Award by UWS.
“This event will be of
great benefit to the local
community in helping to
cast out stereotypes and
put a face and personality to the refugee label,”
Cr Chedid said.
Granville Library
Author Talk – Chasing
Shadows by Leila Yusuf
Chung
Monday
16
June,
12:30pm-1:30pm
Chasing Shadows tells
of Palestine’s trials, the
clash of cultures, the
brutality of tradition and
the inheritance of loss
across generations.
Bilingual Story Time
(English/Arabic)
Tuesday
17
June,
11:00am-11:30am
For children 5 and under
Parramatta City Library
Stories from refugees
who call Australia home
Tuesday
17
June,
12:00pm-1:00pm
Presenters will talk about
their journeys and experiences settling in Australia and hopefully by
telling their stories they
will restore hope to those
who are still struggling to
settle in this new country.

JULIE Elliott may have
just overseen Bank of
Sydney’s best month of
lending in six years, but
the little things are just as
important.
“My mobile number is on
my business card and I
give it to every customer,”
she tells The Australian
with a smile, pointing to
how chiefs of major companies tend to be guarded
by assistants or public relations staff.
“If you’ve got a relationship with us you’ve got
one with the whole bank
and we’re all available
24/7.
“If my mobile rings on a
Sunday afternoon it will
get answered.”
Elliott, who last year became the second female
chief of a bank — the
other being Westpac’s
Gail Kelly — has put relationships at the heart of
Bank of Sydney’s strategy
recently signed off by the
board,which includes Sydney Rabbitohs chairman
Nick Pappas and former
Victorian premier Steve
Bracks.
Bank of Sydney, owned by
Bank of Beirut, was known
as Beirut Hellenic Bank
before changing its
name last year in an attempt to broaden its customer base beyond the
Lebanese, Greek and Cypriot communities.
Befitting the bank’s attempt to drive traditional
values of banking around
community, Elliott recently went against the grain
at a major banking conference by declaring that de-

spite the industry’s love of
technology at the moment,
banking was about relationships, while technology could distance banks
from their customers.
“All the major banks
around the table all
chipped in and said, ‘Yes,
of course.’ And I said, well
you haven’t mentioned
the customer once today,
you’ve vaguely mentioned
customer experience,”
says Elliott, a former banker at Westpac and National
Australia Bank.
“Technology is absolutely critical, so it’s not
that we’re not investing
in technology … but how
many bells and whistles
do you need on top?”
Technology has been one
of the significant focuses
for the major banks in recent years as customers
rapidly adopt mobile banking, driving billions of dollars in investment.
Elliott, however, counters
that the banks are not adequately taking customers
“on the journey”, citing
the confusion for some
from constant updates to
internet banking sites and
mobile applications.
“There’s a real place for
a player to have a different model in Australia because there’s no point us
looking like the majors.
We can’t compete,” she
says.
“Is it (our strategy) for everybody? No. Does it resonate with enough people?
Yes it does.”
The bank is a small player with 150 staff and 16
branches, holding $950

In contrast, the nation’s
biggest bank, Commonwealth Bank, has $415
billion of deposits and
$484bn of loans, according to the Australian Prudential Regulation Authority’s most recent data.
For the year to December
31, Bank of Sydney increased profit by 12.7 per
cent to $4.08m, according
to accounts filed with the
corporate regulator.
As a former banker at the
majors, Elliott understands
some of the advantages
afforded to the big banks
from their more advanced
risk modelling capabilities
on loans.
But she supports the call
from several other smaller
lenders for the inquiry into
the financial system to
look at “levelling the playing field”, a move rejected
by the majors who claim
competition is intense.
The Bank of Sydney fully
funds its lending through
deposits, which have become more expensive
since the global financial
crisis.
Elliott says there are no
plans to try to raise money from cheap wholesale
markets, a source of funding boosting the major
bank’s profits.
“I accept we are always
going to have higher capital and liquidity requirements, etc, but let’s make
it relative and even it up a
little bit,” she says.
While she has yet to deliver targets to the board,
Elliott indicates margins
won’t be cut to grow the
bank’s 20,000 customers.
She says banks not widely
known by the public have
the advantage of being
more nimble and can target the most profitable
customers.
“Coming from the majors
where business walks in
the door, that won’t work
here because we aren’t a

