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

40
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جمزرة مدرسة «األونروا» ترفع قتلى غزة إىل 750

كريي يطلب تد ّخل قطر وتركيا لدى «محاس»

جلسة حكومية «مثمرة» عكّرتها فاجعة الطائرة

فؤاد معصوم
رئيساً للعراق «اخرتاق» مللفي اجلامعة اللبنانية ورواتب موظفي القطاع العام
أجنز العراق ،أمس
االول ،املرحلة الثانية
االستحقاقات
من
املتالحقة
االنتخابية
الختيار أصحاب املناصب
األساسية الثالثة يف
البالد ،بانتخاب مرشح
«التحالف الكردستاني»
فؤاد معصوم رئيسًا

التتمة صفحة 31

اوالد فلسطينيون يتلقون العالج يف غرفة طوارئ بمستشفى كمال عدوان يف بلدة بيت الهيا
بعدما أصيبوا يف قصف اسرائيلي ملدرسة لـ «االونوروا» يف بيت حانون امس االول
يف اليوم الـ 17للحرب
االسرائيلية على قطاع
غزة ،قصفت الدبابات
االسرائيلية مدرسة تابعة
لوكالة االمم املتحدة لغوث

الفلسطينيني
الالجئني
وتشغيلهم «االونروا» يف
بيت حانون بشمال القطاع
فقتلت  15شخصًا وجرحت
 70بينهم موظفون يف

الوكالة.
واعربت واشنطن عن حزنها
للحادث ورأت انه أمر يؤكد

التتمة صفحة 31

تهنئة

نتقدم بأحر التهاني
من الجالية العربية
واالسالمية بمناسبة عيد
الفطر املبارك ،وكل عام
والجميع بألف خري.

الهريالد

الوزراء الياس بو صعب وأالن حكيم وسجعان قزي خالل جلسة مجلس الوزراء امس االول
وقت كانت االنظار
مشدودة اىل جلسة جملس
الوزراء اليت شهدت اخرتاقا
اجيابيا يف مسار العمل
احلكومي امس االول،
طغت بعد اجللسة فاجعة

مقتل  20لبنانيًا كانوا
يف عداد ركاب الطائرة
اجلزائرية اليت حتطمت
يف مالي ،وفرضت حتركا
رمسيا عاجال للعمل على
نقل جثامينهم اىل لبنان.

ولعل املفارقة الغريبة ان
جملس الوزراء مل يتبلغ
طوال ساعات من انعقاده
احلادث .وعقب مشاورات
عاجلة أجريت بعد الظهر

التتمة صفحة 31

إفشال هجومني على «الفرقة  »17يف الرقة و«الفوج  »121يف احلسكة

بداية حامية للمواجهات بني اجليش السوري و«داعش»

ترتسم يف أفق األزمة
السورية معامل مرحلة جديدة
من املواجهات احلامية بني
اجليش السوري من جهة
وتنظيم «الدولة اإلسالمية

يف العراق والشام» ـ
«داعش» من جهة ثانية،
بعد مرور أشهر طويلة
نسبيًا مل حيدث فيها
أي اشتباك مباشر بني

الطرفني.
وبعد حوالي أسبوعني من
املناوشات واالشتباكات
شن «داعش»
احملدودة،
ّ

التتمة صفحة 32

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

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة السيد مـحمود جـبارة
خضار  -فواكه  -مسانة عربية-
قهوة  -مكسرات  -خبز  -أجبان
 ألبان  -خبز وغريها الكثرينـتقدم من الـجالية
بأحر الـتهاني مبناسـبة
عـيد الـفطر املـبارك

الـعنـوان:

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

342 Blaxcell Street South Granville

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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النائب باربرة بريي تهـنئ بعيد الفطر
I wish you and your family peace,
good health and blessings on this most
joyous occasion, the celebration of
Eid-Al-Fitr.
Ramadan is a time of personal sacrifice,
devotion, reflection and renewal. As
Ramadan draws to a close, I send my
best wishes to you and trust that you
will enjoy this festive occasion.
Thank you for bringing the richness and
beauty of your faith and culture to our
wider community. Your contribution
to building our multicultural Australia
is an invaluable one. I continually

Barbara Perry MP
Member for Auburn

look forward to working with you to build a strong community.
As your State Member, I am here to help with state government matters. Please feel
free to contact my office on 9644 6972 or email auburn@parliament.nsw.gov.au
 االحتفال بعيد الفطر، الصحة الجيدة والربكات يف هذه املناسبة األكثر سعادة،أتمنى لكم ولعائالتكم السالم
.املبارك
، ومع اقرتاب شهر رمضان من نهايته. والتفاني والتأمل والتجديد،رمضان هو وقت التضحية الشخصية
.أبعث بأطيب تمنياتي لكم وكلي ثقة انكم سوف تتمتعون هذه املناسبة االحتفالية
 ان مساهمتكم يف بناء أسرتاليا متعددة.شكرا لكم لجلبكم الثراء وجمال اإليمان والثقافة ملجتمعنا األوسع
. لبناء مجتمع قوي، بشكل مستمر، وانني أتطلع قدما للعمل معكم.الثقافات ال تـُقدّر بثمن
ّ  فالرجاء أ. وأنا هنا للمساعدة يف مسائل حكومة الوالية،وكوني ممثلتكم يف برملان الوالية
ال ترتددوا يف
auburn@parliament.nsw.gov.au : أو بالربيد اإللكرتوني9644 6972  على:االتصال بمكتبي
54 - 58 Amy Street, REGENTS PARK 2143-P: 9644 6972 - F: 9644 8290, E: auburn@parliament.nsw.gov.au
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For more information visit www.lycamobile.com.au or call 1300 854 607
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Recharge available here
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اعالنات

ء

Freecall 1800 272 222
Visit arabbank.com.au

God’s richest blessings
on our Muslim residents
for their devotion to Him
during the holy month of
Ramadan.
Clr Khal Asfour
Mayor of Bankstown
Ph: 9707 9523
Fax: 9707 9517

www.bankstown.nsw.gov.au

Congratulations and Eid
Mubarak!

أتـقدم بأحـر الـتهاني من مواطـنينا من اجلالية
اإلسـالمية لتكريس أنفسهم هلل خـالل شـهر
.رمـضان املـبارك

!عـيد مـبارك للـجميع

صفحة 4
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اعالنات

الـحاج حـافظ قـاسم يهـنئ
Eid El - Fiter is the most
important day for Muslim in
Australia an around the world.
In this very special occasion, I
wish you all the very best of health,
happiness and prosperity.

Eid Mubarak

يتقدم رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية (AFIC) Muslims Australia

الحاج حافظ قاسم

بأحر التهاني من الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة بمناسبة عيد الفطر
السعيد ،أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات..

عيد مبارك وكل عام وانتم بألف خري.
أتـقدم من الـجالية االسـالمية وخاصة يف
مقعد إيست هيلز بأحـر الـتهاني مبناسبة

عيد الفطر املبارك
Wishing
everybody
على
وبـركات
خـري
أمتنىشهر
جعله اهلل
يوم
يكون
أن
الـجميع
فخرa
Proud,
Safe
and
مدعاة
اسرتاليا
للجميع
وسالمة
وسعادة
Happy
Australia
Eid Fiter MubarakDay
)Glenn Brookes (MP
Member for East Hills

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

اجتماع امين يف الريزة عرض املستجدات لنائب اخلازن :احلوار مع احلريري مستمر اجلميل عرض ووفد مجعية الصناعيني اوضاعهم
على احلدود الشرقية

عقد يف مكتب قائد اجليش
العماد جان قهوجي يف الريزة
اجتماع امين ،ضم اىل جانب
قائد اجليش كال من مدير
عام قوى االمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ومدير عام
امن الدولة اللواء جورج قرعة،
ومدير عام االمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،ومدير املخابرات
العميد الركن ادمون فاضل،
ورئيس شعبة املعلومات العميد
عماد عثمان .وعرض اجملتمعون
املستجدات االمنية يف البالد،
خصوصا على احلدود الشرقية
والشمالية.
ومت التوافق على تعزيز التنسيق
بني االجهزة العسكرية واالمنية

واختاذ سلسلة من االجراءات
لفرض االمن واالستقرار يف
خمتلف املناطق اللبنانية.
وكان قهوجي استقبل قبل
ظهر امس االول ،رئيس اركان
الدفاع االيطالي االمريال لوجيي
بينللي مانتيللي يف حضور
السفري االيطالي يف لبنان
وجرى
مورابيتو،
جيوسييب
البحث يف العالقات الثنائية
بني جيشي البلدين ،ومهمة
الوحدة االيطالية العاملة ضمن
قوات االمم املتحدة املوقتة يف
لبنان.
كما استقبل سفري اسرتاليا يف
لبنان ليكس بارتلم وتناول
البحث االوضاع العامة.

بريطانيا سلمت اجليش  6كالب
مدربة على البحث عن املتفجرات
سلمت اململكة املتحدة ،اجليش
اللبناني ستة كالب تفتيش
مدربة على البحث عن املتفجرات،
كجزء من برنامج الدعم العسكري
الربيطاني للبنان ،يف حضور
سفري بريطانيا طوم فليتشر،
قائد اجليش العماد جان قهوجي،
امللحق العسكري الكولونيل
جاميس كوشنري وكبار الضباط
اللبنانيني.
وأوضح بيان للسفارة الربيطانية
أنه مت إرسال هذه الكالب املدربة
تدريبا عاليا من املركز العسكري
لتدريب احليوانات العسكرية
يف بريطانيا وهدفها تنفيذ
جمموعة من املهام منها تفتيش
السيارات واملباني ومرافقة
الدوريات .وهي تضطلع بدور
حيوي يف الكشف عن أماكن
العبوات الناسفة واملتفجرات
واملساهمة يف منع زرعها مما
يسمح للناس والعسكريني
اليومية
أعماهلم
مبتابعة
بأمان وبأقل قدر ممكن من
املقاطعة .ختضع كالب الكشف
عن املتفجرات لتدريب مكثف
وتتعلم على حتديد روائح معينة
على يد مدرب خاص يرافق كال
منها على الدوام مما ينمي عالقة
خاصة بينهما.