customers,” she says.
“Some people say they
want a relationship but
all they’re shopping for is
price. Well that’s not what
we’re looking for.
“We can get enough
growth without having to
go into that price-driven
market. But we need bankers who are hunters that
don’t just sit in the branch,
that are out and about,
and I lead by example for
that.”
After a heavy focus on
small business banking
at NAB, Elliott was Westpac’s regional general
manager for the inner west
in Sydney, responsible for
14 branches and $10bn in
assets.
She hopes to leave her
mark by boosting the
number of women in senior roles, having already
increased Bank of Sydney’s quota at the upper
echelon by 15 per cent.
Along with unconscious
bias, she says a cultural
issue in the banking sector
dates back to when women working in banks in the
mid-20th century had to
get permission from their
manager to marry and resign when married.
Elliott says she hopes to
inspire women to “jump in
and have a go”.
She knows from experience, admitting initial
doubts when asked to be
the first chairwoman of
the Metropolitan Fire Brigade in Melbourne.
“A man typically will be
20 per cent qualified for
a role but he’ll still apply
and have a go, and a woman will be 130 per cent
qualified but she’ll still be
concerned about the two
little things she can’t quite
do,” she says.
“If I can help other women
get around that blockage
in their own mind, that’s a
legacy I’d love to be
able to leave.”
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Abbott will keep his job, says Costello
PRIME Minister Tony Abbott will keep his job despite getting the selling of
the budget wrong, former
federal treasurer Peter
Costello says.
A poor public reaction
to the budget would not
open the door for former
opposition leader Malcolm Turnbull to challenge for the leadership,
Mr Costello said.
“The Liberal Party does
have the cult of the leader
about it. Once you become the leader you’re
almost untouchable,” Mr
Costello told a leadership
forum in Melbourne on
Tuesday.
Mr Costello, as someone
who spent “10 years denying” he was angling for
the leadership, said he
thought Mr Turnbull did
not want to be seen to be
undermining Mr Abbott.
He said the government
was getting battered because it had not explained
well enough the reasons
for increasing taxes and
cutting expenditure.

“If you just announce
measures that’s one thing,
but you’ve got to have a
coherent story behind it,”
Mr Costello said.
“That’s where I think the
government’s got to go.”
Mr Costello said he would
have focused on Labor’s
“six budgets, six deficits”,
with more to come, if he
had to sell the budget.
He said the $7 Medicare
co-payment was a good
move as it put a “price
signal” on a government
service, but he said increasing marginal income
tax rates would not help
the economy grow.
“This was just a step
backwards,” he said.
On the ever-present question of increasing the GST,
the man who introduced it
said he would only look at
an increase if other taxes
we cut or abolished.
“If the purpose of increasing the GST is just to give
governments more to
spend, there’s no point
in doing it,” Mr Costello
said.

Labor debates mining tax repeal
OPPOSITION Leader Bill
Shorten is facing pressure from caucus colleagues to back the repeal
of Labor’s mining tax.
The Senate is expected to
vote on the mining tax repeal bills in a special sitting in July.
An unnamed West Australian ALP member told
the caucus meeting in
Canberra on Tuesday
the party should have
changed its position on
the mining tax repeal before the WA Senate election re-run.
The election in the resource-rich state resulted
in Labor winning only one
Senate seat.
The WA MP said Labor
also needed to look at
policies to “translate the
concept of aspiration” to
WA voters.
Mr Shorten told the meeting a national policy review process was under
way within the party.
He said the issue of

whether or not to support
the repeal was discussed
before the WA election
and it was decided to
stand by the tax that the
previous Labor government introduced.
Shadow parliamentary
secretary for WA, Alannah MacTiernan, declined
to comment when contacted by AAP.
But she is on the public
record as previously saying the tax had not done
the job it was designed
to do and Labor should
“go back to the drawing
board”.
As it repeals the tax the
coalition government is
also scrapping some of
the measures it was designed to fund, including
the SchoolKids Bonus.
The bills are expected to
pass the Senate with the
support of the Palmer
United Party and other
crossbench
members
who take their seats in
July.

Palmer unrepentant on Credlin attack
AN unrepentant Clive
Palmer is refusing to
apologise for an attack
on the prime minister’s
chief of staff.
The Palmer United Party leader says it’s clear
Peta Credlin exercises
“undue influence” on
government policy.
Mr Palmer on Monday
used a parliamentary
debate to lash out at the
government’s parental
leave scheme, suggesting Ms Credlin had influenced the policy because
she stood to benefit.
On Tuesday, the mining
magnate refused to apologise for his comments,
denying he was being
sexist.
“I believe as chief of staff,
regardless of whether
she is a woman or man,
she exercises undue influence on government
policy to the detriment
of many of the elected
members of parliament,”
he told reporters in Canberra.
Mr Palmer said he was
not aware of Ms Credlin’s personal struggles,
a reference to her public
statements on undergoing IVF treatment.
He made the comments
because they concerned
policy.
“I think policies should
be formulated from the
party room,” he said.
“It shouldn’t come down
from Tony Abbott’s office telling elected members of parliament what
they will do.”
Mr Palmer has been
widely condemned for
dragging an unelected
staff member into the
public debate in such a
personal way.
Coalition frontbencher
Christopher Pyne has
criticised Mr Palmer’s
“cowardly” and “ignorant” comments, pointing out the PPL was proposed before Ms Credlin
worked for Mr Abbott.

Cabinet colleague Julie
Bishop joined in the criticism, saying she hopes
Mr Palmer reflects on
his “hurtful” comments
about Ms Credlin, who
has been struggling with
IVF treatment.
“For him to single her
out is a particularly hurtful thing for him to do,”
she told Sky News.
Nationals MP Darren
Chester said he was disgusted with Mr Palmer’s
comments, and said he
worried about the tone
of parliamentary debate
when unelected staffers
were drawn in and “personally vilified”.
“It was unnecessary for
Mr Palmer to be so personally vindictive in the
comments he made,” he
told reporters.
“He should apologise.”
Liberal MP Dennis Jensen said staffers were not
“fair game” in parliament.
“The people who to a certain extent are fair game
are us as politicians, but
once again it shouldn’t
get down to personal invective,” Dr Jensen said.
“You should deal with issues, not with personalities.”
Nationals MP Andrew
Broad, who tweeted his
disapproval of the “gutter politics” after Mr
Palmer made the statement, added the comments were hurtful for
couples like he and his
wife who had also struggled with fertility.
“People expect better of
members of parliament.”
Australian Greens deputy leader Adam Bandt
said that politics should
be “about more than fast
cars and personal attacks”.
Mr Palmer was later
forced to backtrack after
he referred to Ms Credlin
as a dog.
“She’s the top enchilada.
She’s the top dog - oh, I

shouldn’t say that. She’s
the boss. She’s chief of
staff. She’s the top person.”
Opposition
Leader
Bill Shorten said Mr
Palmer’s
comments
were “unwarranted and
wrong”.
“Our arguments should

be about the issues,” he
told AAP.
“There is more than
enough wrong with
Tony Abbott’s unfair
and unaffordable paid
parental leave scheme
for politicians to focus
on, just ask any Liberal
or National Party MP.”

Abbott’s budget sales
job a circus: Labor

BILL Shorten has described the Abbott government’s handling of its
first budget as a “circus
of mistakes”.
The opposition leader
has urged his Labor colleagues to get out in the
streets of Australia and
tell the truth about the
budget.
After two weeks of trying
to sell its fiscal plan, the
government continues to
struggle in opinion polls
and would lose an election if it were called tomorrow.
“We in Labor do not need
poll numbers to tell us
just how bad this budget is for Australia,” Mr

Shorten told the Labor
caucus in Canberra on
Tuesday.
He said if it wasn’t how
the government has handled its budget so badly
it would be a joke.
“They are turning this
budget into a circus of
mistakes.”
He said the challenge for
Labor is to get out into
the suburbs and streets
of Australia to explain the
budget.
“Tony Abbott has accused Labor of scaring
people, that is not right.
It is just that the truth is
scary, the truth of this
budget is bad for all Australians,” he said.

Govt spending down
0.8% in Mar qtr

GOVERNMENT spending
fell in the March quarter,
but the drag on economic
growth will be more than
offset by positive trends in
foreign trade.
Total government spending, including consumption and investment, fell
0.8 per cent in the quarter,
after adjusting for price
changes and seasonal
fluctuations, according to
the Australian Bureau of
Statistics data released on
Tuesday.
Public sector spending
makes up about a quarter
of gross domestic product.