فليتشر

وقال السفري الربيطاني :لبنان
مهدد من قبل املتطرفني الذين

يريدون نقل اإلرهاب إىل
البالد .ومن خالل قدرتها على
البحث والعثور على املتفجرات
واألسلحة ،ستساهم هذه الكالب
يف إنقاذ العديد من أرواح
اللبنانيني .وهذا جمرد جزء واحد
من التزامنا العملي باستقرار
لبنان ،وحرصنا على حصول
اجليش اللبناني على التدريب
الكايف واملعدات الالزمة متاشيا
مع شجاعته الكبرية.

جونز

بدوره ،قال املدرب الربيطاني
الرقيب مات جونز من الفيلق
البيطري يف اجليش امللكي :إن
استمرار برنامج الكالب العسكرية
ملساندة اجليش اللبناني هو يف
غاية االهمية على عدة صعد.
أوال ،تساهم قدرة هذه الكالب
بشكل مباشر يف توفري الدعم
األمين للجيش اللبناني وللبنان
ككل .ثانيا ،العالقة بني اجليش
اللبناني واجليش امللكي الفيلق
البيطري يف جمال التدريب
مستمرة منذ العام  2008وقد
تطورت اىل حد أصبح فيه
اجليش اللبناني اليوم ليس
فقط قادرا على إمتام مهام على
مستوى عال جدا فحسب ،وإمنا
أيضا قادرا على زيادة كفاءته
الذاتية يف تعزيز األمن الوطين
للبنان.

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com

رغم وجود متضررين من جانب املستقبل
لفت عضو تكتل التغيري
واإلصالح النائب فريد اخلازن
اىل ان إنتخابات رئاسة اجلمهورية
وحتديدًا يف العام  2014ليست
فقط مسألة اقرتاع ،بل هي
حتمل جانبًا سياسيًا ،موضحًا أن
لبنان اليوم يستعيد توازناته
الطبيعية ،بعدما كان فيه قوتان
متمثلتان بالرئيس الشهيد
رفيق احلريري من جهة ومن جهة
أخرى حزب اهلل والرئيس نبيه
بري ،ويضاف اىل ذلك الوجود
السوري .أما اليوم فالوضع
باملكون
تغيرّ  ،ألن ما يسمى
ّ
املسيحي بات موجودًا على
الساحة السياسية ،اىل جانب
املكونات األخرى.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم ،أبدى اخلازن اعتقاده
أن املسار احلاصل اليوم ،هو
للعودة اىل احلياة السياسية
الطبيعية يف لبنان ،اليت هي
كناية عن توازنات كربى سياسية
وطائفية ومذهبية.
وبالتالي اإلستحقاق الرئاسي
ليس فقط عملية اقرتاع ،بل
مناسبة حلوار وطين يقوم به
بشكل أساسي اليوم ،العماد
ميشال عون والرئيس سعد
احلريري ،الفتًا اىل أن عون هو
الزعيم املسيحي الوحيد يف لبنان
واملنطقة الذي يستطيع التحاور
مع السين والشيعي ويطرح
األمور كما هي ،قائ ًال :فبدل ان
يكون لدينا مشهد داعشي كما
هو حاصل يف العراق ،فيكون
هناك مشهد حواري ،وعندها
اذا ادى اىل نتائج اجيابية يف
موضوع الرئاسة كان به ،اما
تقدم فال ضرر
إذا مل حيصل أي ّ
منه.
وردًا على سؤال ،أشار اخلازن
اىل وجود اختالف يف وجهات
النظر بني الطرفني ،لكن احلوار
مل ينقطع وال يزال مستمرًا ،على
الرغم من وجود متضررين كثر
من جانب احلريري.
أين نقاط اإللتقاء إذا كان
احلريري مصرًا على إجراء
اإلستحقاق الرئاسي أو ً
ال يف
حني عون يطالب باإلنتخابات
النيابية أو ً
ال؟
 تفاصيل األمورختص الرجلني،
ّ
وال أحد ّ
مطلع على تفاصيلها.
جلسات مغلقة
وأضاف :بات هناك شيء من
الثقة بينهما ،أما الطروحات
املختلفة فمعروفة إعالميًا ،ولكن
احلوار ومضامينه األساسية
حتصل يف جلسات مغلقة.
وردا على سؤال حول مواقف
البطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي الذي سأل عن
قيمة نصاب الثلثني وهل هو يف
خدمة الرئاسة أم جعلها رهينة
له ،أجاب اخلازن :البطريرك
يأخذ مواقف سجالية يف هذا
املوضوع ،وهو يعلم ان إنتخابات
رئاسة اجلمهورية مناسبة لتفعيل
احلوار بني األطراف املختلفة بني
بعضها البعض.
وأضاف :اما بالنسبة لنصاب
الثلثني ،فهو عرف ،ولكن

العرف يصبح مبثابة الدستور.
وتابع :يف النتيجة سننتخب
رئيس اجلمهورية ولكن اإلنتخاب
مناسبة إلجراء حوار بني كل
السياسي
املشهد
مكونات
ّ
اللبناني وهذا ما يستأهل جتربته،
خصوصًا وان نتيجة احلوار كانت
اجيابية يف احلكومة.
ولفت اىل أن البطريرك يأخذ
مواقف حادة يف هذا املوضوع،
قائ ًال :حنن نريد إنتخاب الرئيس
ولدينا مرشح هو الزعيم األول
لدى املسيحيني اليوم ،داعيًا
اىل احلوار خصوصًا وان املسألة
ليست تقنية.

إستقبل الرئيس أمني اجلميل
رئيس مجعية الصناعيني فادي
اجلميل ،على رأس وفد من
اعضاء جملس اإلدارة ،عرض
له اوضاع القطاع الصناعي
والصعوبات اليت تواجهه.
ومت خالل اللقاء ،حسب املكتب
االعالمي للرئيس اجلميل ،البحث
يف مواضيع عدة منها :منح
قروض طويلة األجل وميسرة
لدعم الصادرات اللبنانية،
انشاء صندوق لدعم الطاقة
بكلفة مليون دوالر سنويا
للمصانع اليت تستخدم الطاقة
املكثفة ،دعم اعمال البحوث
والتطوير يف اجملال الصناعي،
توقيف املصانع السورية اليت
تعمل دون الشروط القانونية

جنبالط عرض والوزير الكندي
التطورات

استقبل رئيس اللقاء الدميقراطي
النائب وليد جنبالط يف دارته
يف كليمنصو امس االول،
وزير العمل والتنمية االجتماعية
الكندي هون جونسون كيين
حبضور سفرية كندا يف لبنان
هيالري أدامز ،وتناول البحث
التطورات السياسية الراهنة
يف لبنان واملنطقة.
وكان النائب جنبالط أدىل
بالتصريح اآلتي :شأنه شأن
نظرائه الغربيني أمجعني ،ها
هو وزير اخلارجية الربيطاني
اجلديد فيليب هاموند يدشن
عهده الوزاري الطالع مبواقف
سياسية منحازة السرائيل من
خالل مسارعته التهام حركة

محاس بإفتعال احلرب يف
قطاع غزة ،متناسيا أن اساس
املشكلة يكمن يف االحتالل
اإلسرائيلي الرض فلسطني
التارخيية وأن أي أعمال احتجاز
ملستوطنني كما حدث قبل
اندالع احلرب هو عمل مشروع
ال سيما ان هؤالء احتلوا األرض
وهجروا أهلها.
كم كان الوزير اجلديد ليحدث
فرقا لو أنه قدم نظرية أكثر
عدال واحرتاما للشهداء الستماية
الذين سقطوا يف االيام القليلة
املنصرمة دون أن يقيم هلم أي
إعتبار ،وهو وريث وعد بلفور
الذي ،للتذكري ،كان أصل
البالء يف إغتصاب فلسطني.

املؤسسات
تنافس
واليت
اللبنانية ،احلد من التهريب
ومحاية اإلنتاج الوطين ،انشاء
مدن ومناطق صناعية.
وبعد اللقاء ،اعلن فادي
اجلميل :قمنا اليوم كمجلس
ادارة جلمعية الصناعيني بزيارة
الرئيس اجلميل ،وعرضنا له
طموحاتنا ،وشددنا على قدرات
القطاع الصناعي واملشاكل
اليت يتعرض هلا.
وناشد اجلميع ان ينأى بلبنان
عن املشاكل ،وعدم اإلستقرار
يف املنطقة ،والرئيس اجلميل
مدرك للواقع اإلقتصادي ،وهو
حيا كل صناعي واعتربه مقاوما
يف خدمة اإلقتصاد.
اضاف :اننا نتحرك يف ظروف
صعبة ونطمح ان يكون
كل اللبنانيني واملسؤولني
اللبنانيني يدا واحدة من اجل
مستقبل اوالدنا .حبثنا خالل
اللقاءات عشر نقاط ابرزها
الطاقة ،األسواق اجلديدة،
زيادة األكالف العمالة ،وسلطنا
الضوء على مشكلة جديدة ،وهي
انتقال بعض مصانع السوريني
اىل لبنان ،وهذا يشكل خطرا
على القطاع ،انهم يعملون
خارج القانون ،ويف قطاعات
تعاني فائضا من اإلنتاج.
وقال :توافقنا مع الرئيس
اجلميل على انشاء جلنة عمل
مشرتكة تتألف من نائب من
احلزب ،ووزراء لوضع األفكار
اليت حبثناها ضمن برنامج
لتحقيقها مستقبال.
وختم :حنن هنا ومن هذا البيت
نستذكر مقولة الوزير الشهيد
الشيخ بيار اجلميل رمحه اهلل:
بتحب لبنان حب صناعته.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
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لبنانيات

كانوا يف طريقهم اىل لبنان لتمضية فرتة العيد وزيارة اقربائهم

 ٢٠لبنانيا بني ضحايا كارثة حتطم الطائرة اجلزائرية
هي الكارثة اجلوية الثانية يف
سبعة ايام ،ويف االثنتني طالت
املأساة لبنانيني .فبعد اسبوع
من سقوط الطائرة املاليزية
بصاروخ فوق اوكرانيا ،سقطت
طائرة جزائرية كانت يف رحلة
بني بوركينا فاسو واجلزائر
وقضى مجيع ركابها ال ١١٦
وبينهم  ٢٠لبنانيا.
وقد تابعت وزارة اخلارجية يف
بريوت كارثة الطائرة اجلزائرية.
واستحصلت على الئحة الركاب،
وقد تأكد وجود  20لبنانيا على
متنها ،وال تزال تدقق ببعض
األمساء وخصوصا بإمسني للتأكد
من جنسيتهما اللبنانية.
وأوعز وزير اخلارجية جربان
باسيل اىل القائم بأعمال لبنان
يف أبيدجان أمحد سويدان،
اإلنتقال اىل بوركينا فاسو من
أجل متابعة املوضوع مع السلطات
املعنية ومساندة األهالي يف
احتياجاتهم .وإذ أسفت وزارة
اخلارجية هلذه املأساة ،اعلنت
تضامنها مع األهالي واضعة كل
إمكاناتها يف تصرفهم من أجل
توفري املعلومات الالزمة هلم،
خصوصا مع توفر األمساء لديها،
ومن أجل متابعة املعطيات كافة
مع السلطات يف الدول املعنية.
وسيتوجه وفد رمسي يضم املدير
العام لوزارة املغرتبني هيثم
مجعة ،االمني العام للهيئة العليا
لالغاثة اللواء حممد خري وضابط
من االمن العام ،اىل افريقيا،
ملتابعة ومواكبة التحقيق والعمل
على نقل جثامني الضحايا
اللبنانيني الذين كانوا على منت
الطائرة اجلزائرية اليت سقطت
يف مالي ،وذلك بناء لتوجيهات
من رئيس جملس الوزراء متام
سالم وبعد التنسيق مع وزيري
اخلارجية والداخلية جربان باسيل
ونهاد املشنوق.
وقد اعلن الرئيس العاملي
للجامعة الثقافية امحد ناصر
امساء الضحايا وهم:
 منجي حسن وزوجته جنوىزيات ،واوالدهم حممد رضا،
حسني ،حسن ورقية ،من بلدة
حاريص يف قضاء صور.
 جوزف جرجي احلاج. عمر بالن. فادي رستم من ساحل علما. حممد فيصل اخضر ،من بلدةالزرارية ،يف قضاء الزهراني.
 رندة بسمة زوجة فايز ضاهرواوالدها :علي ،صالح ،وشيماء
من بلدة صريفا يف قضاء
صور.
 بالل دهيين وزوجته االملانيةواوالدهما االربعة.
يف منازل الضحايا
وقد كانت رندة ضاهر واوالدها
علي وصالح وشيماء يف طريقهم
من افريقيا اىل لبنان لقضاء
اجازة عيد الفطر يف بلدتهم
اجلنوبية .وتعمل الوالدة يف
جمال جتارة االلبسة وكان الزوج
ينوي اللحاق بعائلته بعد ايام،
قبل ان خيطفها املوت.
ويقول رئيس بلدية صريفا حممد
نزال ان البلدة فجعت باخلرب
الذي اعاد اىل االذهان سري
ضحايا يتحدرون منها وقضوا يف
حوادث يف املغرتبات ال سيما

االفريقية ،وهم يسعون اىل
لقمة العيش.
ويف منزل رندا ضاهر يف
صريفا خييم جو من احلزن
الشديد والرتقب وقد توجهت
عائلتها اىل مطار بريوت اليوم
الستقباهلا واطفاهلا ولكنهم
عادوا بالنبأ املفجع.
وقال حممد ضاهر احد اقرباء
رندة :من املؤسف حتى اآلن مل
يتصل بنا اي من املسؤولني ومل
يسأل عنا سوى وسائل االعالم.
رندة وزوجها ذهبا اىل بوركينا
فاسو لتأمني عيشهم ألن ظروف
املعيشة خمتلفة كثريا وضعيفة
يف بلدنا ،فيما عثروا على فرص
للعمل يف بوركينا فاسو وقد
تزوجوا يف تلك البالد ،وبنوا
عائلتهم هناك ،ويأتون مع
اوالدهم كل فرتة ليتعرفوا على
بلدهم.
فيما اغلبية الركاب اللبنانيني
يف الطائرة املفقودة هم من
قضاء صور ،فقد كانت ساحل
علما تعيش املأساة نفسها اذ
حضر االهل واالقارب واالصدقاء
اىل منزل عائلة رستم اليت مل
تتلق اي خرب رمسي من وزارة
اخلارجية ،او من اي جهة رمسية
اخرى حول مصري ابنها فادي
رستم الذي يعيش منذ عشرات
السنني يف بوركينا فاسو مع
شقيقه .ويعترب فادي من رجال
االعمال الناشطني يف بوركينا
فاسو ويف غانا.
وقال جورج رستم شقيق فادي
ان القائم باالعمال يف سفارة
ساحل العاج اتصل بنا صباحا.
ومنذ ذلك الوقت حناول معرفة
اي خرب عرب وسائل االعالم.
اما الضحية عمر بالن فهو من
سكان بلدة غزير ،وميلك مطاعم
يف بوركينا فاسو ،ومتأهل من
ماريانا عودة وليس لديه اوالد.
وكانت زوجته قد سبقته اىل
لبنان منذ أيام قليلة ،وكان من
املفرتض ان يصل امس االول
للمشاركة يف عرس ابن عمه
السبت (اليوم).
اإلعالن عن الكارثة
وكانت وكالة األنباء اجلزائرية
وشركة طريان اسبانية خاصة
قالتا امس إن سلطات الطريان
فقدت االتصال بطائرة تابعة
لشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية
يف رحلة من واغادوجو يف بوركينا
فاسو اىل العاصمة اجلزائرية
وعلى متنها  110ركاب.
وذكرت الوكالة إن سلطات
الطريان فقدت االتصال بالطائرة
يف الرحلة ايه.اتش  5017بعد
مرور ساعة من اقالعها من
بوركينا فاسو على الرغم من أن
مسؤولني آخرين اعطوا أوقاتا
خمتلفة مما زاد من البلبلة بشأن
مصري الرحلة ومكان وجودها يف
الوقت احلالي.
وقالت شركة الطريان االسبانية
اخلاصة سويفت اير امس االول
إنها فقدت االتصال باحدى
طائراتها وهي إم.دي 83-اليت
تشغلها شركة اخلطوط اجلوية
اجلزائرية وعلى متنها  110ركاب
وطاقم مكون من ستة افراد.
االسبانية
الشركة
وقالت
يف اشعار نشر على موقعها

االلكرتوني إن الطائرة أقلعت
من بوركينا فاسو وكان من
املفرتض ان تهبط يف اجلزائر
العاصمة لكنها مل تصل إىل
وجهتها النهائية.
بينما قال مسؤول جزائري امس
االول االوإلن االتصال األخري
الذي أجرته السلطات اجلزائرية
بالطائرة املفقودة جرى بينما
كانت حتلق فوق جاو يف مالي.
وشكلت السلطات يف بوركينا
فاسو خلية أزمة يف مطار
واغادوغو لتزويد عائالت الركاب
الذين كانوا على منت الطائرة
باملعلومات.
وقال دبلوماسي يف باماكو
عاصمة مالي -إن مشال البالداملوجود على خط مسار الرحلة
تعرض لعاصفة رملية كبرية ليل
امس األول.
وأكد مسؤول مالي لصحيفة
الغارديان أن املتمردين الذين
استولوا على قسم من مشال
مالي ال توجد يف حوزتهم أسلحة
قادرة على إسقاط طائرة جتارية
حتلق على االرتفاع املعتمد يف
الرحالت اجلوية ،وما لديهم هي
أسلحة تطلق من على الكتف،
وقذائف صاروخية.
وأوضحت سلطات النقل يف
بوركينا فاسو أن الطائرة طلبت
تغيري مسار الرحلة بسبب عاصفة
رملية ،مؤكدة أنها أوكلت مسار
الرحلة اىل برج املراقبة يف
العاصمة النيجريية.
العثور على الحطام
ومساء امس االول قال الرئيس
املالي ،أبو بكر كايتا ،إنه مت
رصد حطام الطائرة اجلزائرية بني
بلدتي أجيلهوك وكيدال .وأضاف
خالل اجتماع لقيادات سياسية
ودينية وقيادات اجملتمع املدني
يف باماكو لقد جرى إبالغي للتو
بأنه مت العثور على احلطام.
الفرنسي،
الرئيس
وأعلن
فرانسوا هوالند ،قبل ذلك أن
بالده قامت بتعبئة كل إمكاناتها
العسكرية يف مالي للعثور على
الطائرة اجلزائرية .وقال هوالند
يف تصريح مقتضب يف اإلليزيه
قررت تعبئة كل إمكاناتنا
العسكرية يف مالي ،ألن كل
املؤشرات تدل على أن هذه
الطائرة حتطمت يف مالي.
ويف باريس ،نفى وزير خارجية
فابيوس،
لوران
فرنسا،
تصرحيات سابقة للناطق باسم
وزارته ،حتدث فيها عن عثور
طائرات مرياج املقاتلة على حطام
الطائرة اجلزائرية .وقال فابيوس
أيضا قمنا بإرسال فرق من
وزارة اخلارجية ملطارات باريس
وتولوز ومرسيليا ،واستقبلنا
أكثر من ألف اتصال من عوائل
فرنسية خمتلفة ،مؤكدا رقم 51
فرنسيا كانوا على منت الطائرة
املنكوبة.
الفرنسي،
الرئيس
وعقد
فرانسوا هوالند ،اجتماعا ضم
كال من رئيس الوزراء مانويل
فالس ،ووزير اخلارجية لوران
فابيوس ،ووزير الدفاع جان ايف
لودريان ،ووزير الداخليه برنارد
كازنزف ،ووزير الدولة لشؤون
النقل فريدريك كوفيلييه.