So, this fall will cut about
one fifth of a percentage
point from GDP growth in
the March quarter, to be
reported in the national accounts on Wednesday.
But other ABS data released on Tuesday showed
exports grew strongly in
real terms, by 4.8 per cent,
while imports fell by 1.4
per cent.
With production of exports
adding to economic activity and less spending going
to foreign-produced imports, these figures show
foreign trade added 1.4
percentage points to GDP
growth in the quarter.
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WARATAH ROLLOUT COMPLETE - MORE
AIR-CONDITIONED TRAINS FOR T2 AIRPORT LINE CUSTOMERS

Glenn Brookes MP said
the delivery of the final
Waratah train this week
meant 100 per cent of
timetabled services for
customers using the T2
Airport line (formerly East
Hills/Airport Line) will be
air-conditioned.
The Waratah project is a
$3.6 billion Public Private
Partnership providing 78
sets of next generation
trains for Sydney suburban train customers.
“In March 2011 the T2
Airport Line was only at
75 per cent of services
with air conditioning.
“Under this government
we’ve completed the
Waratah project and increased the level of airconditioning on this line
to 100 per cent.
“Sitting in a roasting hot
train in summer or freezing carriage in winter is
now a thing of the past.”
Glenn Brookes said the
NSW Liberals & Nationals
Government stepped in to
save the Waratah project,
which in March 2011, was
on the verge of collapse.
“It’s been just over two
years since the NSW Government restructured the
Waratah program from its
foundations, to deliver on
our promise to customers and get these cuttingedge trains on the tracks,”
Glenn said.
The Waratahs now represent around half of
Sydney’s suburban fleet,
which means that more
and more customers will
be able to experience the
fleet’s unique safety, accessibility and comfort
features,” he said.

Each train has 64 internal CCTV cameras, 32
external CCTV cameras
and smart air-conditioning which automatically
adjusts to the number of
people on board.
Mr. Brookes also said
NSW Labor talked about
this project for six years
but failed to deliver one
train.
“The former Labor Government hadn’t even put
in the infrastructure to
allow Waratah trains to
travel to some parts of
the network, and we had
to upgrade power supplies across the network
to catch up on the mess
left behind,” Glenn said.
Waratahs now operate
services on the T1 North
Shore, Northern and
Western, T2 Airport, Inner
West and South, T3 Bankstown and T7 Olympic
Park lines.
On top of this, procurement of the new $2.8 billion fleet of intercity trains
means air-conditioned
intercity Oscar trains will
be moved from intercity
services to the suburban
fleet and 100 per cent of
all Sydney Trains services
will be air-conditioned.
The completion of the
Waratah rollout follows a
number of major service
improvements for Sydney
Trains customers, including Opal electronic ticketing, providing cheaper
fares, weekly travel incentives and the end of ticket
queues.
A new timetable introduced more than 1000
new weekly services, including 600 new weekly
express trains. The timetable reduced journey
times for many customers, improved connections between trains,
buses and ferries, and
provided more consistent
departure times at many
stations.
MEDIA: Jim Daniel 0408
461 952

Malcolm Turnbull in fiery interview with Alan Jones as dispute continues with Andrew Bolt

Fiery interview ... broadcaster Alan Jones. Picture: Mark Evans Source: News
Corp Australia

Turnbull’s dinner guest ... Clive Palmer. Picture Mark Cranitch Source: News
Corp Australia

MALCOLM Turnbull has
had a fiery radio interview
with Sydney based broadcaster Alan Jones, as his
war of words with conservative News Corporation
columnist Andrew Bolt
continues.
The interview with Turnbull got off to a tense
start, with Mr Jones telling the Communications
Minister to repeat a statement of support for the
Abbott
government’s
Budget, and Mr Turnbull
stating “Alan, I’m not going to take dictation from
you.”
Mr Jones proceeded to
goad Mr Turnbull, asking
him if he was nervous or
angry, before chastising
him for his recent political dalliance with Clive

Palmer.
Later he told Mr Turnbull
to “get back on the team”,
saying “You’ve got no
hope ever of being leader.”
Calling upon his own experience as coach of the
Wallabies, Jones said he
would have “sent home”
any player who socialised
or dined with a member
of the All Blacks before a
match.
“Well Alan, this is not
football,” Turnbull replied,
before reiterating that the
Coalition may need the
support of Palmer United
Party MPs after July 1 to
get legislation through
the Senate.
“This business is governed, as John Howard
said, by the iron laws of

Not taking dictation ... Malcolm Turnbull has stood up to Alan Jones. Picture:
Gary Ramage Source: News Corp Australia

arithmetic,” Mr Turnbull
said.
The Member for Wentworth then went on the
attack, accusing the notoriously opinionated 2GB
shock-jock of being a
“bomb thrower”.
“The problem with you
Alan is you dish it out but
you don’t like to take it,”
he said.
“It’s so sad that someone
that’s put so much effort
into supporting Tony Abbott like you would now
be undermining his government,” Mr Turnbull
said.
Jones continued questioning Mr Turnbull’s
judgment, reminding him
of the Godwin Grech affair
and suggesting his judgment about Clive Plamer
was “just as flawed”.
Mr Turnbull deflected the
question.
“Do you think the best
way to get Palmer out of
the way is to abuse him
with the sort of language
you’re abusing me with?”
he put to Mr Jones.
Tension remained high
throughout the 23 minute
interview, with Mr Jones
accusing Mr Turnbull of
not being strident enough
in his support of Mr Abbott’s Chief of Staff Peta
Credlin, and hectoring
him over his stated support for the ABC.
Treasurer Joe Hockey

defended Mr Turnbull afterwards in a television
interview.
“Malcom’s putting in a
huge effort, as we all are,
in endeavouring to focus
on the policies instead
of the politics of the budget,” Mr Hockey said.
The fiery encounter has
sparked interest on Twitter, with one user calling
it “a hilarious way to start
the day”.
The interview comes after
Mr Turnbull and Mr Bolt
had a war of words over
the former Liberal leader’s
loyalty to Tony Abbott.
“People should be able
to tell lies? Make things
up? Accuse me of disloyalty? Seek to undermine
the government? And I
should just cop it sweet?
I mean, really, what sort
of craziness is this?” Mr
Turnbull said on wednesday.
“There are people in the
media, and Andrew Bolt
is right up there, at a time
when we are all working
our guts out to promote a
Budget that is unpopular
in parts.
“What amazes me ... was
that people who claim to
be friends of the government in the media would
choose to assert on the
basis of no evidence
whatsoever that there is
tension or dissent or leadership challenges.”
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H E Lady Cosgrove with Mrs. and Mr. Kassem