جملس الوزراء عني  ١٩عميداً وأقر تفرغ األساتذة املتعاقدين
ووافق على صرف رواتب املوظفني والغاء لوائح االخضاع األمنية
وافق جملس الوزراء على تعيني
العمداء يف  ١٩كلية يف اجلامعة
اللبنانية وأقر ملف تفرغ األساتذة
املتعاقدين واعتماد مبدأ املداورة
الشاملة يف تعيني العمداء
مستقب ًال .ووافق على صرف
الرواتب ملوظفي القطاع العام
والغاء لوائح االخضاع األمنية.
فقد عقد جملس الوزراء ،جلسة
امس االول ،يف السراي،
برئاسة رئيس احلكومة متام سالم
وحبضور الوزراء الذين غاب منهم
وزيرة املهجرين أليس شبطيين
بداعي السفر.
وبعد اجللسة اليت استمرت
قرابة الست ساعات ،حتدث
وزير اإلعالم رمزي جريج فأشار
إىل أن اجللسة استهلت بكلمة
للرئيس سالم أكد فيها أولوية
انتخاب رئيس للجمهورية ،نظرا
لالنعكاس السليب الستمرار
شغور هذا املركز على خمتلف
األصعدة.
وأشار الرئيس سالم إىل أن
املنهج املعتمد يف جملس الوزراء
هو التوافق ،غري أن هذا التوافق
مل يعتمد من أجل التعطيل وشل
عمل جملس الوزراء .لذلك ،متنى
الرئيس سالم جتنب التعطيل
خصوصا يف األمور العادية اليت
ال تنطوي على قضايا مصريية
وميثاقية.
بعد ذلك ،توقف جملس الوزراء
عند العدوان اإلسرائيلي املستمر
على غزة منذ أكثر من أسبوعني،
وما أسفر عنه من خسائر هائلة
يف األرواح واملمتلكات ،معربا
عن استنكاره وإدانته لألفعال
الوحشية اليت ترتكبها آلة القتل
اإلسرائيلية يف حق املدنيني
العزل ،معلنا تضامنه الكامل مع
الشعب الفلسطيين يف صموده
ومقاومته وتوقه إىل التحرر من
اإلحتالل وبناء دولته املستقلة.
الصمت املتمادي
أضاف :إن احلكومة اللبنانية إذ
تستغرب الصمت املتمادي أمام
هذه اجلرمية اليت جتري حتت مسع
العامل وبصره ،جتدد الدعوة إىل
االخوة العرب واجملتمع الدولي
للتحرك السريع من أجل حتقيق
وقف فوري للعدوان .من جهة
أخرى ،أعرب جملس الوزراء عن
رفضه وشجبه للممارسات اليت
جتري حبق املسيحيني من أبناء
العراق ،وخصوصا يف مدينة
املوصل ،اليت تشكل نقيضا
لكل ما عرفته منطقتنا من
تعايش وتسامح عرب تارخيها.
واعترب أن هذه األعمال ،إمنا
تصدر عن عقل ظالمي همجي،
ال عالقة له ال من قريب وال
من بعيد بالقيم اإلنسانية وال
بتعاليم األديان السماوية .وعلى
األثر ،وافق جملس الوزراء على
تكليف وزير اخلارجية واملغرتبني
توجيه كتابني باسم احلكومة
اللبنانية إىل مدعي عام احملكمة
اجلنائية الدولية ،األول يتضمن
طلب مباشرة التحقيقات الالزمة
توصال إلدانة إسرائيل جبرائم
احلرب اليت ترتكبها يف غزة،
والثاني يتضمن طلب مباشرة
التحقيقات الالزمة ،توصال إلدانة
اجملموعات التكفريية باجلرائم

ضد اإلنسانية وجرائم التهجري
القسري والنمو الديين ،اليت
ترتكبها هذه اجملموعات يف حق
املسيحيني يف املوصل.
بعد ذلك ،عرض وزير الدفاع
متاسك اجليش اللبناني ،حيث
أكد جملس الوزراء ثقته باجليش
اللبناني ومتاسكه ودعمه الكامل
له يف مهامه من أجل احلفاظ على
االستقرار واألمن يف لبنان.
املقررات الرسمية
ثم انتقل جملس الوزراء إىل
البحث يف املواضيع الواردة
على جدول أعمال اللجنة ،واختذ
يف صددها القرارات املناسبة
وأهمها:
أوال :املوافقة على تعيني العمداء
يف  19كلية من كليات اجلامعة
اللبنانية على الوجه التالي:
الئحة باسم العمداء املقرتحني:
كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية د .كميل حبيب حبيب
 مالكاآلداب والعلوم االنسانية د.
نبيل خالد اخلطيب  -مالك
العلوم د .حسن كامل زين الدين
 مالكالرتبية د .تريز فايز خطار اهلاشم
 مالكمعهد العلوم االجتماعية د.
يوسف عبداهلل كفروني  -مالك
االعالم د .جورج بطرس صدقة
 مالكمعهد الفنون اجلميلة د .حممد
حسين احلاج  -مالك
وإدارة
االقتصادية
العلوم
االعمال د .غسان نبيه الشلوق
 مالكاهلندسة د .رفيق حسن يونس
 مالكالصحة العامة د .نينا فيليب
سعداهلل  -مالك
كلية العلوم الطبية -الطب العام
د .بيار يارد  -متعاقد بالساعة
كلية العلوم الطبية -طب أسنان
د .فؤاد حسني أيوب  -متعاقد
بالساعة
الصيدلة د .وفاء توفيق البواب
 تفرغالسياحة وإدارة الفنادق د.أمال
سعيد أبو فياض مالك
الزراعة د .مسري مدور  -تفرغ
املعهد اجلامعي للتكنولوجيا د.
حممد ديب احلجار  -مالك
املعهد العالي للدكتوراه يف
العلوم والتكنولوجيا د .فواز
علي العمر  -مالك
املعهد العالي للدكتوراه يف
االنسانية
والعلوم
اآلداب
واالجتماعية د .طالل حممود
عرتيسي  -مالك

املعهد العالي للدكتوراه يف
السياسة
والعلوم
احلقوق
واالدارية واالقتصادية د .طوني
جورج عطااهلل  -مالك
عضو يف جملس اجلامعة د .جان
جرجس داوود
عضو يف جملس اجلامعة د.
جاسم عجاقة
ثانيا :املوافقة على قيام اجلامعة
اللبنانية بإجراء عقود تفرغ مع
املرشحني املقرتحني من قبل
وزير الرتبية الوطنية ،األمر الذي
مينح إعادة الصالحيات جمللس
اجلامعة إجراء عقود التفرغ يف
املستقبل وعلى إعتماد مبدأ
املداورة الشاملة يف تعيني
العمداء مستقبال.
ثالثا :املوافقة على اسرتداد
مشروع القانون املتعلق بفتح
إعتماد إضايف  1585مليار
لرية لتغطية الرواتب واألجور
وملحقاتها وتأمني اإلعتمادات
الالزمة للرواتب واألجور ،من
إحتياطي املوازنة بكل بنودها
بعد إلغاء املبالغ اجملدولة يف
اإلحتياطي لتغذية خمتلف بنود
املوازنة.
رابعا :إلغاء وثائق اإلتصال
ولوائح اإلخضاع الصادرة عن
األجهزة األمنية حتى تارخيه،
وتكليف وزراء الداخلية والدفاع
والعدل إعادة النظر يف اإلجراءات
املتعلقة بهذا املوضوع.
كذلك ،وافق جملس الوزراء على
قرارات أخرى متعلقة ببنود عادية
جلدول األعمال املتعلقة بنشاطات
بعض الوزراء.
وزير املال
ثم حتدث وزير املال علي حسن
خليل فقال :خالل اجللسة أجريت
االتصاالت الالزمة للمباشرة
بدفع الرواتب ملوظفي القطاع
العام واملؤسسات العامة قبل
عيد الفطر .وبالتالي ،بدأت
االجراءات فورا الجناز هذا القرار
قبل يوم غد ليتسنى للجميع
احلصول على رواتبهم .وأود
يف هذه الفرصة أن أؤكد اني
كنت واضحا منذ اليوم األول
ملباشرة عمل احلكومة بأن ال
انفاق من دون سند قانوني ومن
دون صدور قانون عن جملس
النواب ،أي إنفاق إضايف كان
حمسوما لدى كل املعنيني بأنه
حيتاج إىل تشريع قانوني .وعلى
هذا االساس ،اختذنا املوقف
يف ما يتعلق بالرواتب ،بعد ان
أحالت احلكومة مشروع قانون
على جملس النواب لتغطية هذه
الفروق.
التتمة ص 31

جــواز سـفر مـفقود
فقد جواز سفر باسم
السيد علي سلوم
فالرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم:
0424 341 349
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اعالنات

النائب تانيا ميهايلوك تهنئ
All the Muslim world
celebrates Eid El - Fiter which
indicates the end of the holy
month of Ramadan.
In this very special
occasion, I wish the Muslim
Communities, especially in
Bankstown area, all the best of
health and prosperity.

يتقدم نائب
مقعد الكمبا

روبرت فورولو
من أبناء اجلالية

Eid Mubarak

حيتفل العامل االسالمي بعيد الفطر
السعيد الذي خُيتتم به شهر رمضان
املبارك.
يف هذه املناسبة السعيدة ،أمتنى
للجاليات االسالمية ،خاصة يف منطقة
بانكستاون ،كل الصحة والسعادة.

عـيد مـبارك

النائب روبـرت فـورولو يهـنئ

العربية عامة
واالسالمية خاصة
بأحر التهاني
Tania Mihailuk MP
Member for Bankstown

Suite 1 Level 3 402-410 Chapel Road
Bankstown NSW 2200
P: 02 9708 3838 - F: 02 9708 3960

مبناسبة عيد

Robert Furolo
MP
Labor Member for
Lakemba

الفطر املبارك ،أعاده اهلل باخلري والربكات.

كل عام واجلميع خبري

يتقدم نائب رئيس بلدية اوبرن رجل
االعمال

ســليم مـهاجـــــر

بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية والعربية
عامة واالسالمية خاصة مبناسبة عيد الفطر
السعيد
اعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات وعلى
اوطاننا باألمن والسالم

عـيد فـطر مـبارك

ويعلن السيد سليم مهاجر ان أبواب مكتبه مفتوحة خلدمة اجلميع يف كل ما يتعلق بشؤون البلدية
Head Office: 77 Carlingford Street Sefton NSW 2162

P: 02 - 9644 6444 - F: 02 - 9644 6244

W: www.sydneygroup.com.au

E: sm.eng@sydneybuilding.net -
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لبنانيات

الضاهر اعترب التمديد للمجلس النيابي خمالفاً للدستور

الراعي كرر التشديد على انتخاب رئيس ووجه كلمة اىل داعش

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول
يف الصرح البطريركي يف
بكركي ،وزير الداخلية والبلديات
السابق مروان شربل ،الذي أكد
بعد اللقاء أنه تناول مع غبطته
املواضيع األمنية بالدرجة األوىل
خصوصا ما جيري يف طرابلس،
والوضع العام يف بعلبك يف
املناطق اليت تشهد مشاكل
أمنية.
كما التقى البطريرك الراعي
الوزير السابق خمايل الضاهر
الذي قال :جيري حديث عن
إمكانية التمديد للمجلس النيابي،
والتمديد هو خمالف للدستور،
والوكيل ال ميكن متديد الوكالة
لنفسه إال يف ظروف إستثنائية
قاهرة وهذا ليس متوفرا.
وجيب إقرار قانون إنتخابي
عصري جديد حيقق العدالة
واملساواة واملناصفة احلقيقية
املنصوص عليها يف املادة 24
من الدستور.
عشاء الكازينو
املاروني
البطريرك
وكان
رعى مساء أمس األول العشاء
السنوي الذي أقامته اللجنة
األسقفية لوسائل االعالم يف
كازينو لبنان.
وبعد كلمتني للخوري ابو كسم
واملطران مطر ،ألقى البطريرك
الراعي كلمة قال فيها :نود،
يف هذه املناسبة ،أن نعلي
الصوت بشأن ما جيري عندنا
يف لبنان ويف العراق وفلسطني
وسوريا .أحداث ختيب وتؤمل،
ولكنها تدعونا ملزيد من الوعي
وااللتزام .يف لبنان السادة
نواب األمة يطعنون مرة أخرى،

واليوم بالذات ،كرامة رئاسة
الشعب
وكرامة
اجلمهورية
اللبناني ولبنان ،بعدم اكتمال
النصاب واإلحجام عن انتخاب
رئيس للجمهورية ،وخباصة بعد
مرور أربعة أشهر متاما من 25
أذار إىل  25متوز ،من دون أن
يتمكنوا من اختاذ أي مبادرة
إجيابية ،أو أي مبادرة عملية
إنقاذية شجاعة من الفريقني
املتنازعني  14و 8آذار ومن
الفريق الوسطي ،ال على صعيد
املرشحني ،وال على صعيد
طرح للحلول .أإىل هذا احلد هم
مكبلون يف قراراتهم وآرائهم
وحرياتهم ،ومرتهنون ملصاحل
شخصية أو فئوية من الداخل،
والرتباطات مؤسفة مع اخلارج؟
أال يرون انهيار املؤسسات
يدركون
أال
الدستورية؟
األخطار االقتصادية واالجتماعية
واألمنية؟ أال يسمعون أنني
الشعب وصراخ املوظفني،
واملعلمني والطالب وأساتذة
اجلامعة اللبنانية ،وسواهم من
املواطنني املقهورين والفقراء؟
هل يقدرون ثقل املليون
ونصف املليون من النازحني
السوريني على األرض اللبنانية،
وما يقتضون من مستلزمات
وواجبات ،وما يشكلون من أعباء
وأخطار دميوغرافية واقتصادية
واجتماعية وثقافية وسياسية
وأمنية؟.
أضاف :مرة أخرى نطالب ،مع
اللبنانيني املخلصني ،رئيس
اجمللس النيابي ونواب األمة
االلتزام بالدستور الذي يوجب
على اجمللس أن ينتخب فورا
رئيسا للجمهورية ،أي أن يلتئم
يوميا هلذه الغاية وال يكون

إال هيئة انتخابية ال اشرتاعية،
حبكم املواد الدستورية  73و74
و 75الواضحة وضوح الشمس.
وكم يؤسفنا أن يكون نصاب
الثلثني ،الذي ال يفرضه
الدستور ،بل توافق عليه
اللبنانيون قد حتول عن غايته.
لقد توافقوا على حضور ثلثي
أعضاء اجمللس النيابي النتخاب
رئيس للجمهورية بنصف عدد
أعضاء اجمللس زائدا واحدا،
لكي تعطى هالة للرئيس
املنتخب ،وطمأنينة للناخبني
فأصبح نصاب الثلثني وسيلة
وحرمان
االنتخاب
لتعطيل
الدولة من رأسها ،من دون
أن نعلم حتى متى ،لكننا نعرف
أن هذا يشل البالد ويقوض
أوصاهلا وحيطم آمال الشعب
وال سيما شبابه وأجياله الطالعة.
ونتساءل أي قيمة تبقى لنصاب
الثلثني؟ وهل النصاب هو بعد
يف خدمة رئاسة اجلمهورية ،أم
جعلها رهينة له .هنا ندرك متاما
كلمة الرب يسوع :السبت جعل
لالنسان ،ال اإلنسان للسبت
متى .8 :12وكلمة بولس
الرسول :احلرف يقتل ،والروح
حييي 2كور.6 :3
وقال :إن البطريركية تتمسك
خبريطة الطريق اليت رمستها يف
املذكرة الوطنية ،واليت حيتها
مجيع القوى السياسية واجملتمع
املدني .إذا عادت إليها هذه
القوى واملسؤولون السياسيون
ونواب األمة ،وجدوا الطريق
إىل خالص البالد ،بدءا بانتخاب
رئيس للجمهورية .فمتى سلم
الرأس سلم اجلسم كله.
ونردد على مسامع اجلميع أن
البطريركية تريد رئيسا غنيا

بشخصيته وأخالقيته وجترده
وتارخيه ،رئيسا قادرا على حتمل
مسؤوليات الظرف احلاضر،
ويكون على مستوى التحديات
الداخلية واإلقليمية والدولية.
مثل هذا الرئيس يأتي فقط
بنتيجة عمليات االقرتاع اليومية
والتشاور بني الكتل النيابية.
والرئيس الذي ينتخب بهذه
الطريقة ،وبها فقط ،يكون
الرئيس األفضل واألنسب
واملنشود.
وتابع :يف العراق ،مل يكن أحد
يتصور ما آلت إليه البالد من
نزاع وحرب وخراب وقتل ودمار
على أيدي مكونات هذا الوطن.
ومل خيطر على بال أحد أن
تعود منظمة داعش أي الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام،
باإلنسانية واملدنية إىل هذا
احلد من الرتاجع إىل الوراء ،حتى
الوصول إىل تهديد املسيحيني
اآلمنني املخلصني لوطنهم،
املقيمني يف املوصل العزيزة،
وطردهم من بيوتهم وأراضيهم
ممتلكاتهم،
كل
ومصادرة
وإخراجهم منها فقط بالثياب
اليت عليهم ،وسلبهم كل ما
حيملون من مال أو حلى أو
أمتعة ،من دون أي شفقة أو
رمحة أو أدنى شعور إنساني.
حماورة داعش
اضاف :نقول جلماعة داعش:
واحدة فقط جتمعنا بكم هي
إنسانية اإلنسان .تعالوا نتحاور
ونتفاهم على هذا األساس.
فال قيم الدين جتمع بيننا وأنتم
تنقضون جوهر اإلسالم وتعليمه،
وال فن السياسة الشريف،
فأنتم تعتمدون لغة السالح
واإلرهاب والعنف والنفوذ،
أما حنن فلغة احلوار والتفاهم
واحرتام اآلخر املختلف ،ولغة
التعددية يف الوحدة ،ولغة
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان.
ونسألكم ماذا فعل املسيحيون