Mrs. Kassem with Fieravanti-Wells and Ferguson

compassion to do more is a statement to AFIC’s
and praised its contribu- for the betterment of our strength’ and solid foundations and its ability to
tions to Australian society world.
grow stronger despite setand in particular to the
Muslims
Australia
backs’ and contro-versies
Muslims in Australia and
president, Br. Hafez surrounding it.
elsewhere.
Kassem’s speech
The event honoured a
Your Excellencies and
small number of Muslim
distinguished guests!
It
is
indeed
a
great
honour
brothers and sisters who
have contributed to Aus- for me to welcome you this
tralian society over the evening at the 50th An- The Muslims of Australia
years, especially, his emi- niversary Congress Din- have grown from a few
nence Sh. Taj Aldin Alhila- ner hosted by the Austra- hundred Afghan camli, the first Mufti of Aus- lian Federation of Islamic eleers’ in the 1870s’ to
a sizeable multicultural
tralia, Sh. Alhilali held the Councils.
post of Mufti for 18 years It is also an historic occa- community participating
before handing the post to sion’ that for the first time and contributing in many
the National Imams’ Coun- the Congress celebration’ ways to make Australia’ a
cil which he established is being held in the Great better place for all.
in 2007. Sh. Alhilali also Hall of the Parliament’ of AFIC’s leaders have always steered the commutravelled to war torn Iraq Australia.
in 2005 to procure the The 50th birthday marks nity towards a moderate’
release of Australian hos- a special milestone in the and middle path of relitage Douglas Wood at tre- life of people and AFIC is gion’ that Islam calls for.
I am sure that our future
mendous risk to his own no different.
It is a great achievement leaders will continue to
personal safety.
The evening saw perfor- for all those who have unite the community’ on
the same path.
mances from the Islamic been involved in AFIC.
AFIC and the Muslim leadThanks
to
the
foundation
College of Canberra Choir
singing the Australian laid by our elders and vi- ership must also ensure’
that the Muslims become
National Anthem, Mat- sionary leaders.
ilda House performing a AFIC has remained the an essential part of the
welcome to country and main peak body of the Australian society’ playing
Nasheed by Ali Nabulsi Muslim community in this their roles in making Ausand Stephanie Kurlow country with Councils and tralia strong and pros-perfrom the Australian Nashid Societies in all States and ous’ and a place of peace
Territories in a three-tier and security for all.
and Arts Academy.
AFIC Secretary Dr. Sha- structure rep-licating the Like all Australians Mushabuddin Abdullah drew political structure of the lims must have a commitment for this country’s
tremendous
applause nation.
welfare and progress.
AFIC
has
ensured’
that
when he asked in his word
of thanks the MPs pres- all those in the structure
ent to convey a message conducted themselves in Your Excellencies and disto the government that we a transparent and demo- tinguished guests!
must protect the rights of cratic way’ and reflected
Australian Muslims espeminorities, we must pro- the values of Islam.
cially the new generation’
AFIC
is
also
proud
that
tect Medicare and its universality and we must keep it has conducted itself have expressed serious
within the framework and concerns of being unfairly
education affordable.
The president of the Aus- the democratic rules laid- targeted in the media’ and
being made scape-goats.
tralian National Imams’ down by its members.
Council, Dr. Abdel Azeim Like many other commu- Islamophobia continues to
Afifi concluded the eve- nity organisations it has thrive creating fear among
ning with a prayer to Allah been through periods of Muslims and non-Muslims
Almighty to keep Austra- crises and up-heavals. alike.
lia safe and secure and to Standing here today and New arrivals and the youth
grant us the wisdom and celebrating this milestone complain of discrimination

Clare with Kassem and Ruddock

and bias making it difficult
to get jobs. Women find it
hard to get the jobs’ that
allow them to contribute
to society and their families to the best of their
abilities.

Honoured
Guests,
Friends and Fellow Australians
Muslims of Australia
continue to provide an
important link for Australia’s trade with the Muslim countries of South
Asia’and the Middle East’
which has gone beyond
the “meat industry” to include all manner of food
and consumer products’
finance through Islamic
banking and higher education.
Your Excellencies and
Honourable guests!
Our generation has continually witnessed strife’
and suffering around the
world’ and there is no sign’
that all of this is about to
end.
Millions of innocent men,
women, children’ and the
elderly will continue to
die.
Your Excellencies and
Honourable guests!
In this situation we see
countries racing to develop better and more sophisticated weapons and new
ways of killing each other
instead of ’ for instance
developing agriculture and
food production to feed
the poor and the hungry
developing medicines and
cures for diseases making
education widely available
for all so that people can
know and understand one
another and sharing and
using natural resources’
only as we need them’ and
saving them for the future

The Governor General with Laundy & Kassem

generations.
What kind of a world have
we created?
Animals in their environment are far better than
the human race which
wants more and more’
beyond their needs and
prepared to kill or destroy
one another for more!
We see crisis after crisis’
in the world and the suffering that is caused to ordinary people.
One good example is the
conflict between the peoples of Israel and Palestine which has been going
on for 70 years and there
is no sign that there will
be peace and resolution
soon.
People are unable to get
their basic needs of food’
water and shelter.
This conflict must be
brought to an end and
soon’ to achieve peace
for all. Australia and the
western coalition of countries must do something
decisive with fairness and
justice so that peace can
return to the region and
people can rebuild their
lives.
We see a terrible crisis
in Syria where hundreds
of thousands have been
killed and millions have
become refugees while
the world is watching.
Suffering from war and
conflicts is not confined
to some but millions of
people in all parts of the
world.
The international community cannot just sit by’ and
do nothing.
Where is our humanity and
where is our morality?
Or have we become immune to the sufferings of
others?
I pray that God will wake
us from the slumber be-