يف املوصل وكل العراق العزيز
سوى اخلري والتقدم واالزدهار،
على مجيع املستويات الثقافية
واإلمنائية
واالقتصادية
واحلضارية ،لكي تعاملوهم
مبثل هذا احلقد والتعدي؟ ملاذا
تهدمون ثقافة وحضارة بنيناهما
معا ،مسيحيني ومسلمني ،منذ
 1400سنة من احلياة املشرتكة؟
أمل يكن املسيحيون يف أساس
النهضة احلديثة يف العراق؟
وملاذا تهدمون الرتاث العراقي
الثمني من كنائس قدمية تعود
إىل القرن الرابع واخلامس،
وخمطوطات نفيسة أصبحت
ملك البشرية ،وهي يف عهدة
السلطة املدنية ،وتستفيد منها
على كل صعيد؟.
وقال :إننا نعلن من جديد
تضامننا مع إخواننا املسيحيني
يف املوصل وكل العراق العزيز.
نتضامن مع كنيسة املسيح اليت
يف العراق ،ونليب نداء غبطة
أخينا البطريرك لويس روفائيل
ساكو ،بطريرك بابل للكلدان،
ملتزمني الصالة وكل مساعدة
لصمود املسيحيني يف أرضهم
ووطنهم .فالعراق حباجة إليهم
اليوم أكثر من أي وقت مضى.
إنه حباجة إىل إجنيل املسيح،
إجنيل احملبة واألخوة ،إجنيل
السالم والعدالة ،إجنيل الغفران
واملصاحلة ،إجنيل قدسية احلياة
البشرية وكرامتها .مع آالمكم
أيها العراقيون املخلصون تبدأ
مسرية اخلالص اآلتي من اهلل
للعراق احلبيب وشعبه احملبوب.
واوضح الراعي يف فلسطني،
الشعب
آالم
جدا
تؤملنا
الفلسطيين العزيز يف غزه
اليت تضرب وتقتل من دون
أي شفقة .ونقول لالخوة
الفلسطينيني :ولئن كانت
مقاومتكم لشر االحتالل والظلم
بكل أشكاله حقا مشروعا لكم
وواجبا عليكم ،فإننا ندعوكم إىل

شد أواصر وحدتكم الداخلية،
ألن االنقسامات إضعاف لكم
وسبب ملزيد من املعاناة .فال
بد من وضع حد هلا ،من أجل
اخلري العام ومن أجل قضيتكم
احملقة راجع  Kairosوقفة حق،
املقاومة
أجل
ص.9-17،4
الالعنفية حق وواجب ،ولكنها
املقاومة حبسب منطق احملبة،
اليت جتد الطرق اإلنسانية اليت
ختاطب إنسانية العدو نفسه
واليت تتخذ مواقفها من رؤية
صورة اهلل يف وجه العدو
نفسه .إنها الطريقة الفعالة
لوقف الظلم وإجبار الظامل على
وضع حد العتدائه املرجع نفسه،
ص .3-2-4 ،13
وتابع :إننا نعلن تضامننا مع
ومع
الفلسطيين،
الشعب
الكنيسة اليت يف فلسطني،
احملقة،
مطالبهم
وندعم
مطالبني منظمة األمم والشرعية
الدولية ،بعودة الالجئني إىل
أراضيهم األصلية ،وبإقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة،
وفقا
القدس،
وعاصمتها
وبإنهاء
الدولتني،
ملبدأ
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية والعربية األخرى،
وكل أنواع التمييز العنصري،
وبإقرار نظام خاص للقدس،
للديانات
املقدسة
املدينة
الثالث :اليهودية واملسيحية
واإلسالم .على هذا األساس
يرتكز كل حل سياسي.
وقال :يف سوريا ،جيب إنهاء
مأساة شعب يطرد بعنف من
أرضه ووطنه .وقد بلغ عدد
النازحني من بيوتهم وأراضيهم
العشرة ماليني .إنها حرب
عبثية يقع ضحيتها األبرياء.
فمن واجب اإلخوة السوريني،
نظاما ومعارضة ،حل مشاكلهم
بالطرق السلمية ،مبؤازرة األسرة
الدولية والدول الصديقة .إننا
نصلي من أجل هذه الغاية.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
صـدق يف الـمعاملة
اسـتقامة يف الـعمل

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني
مبناسبة عيد الفطر السعيد
Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اسرتاليا

MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF MUSLIMS AUSTRALIA - AFIC

Hafez Kassem, President, Muslims Australia- AFIC

Dear Brothers and Sisters, we thank Allah SWT
for His bounty and safety and comfort here in
Australia, but people in
Palestine, Syria, Iraq, Afghanistan, China, Burma,
Africa and many other
parts of the world are
in the midst of war and
terror. Many have been
killed while others are
dying daily. Let us think
about our human fraternity in these countries and
offer our Zakat, Fitra and
Sadaqa to assist them to
survive. Let us stand up
and pray for them. May
Allah SWT shower His
Mercy and blessings on
all!
On behalf of my Executive
Committee and staff of
Muslims Australia AFIC,
I wish you all a blessed
and rewarding Ramadan
and an enjoyable Eid al
Fitr. May Allah swt accept
our fasting, prayer and
good actions during this
holy month Amin!
Kul Aam wa antum be
Khair

A s s a l a m u ’ a l a i k u m This joyful and blissful
w a ’ r a h m a t u l l a h i day is celebrated to thank
wa’barakatuh,
Almighty for His blessings in the holy month
Brothers & Sisters
of Ramadan. Thus, it is
Alhamdulillah, we are a time to increase our
in the last days of this sense of unity and brothblessed month of Ra- erhood, and our commitmadan which provides ment to Allah and His
a great opportunity for creation. Let us strive to
family bonding, addition- continue to provide supal evening prayers, acts port and assistance to all
of charity and reconcili- and pray for those who
ation. Allah Almighty has are in need. Let us forgive
promised great and man- each other for our errors
ifold rewards for all acts and shortcomings!
of virtue in Ramadan and Let us especially rememthe last 10 days are the ber the very young, the Selamet Hari Raya
days of forgiveness from old, the infirm, the homethe Lord.
less, stateless, hungry, Bayram Mubarek Olsun
Muslims have engaged in cold and struggling to
a rigorous personal train- survive in so many parts Happy Eid
ing exercise over the last of the world. Let us help, EID MUBARAK
four weeks to develop assist and support them,
physical and spiritual ex- during this blessed month Hind in hand for brighter
cellence and reap the re- and beyond. We pray to Australia
wards of fasting. For this Almighty Allah to ease
and all of Allah SWT’s their pain and heal their Hafez Kassem
favours, we give thanks. hearts to see a brighter President, Muslims AusLet us continue in the horizon, Insha’Allah.
tralia- AFIC
days and years ahead,
Insha’Allah, to put into
practise the lessons of
generosity, charity, empathy and justice in our
daily lives.
بمناسبة عيد مار بندا ليمون
Eid-ul-Fitr, the Festival
of Fast-Breaking comes شفيع بلدة عشاش وشفيع بكل مريض ومؤمن به يحتفل
at the end of 30 days of  تموز27 أهالي بلدة عشاش بهذه املناسبة يوم االحد يف
:الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر على العنوان التالي
fasting. It is a joyous occasion, with strong reli698 Punchbowl Rd, Punchbowl Rd
gious significance where
:لالستفسار الرجاء االتصال على احد الرقمني
charity is an essential
0407 405 846 :عساف عساف
part of this special holi0411 387 379 :منري عساف
day.
الدعوة عامة واهال وسهال بالجميع

اهالي بلدة عشاش يف سيدني
حيتفلون بعيد مار بندا ليمون

احلادف يعتذر من اجلالية االسالمية والعربية عن
بيانه املتحيز السرائيل يف حربها ضد الفلسطينيني
اجمللس االسرتالي العربي
بدأت احلملة
يف سيدني
القالة احلادف على اثر البيان
املتحيز ومن اعضائها الكاتب
االسرتالي اللبناني االصل
جو واكيم ورئيس اجمللس
حسن
العربي
التجاري
موسى الدكتور امحد شبول
والسناتور شوكت مسلماني
واملديرة التنفيذية للمجلس
العربي رندا قطان والدكتور
 كذلك فان جملس، عماد برو
االئمة الفيدرالي برئاسة مفيت
اسرتاليا الدكتور ابراهيم ابو
حممد قد اصدر بيان صريح
»دعا فيه اىل اقالة «احلادف
على ضوء بيانه املتحيز
كما اصدرت اجلمعية
،
االسالمية اللبنانية ومجعيات
احرى بيانات اعلنت فيها عن
مقاطعة افطار رئيس حكومة
الوالية تضامنا مع محلة اقالة
اهلادف من رئاسة مفوضية
العالقات االجتماعية بسيدني

اسفه للالساءة اليت سببها
،بيانه لدى اجلالية املسلمة
وقال انه يعترب اي ضحية
،تسقط يف احلرب مأساة
واكد ان عمله كمفوض
يف
االجتماعية
للعالقات
الوالية يفرض عليه ان خيلق
فرص التناغم والتسامح بني
. اجلاليات
االعتذار من قبل اهلادف جاء
قبل ساعات من اقامة االفطار
الذي دعا اليه رئيس حكومة
،الوالية يف الربملان بسيدني
وقاطعته اجلالية االسالمية
والعربية يف سيدني اضافة
عدد من السياسيني
اىل
االسرتاليني املسلمني الذين
كان من بينهم السناتور
شوكت مسلماني ونائب
خضر
العمالي
كانرتبربي
. صاحل
وكانت جمموعة ضغط متثل
اجلالية العربية واملسلمة يف
سيدني تشكلت باشراف

يف مبادرة لتخفيف احلملة ضده
على اثر البيان الذي اصدره
تاييدا السرائيل يف حربها
االخرية ضد الفلسطينيني
يف قطاع غزة واليت متثلت
اوىل خطواتها بنجاح خطوة
املقاطعة الشاملة للالفطار
الذي اقامه رئيس حكومة
الوالية احتجاجا على دعم
رئيس احلكومة للهادف يف
 اعلن رئيس مفوضية،منصبه
العالقات االجتماعية احلكومية
اجلديد يف والية سيدني الذي
هو أيضا الرئيس التنفيذي
ملمثلي اجمللس اليهودي
يف والية نيوساوث ويلز
)(فيك احلادف
االسرتالية
عن تقديم اعتذارا من اجلالية
املسلمة والعربية يف البالد
عن البيان
واعرب السيد اهلادف يف
لصحيفة
تصريح صحفي
السيدني مورنينغ هريالد عن

وحسن موسى وامحد شبول
 كذلك، وشوكت مسلماني
فان جملس االئمة الفيدرالي
اسرتاليا
مفيت
برئاسة
الدكتور ابراهيم ابو حممد قد
اصدر بيان صريح دعا فيه
اىل اقالة احلادف على ضوء
 كما اصدرت، بيانه املتحيز
اجلمعية االسالمية اللبنانية
ومجعيات احرى بيانات اعلنت
فيه اىل مقاطعة االفطار
تضامنا مع محلة اقالة اهلادف
من رئاسة مفوضية العالقات
. االجتماعية

لالفطار الذي دعا اليه رئيس
حكومة الوالية يف الربملان
وقالت الصحيفة ان من بني
السياسيني الذين قاطعوا
السناتور
كان
االجتماع
شوكت مسلماني وعضو
بلدية كانرتبربي العمالي خضر
 لقرأة املقال كامال.. صاحل
اضغط على الرابط
وكانت جمموعة ضغط من
باشراف
تشكلت
اجلالية
اجمللس االسرتالي العربي
بدأت احلملة القالة احلادف
ومن اعضائها جو واكيم

 فيك اهلادف: حتت عنوان
 يقدم اعتذار من اجلالية/
االسالمية عن بيانه املتحيز
السرائيل خالهلا حربها االخرية
على غزة كتبت صحيفة
سيدني مورنيغ هريالد مقاال
نشر قبل دقائق بقلم نيكول
اهلاشم قالت فيه ان اهلادف
الذي هو ايضا رئيس اجمللس
اليهودي يف الوالية تقدم
. باعتذارا عن بيانه املتهور
وفالت الصحيفة ان االعتذار
جاء عشية مقاطعة قيادات
اجلالية االسالمية يف سيدني

Mr Vic Alhadeff,
who is also chief executive of the NSW
Jewish Board of
Deputies, issued an
apology on Thursday
for offending Sydney’s Muslim community by defending

Israel’s actions in
the deadly conflict
with Gaza.
The apology came
just hours before
Mr Baird was due to
host an iftar dinner
at NSW Parliament
House to mark the

holy Muslim month
of Ramadan, which
Mr Alhadeff is attending.
Arab and Muslim
groups intend to
boycott the event,
saying they will not
“break bread” and
celebrate interfaith
harmony while Mr Alhadeff remains head
of the commission.
Labor MP Shaoquett
Moselmane, the first
Muslim elected to
the NSW Parliament,
has also pulled out
of the event, along
with Canterbury Labor councillor Karl
Saleh

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

 شيش برك- أقراص كبة

 بيتزا وغريها الكثري-

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

 نفتح.. خربة طويلة-  خدمة سريعة- نظافة تامة
 أيام يف األسبوع7
Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands
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‘I won’t be scripted’: Jacqui Lambie defends
comments about her ideal man

PUP Senator Jacqui Lambie has defended her comments about
dating. Photo: Alex Ellinghausen

Palmer United’s Jacqui
Lambie has declared she
‘’won’t be scripted’’ and
that being a senator will
not change her in the
wake of controversy over
comments she made
about her ideal man.
Senator Lambie said on
Wednesday that despite
criticism that her comments were inappropriate and demeaning, she
would not be like other
politicians.
On Tuesday, Senator Lambie appeared on a Hobart
breakfast program where
she was asked about her
ideal man.
The PUP Senator for Tasmania replied: ‘’They must
have heaps of cash and
they’ve got to have a package between their legs’’.
She also asked a caller
into the show who said
he was willing to go on
a date with her if he was
‘’well hung’’.
Senator Lambie defended her comments on
Wednesday telling Fairfax
Radio: ‘’I’m just a normal,
average Australian. That’s
what I am and whether
I’ve got Senator in front

or my name or not, that’s
not going to change.’’
The comments were
quickly circulated online
and Tasmanian Anti-Discrimination Commissioner Robin Banks said they
should be take seriously.
‘’Discrimination law is
about encouraging all
of us to treat each other
with respect,’’ Ms Banks
said.
But while Senator Lambie
released a statement on
Tuesday afternoon apologising for any offence
caused, she was defiant
on Wednesday morning.
‘’I don’t regret saying
what I said. Like I said,
it was a good fun radio
show . . . if you can’t have
a bit of laugh over breakfast, I have to ask where’s
our Aussie sense of humour going?’’
Senator Lambie said that
while her office had been
receiving some ‘’disgraceful’’ abusive messages from the public
after her comments, responses to her had been
‘’50/50’’.
She said some people
had said ‘’good on you

for coming out and being
normal’’, others had said,
‘’we’re not happy with
that’’.
But the Tasmanian insisted that she was simply ‘’taking the mickey’’
out of her ‘’non-existent’’
love life.
Senator Lambie lamented
that the message of the
day was supposed to be
‘’the size of the savings
that the PUP had delivered to the average working family . . . not the size
of someone’s package’’.
Nevertheless, she said
she would not be using
talking points in the future.
‘’I won’t be scripted. I’m
sorry, I can’t operate like
that,’’ she said.
She added that she had
also had a couple of proposals from overseas.
‘’You see, it wasn’t a
waste of time,’’ she said.
In a sign that all may not
be harmonious in the
Palmer United team, Senator Lambie said she had
been disappointed that
none of her fellow PUPs
had come out to support
her.
She said she had not
been speaking to Clive
Palmer.
‘’I’ll be honest, we’re all
supposed to be part of a
team. They seem to have
taken a step back. I would
expect them to stand by
my side,” she told 6PR in
Perth in a separate interview.
Feminist commentator
Eva Cox appeared unfussed by the comments.
‘’She’s not the sort of
person you expect great
finesse and politeness
from,’’ Ms Cox told the
Launceston Examiner.
‘’I think men can take
care of themselves when
we talk about their private parts.
‘’Maybe it will encourage them to be less frank
about their own comments.’’
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Prime Minister Tony Abbott dismisses childcare funding advice

Tony Abbott

Prime Minister Tony
Abbott has dismissed
a Productivity Commission suggestion that
funds be redirected
away from his signature paid parental leave
scheme and into childcare services, arguing
the two are ‘’very separate issues’’.
But the minister responsible for childcare, Sussan Ley, appears open
to the idea of federal
government-supported
nannies if they were employed within the ‘’existing regulated system’’.
The Assistant Education Minister said she
wanted to solve the crisis of finding childcare
for shift workers, who
might work beyond the
time that childcare centres are open.
‘’We won’t be paying for
au pairs to unstack the
dishwasher,’’ she told
Radio National.
The Productivity Commission released a 900page interim report into
childcare on Tuesday,
suggesting that multiple
subsidies be replaced
with a single meanstested payment that
would go to the parents’
provider of choice.
The report, which is open
to public feedback, also

suggests that nannies
and grandparents could
be eligible to receive
government payments
if they had the proper
early childhood education qualifications.
In politically charged
comments, the Productivity Commission took
a swipe at the Abbott
government’s paid parental leave scheme,
which seeks to pay the
primary carer their wage
for 26 weeks, plus superannuation, capped
at an annual salary of
$100,000.
This is a significant increase on the current
scheme, introduced under Labor, which pays
women the minimum
wage for 18 weeks.
‘’There may be a case,
therefore, for diverting
some funding from the
proposed new scheme
to another area of government funding, such
as [early childcare education and care], where
more significant family
benefits are likely,’’ the
report stated.
On Tuesday, Mr Abbott
stood firm on his signature policy, which has
also been critiqued by
the Commission of Audit and criticised by Coalition MPs.