fore we meet Him!
Your Excellencies, My
friends and Colleagues in
AFIC, Ladies and Gentlemen!
We may think that we have
come a long way in the
last 50 years but let me
say that we have far to go.
We need to look at ourselves and see what we
have done to strengthen
our resolve for the humanitarian values which
bind all of us.
Therefore let us start our
second 50 years on this
note and do whatever it
takes’ to hold on to these
values.
My message to all of you
here tonight’ is that Muslim Australians are ready
to play their part in building a better and inclusive
Australia where all Australians are one and united
together.
Let us show to the world
hat our multicultural society and country can do’in
leading a global re-surgence for peace harmony’
and well-being of all humanity as one family.
Your Excellencies, Honoured Guests, Ladies and
Gentleman.
In conclusion, I would
like to celebrate 50 years
of AFIC and to celebrate
our country, Australia,
and i request all of you to
please hold each others
hands and say with me;
Hand in hand for a better
Australia
Hand in hand for a multicultural Australia.
Hand in hand for a prosperous Australia
God bless you all and God
bless Australia.
Thank you very much for
your attendance and for
listening.
Peace be upon you.
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MUSLIMS AUSTRALIA -AFIC LEADS
AUSTRALIAN MUSLIMS INTO A NEW ERA

The Hon. Gary Hardgrave

H. E Nabil Al Saleh

H E the Hon Gen Sir Peter Cosgrove AK MC with Hafez Kassem

Opposition Leader Bill Shorten

Sen. Concetta Fieravanti-Wells

Bishop Kevin Manning

Haj Hafez Kassem

Amjad Mahboob

Dr. Shahabuddin Abdallah

Their Excellencies with Mr and Mrs. Kassem and Mona Kassem

Jason Clare receiving Shorten’s plaque

Kassem presenting a plaque to Philip Ruddock

Kassem, Ruddock and Ferguson

H. E. Lady Cosgrove with Mrs. Kassem

Dr. Ray Barrett, Kassem, Ruddock and Ferguson

Ibrahim Dellal with Kassem and Ruddock

Fieravanti-Wells, Mr and Mrs. Kassem & Ferguson

Mehboob, Kassem, Ruddock and Ferguson

Bishop Kevin Manning with Ruddock and Ferguson

To mark its 50th anniversary, Muslims Australia
AFIC’s executive committee resolved to hold a stellar event making sure that
Australian Muslims stamp
a lasting vivid impression

on Australian politics and
Australian society.
This was the event where
leader of the opposition,
the Hon. Bill Shorten MP,
put the final nail in the
coffin of the highly con-

troversial government
proposal to repeal S18C
of the Anti-Discrimination
Act projecting some of the
concerns of Muslim and
other Australians. The
result was quick, the very
next morning, Attorney
General George Brandis
QC made the announcement that he would abandon the move to repeal
S18C.
This monumental event
for Australian Muslims
was marked by the attendance of Their Excellencies, General, the Hon. Sir
Peter Cosgrove, Governor
General of Australia and

lady Cosgrove and more
than 50 senators and
members of parliament
and ten ambassadors and
diplomats representing
different countries from
around the world.
Keynote speaker, His
Grace Bishop Kevin Manning outlined the very
notable similarities between the teachings of
Islam and the teachings
of Christianity highlighting in particular the sharing of the five pillars of
testimony of faith, prayer,
fasting, charity and pilgrimage. Bishop Manning also highlighted our

shared concerns about a
humanitarian treatment of
asylum seekers, the sanctity of marriage and family
and the drive to promote
peace on earth. Bishop
Manning, the winner of the
2010 prestigious international Islamic Friendship
Association of Australia
prize “Champion of Cultural Inclusion” also highlighted the tremendous
contributions of Muslims
in the area of interfaith dialogue and the efforts by
Vatican Councils over the
years to work together
with Muslims in the field
of mutual understanding

and in seeking partnerships to better this world.
In delivering the Prime
Minister’s message, Senator the Hon. Concetta Fieravanti-Wells, congratulated AFIC, wished it well
and conveyed the government’s support for diversity and the rights of all
Australians and praised
the contributions of Muslims and the friendships
established.
His Excellency Nabil Aal
Saleh, the Ambassador
of the Kingdom of Saudi
Arabia also congratulated
AFIC and wished it well
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