‘’In relation to paid parental leave and issues
around childcare, this is
not an ‘either or’ situation. PPL and childcare
are two very separate issues,’’ a spokeswoman
for Mr Abbott said.
Ms Ley stressed that the
Productivity Commission had only issued a
draft report at this stage,
but she appeared to back
the idea of simplifying
payments, while noting
the government was not
looking to means test
them.
“I think a single payment
is important,” she told
Radio National. “Whether it’s means tested or
not, we have no plans
for that right now.”
The Productivity Commission’s initial report
cautioned against making childcare tax deductable – as this is not
an “effective means of
support for lower and
middle income families”
– but Ms Ley said it was
still on the table for the
government.
The Commission will
release its final report
in October and Ms Ley
said she wanted to have
new policies ready for
early 2015.
David Byrne, the acting national secretary
of United Voice, said
that childcare workers’
union wasn’t opposed
to including nannies in
the childcare rebate, as
long as they were properly qualified.
But he expressed concern that introducing
new types of childcare
workers would put even
more pressure on existing funding.
Labor’s
education
spokeswoman Kate Ellis said that “funding
things like nannies can
only come from cutting
existing childcare support”.
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اضراب ملعلمي املدارس الكاثوليكية يف نيو
ساوث ويلز
نفذ معلمو  200مدرسة
كاثوليكية يف نيو ساوث ويلز
إضرابا بسبب خماوف من زيادة
اعداد التالميذ يف الصفوف
وفقدان املوارد مبوجب اتفاق
جديد للعمالة.
وقال احتاد التعليم املستقل
يف نيو ساوث ويلز ()IEU
انه سيتم الغاء املكافآت
للسنوات العالية وكذلك قيود
أحجام الصفوف ،وختفيض
اإلجازات املرضية وازالة فرص
تناول الوجبات ،مبوجب اقرتاح
عمل جديد من أرباب العمل
الكاثوليك.
وقال السكرتري العام لالحتاد يف
نيو ساوث ويلز جون Quessy
يوم االثنني «ان عناصرنا من
املعلمني ايدوا بغالبية ساحقة
التوقف عن العمل  ...ورمبا
صوت ضد ذلك  1،5يف املئة
ّ
على االرجح».
وقال السيد  Quessyان
املعلمني قد تضرروا بالفعل
حيث ُأ ِخذت منهم موارد ،مثل
املعلمني املساعدين ،يف حني
ان زيادة أحجام الصفوف
«إزالت شبكة األمان».
فيوم الثالثاء توقف معلمو
املدارس الكاثوليكية وأعضاء
احتاد التعليم املستقل من
سيدني وسنرتال كوست عن
العمل ملدة ثالث ساعات من

بداية اليوم الدراسي.
ونفذ زمالؤهم ،االربعاء ،يف
باراماتا ،بنريث ،بلو ماونتنز
ومنطقة اهليلز اضرابا ملدة
ثالث ساعات من بداية اليوم
الدراسي.
ولكن السيد  Quessyكشف
عن ان املعلمني واملوظفني
سيظلون يف املدارس.

واضاف يقول «ان املدارس
لن ُتغلق .وسوف يكون هناك
مستوى معني من اإلشراف
ألن املدراء بالتأكيد سيكون
هناك».
وقال «ان على اآلباء التحقق
من ذلك مع املدرسة .لكن
سيكون هناك يوم دراسي
كاملعتاد منذ حوالي منتصف
النهار».

للبيع
سوزوكي ايغنيس

لالتصال0423 675 437 :
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Great
condition
Suzuki
Ignis
in
immaculate
condition . Power
steering
,
air
condition, CD player,
power windows front
. Power mirrors and
central locking .
Great 1.3 L petrol , 4
CYL.
Country car ( 300000
)km
One month rego due
: 177/
LOG
BOOKS
AVA I L A B L E
WITH
SERVICE
HISTORY.
Call me for an
inspection
today
0423675473

حكومة نيومان تعيد النظر يف قوانني عصابات الدراجات النارية

سرتاجع حكومة نيومان قوانني
الدراجات
عصابات
مكافحة
املثرية
والتغيريات
النارية
للجدل ملفوضية مكافحة الفساد
يف كوينزالند بعد اهلزمية النكراء
اليت حلقت حبزب االحرار الوطين
االنتخابات الفرعية يف
يف
الوالية.
وقال وزير اخلزانة تيم نيكولز
ان جملس الوزراء سيناقش
التغيريات احملتملة لالصالحات
احلكومية الصارمة اليت تسببت
بقلق الناخبني.
وكشف السيد نيكولز عن ان
احلكومة مستعدة لالستماع إىل
«ردود فعل» الناخبني اليت
عربوا عنها يف انتخابات مقعد
ستافورد الفرعية اليت جرت يوم
السبت املاضي.
وقد فاز العمال باملقعد الذي
مقره بريسبان ،وهو املقعد
اجملاور ملقعد كامبل نيومان،
بنتيجة مذهلة وصل فيها التأرجح
اىل  18.6املئة.
ويقول احمللل السياسي يف
جامعة غريفيث بول وليامز ان
حزب االحرار الوطين جيب أن
صدم من حجم اهلزمية.
يكون قد ُ
ورأى ان رئيس الوالية بات من
شبه املؤكد أن خيسر مقعده يف
انتخابات الوالية القادمة ،وان
على حزب االحرار الوطين ان
يكون قد بدأ بالفعل البحث عن
زعيم جديد.
ويقول السيد نيكولز ان جملس
الوزراء سيناقش خماوف الناخبني
بشأن قوانني عصابات الدراجات

النارية ولكنه لن يفعل أي شيء
لتقليل فعاليتها.
وقال لراديو « ABCلكن
من الواضح أن هناك بعض
املخاوف حول كيفية عمل تلك
القوانني ،وتستطيع اي حكومة
رشيدة وقيادة قوية معاجلة هذه
املخاوف».
واعرتف وزير اخلزانة انه كان
هناك أيضا قلق لدى الناخبني
حول التغيريات يف مفوضية
مكافحة اجلرمية والفساد.
وقال نيكولز أن جملس الوزراء
سينظر يف إعادة تعيني احلزبني
لرئاسة املفوضية ،مضيفا «نريد
أن تكون املفوضية  -وان ُينظر
إليها على أنها  -هيئة مستقلة
ملكافحة اجلرمية والفساد».
وتابع يقول «إذا كنا حباجة إىل
إجراء بعض التغيريات لضمان
ثقة الناس يف املفوضية ،فهذه
مسألة أعتقد أن من املناسب
ان تستمع فيها اي حكومة جيدة
للناس وتستجيب آلرائهم»
وكان يف وقت سابق من يوم
االثنني ،قد اعلن عضو حزب
االحرار الوطين السابق ملقعد
ستافورد كريس ديفيس ان
على السيد نيومان ان يدعو
إلجراء انتخابات مبكرة ،وقال
لراديو « ABCال ميكنك احلكم
مع هذه الدرجة من عدم الرضا
وعدم اليقني».
وكان الدكتور ديفيس قد
استقالته من الربملان
قدم
يف وقت سابق من هذا العام
بسبب التغيريات اليت وضعتها

حكومة نيومان لقوانني التربعات
السياسية واإلصالحات على
اجلرمية
مكافحة
مفوضية
والفساد.
ولكن السيد نيكولز قال انه لن
تكون هناك انتخابات مبكرة ألن
احلكومة ال يزال لديها الكثري
لتقوم به إلصالح االقتصاد،
الصحة
انـظمة
وحتسني
والتعليم.
وقال «حنن ننوي امتام واليتنا
بالكامل».
ونفى السيد نيكولز اي انقسام
بينه وآخرين يف احلكومة مع
رئيس الوالية والنائب العام
جارود  Bleijieعلى اخلطوط
االيديولوجية.
وقال احمللل السياسي الدكتور
ويليامز ان الـتأرجح ضد حزب
االحرار الوطين يف ستافورد كان
أسوأ من تأرجح الـ  17يف املئة
الذي عاناه يف االنتخابات الفرعية
اليت جرت يف مقعد ريدكليف ،يف
شباط ،واليت أعقبت الكشف عن
تعامالت جتارية مشبوهة للنائب
السابق سكوت دريسكول.
وصرح الدكتور ويليامز لراديو
« ABCأرى أن حزب االحرار
الوطين سيعود اىل بيته (سيخسر
االنتخابات املقبلة) ،وان اهلزمية
ستلحق بكامبل نيومان نفسه».
وقال «عليهم التفكري يف خطة
التعاقب القيادي من اآلن،
وليس عندما يكون هناك محام
دم عام (هزمية قاسية) يف اذار
او نيسان (موعد اجراء انتخابات
الوالية»
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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
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\U
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H
Z
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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:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

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

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

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

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

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
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

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

BG

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

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

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

خصخصة النقل املشرتك :تدمري الواجهة املدنية للدولة
هو جحيم اللبنانيني اليومي .فمن يعتقد انه اختار النقل اخلاص
لئال يعاني من فوضى النقل املشرتك وتردي خدمته ،يدفع مثن
ارتفاع كلفة النقل بالوسائل اخلاصة ،ليعلق يف النهاية ،كما
اجلميع ،يف ازدحام الطرقات ...وحلقات الفساد واخلصخصة
والتدمري املمنهج للدولة والقانون واحليز العام.
السبب األساس ألزمة املواصالت ،يكمن يف السياسات العامة
خربت النقل العام عن قصد وبشكل منهجي ،ماحنة اهلدايا
اليت ّ
«اجملانية» على حسابه لشركات النقل اخلاصة ،وأحجمت حتى
عن حتمل مسؤوليتها األساسية بتنظيم فوضى األخرية على
االقل ،لتأمني خدمة عامة باحلد األدنى .مثة «مشروع منوذجي»
للنقل املشرتك ملنطقة «بريوت الكربى» ينتظر القرار السياسي
والتمويل ،ترتضي مبوجبه شركات النقل اخلاصة (كثر اهلل
خريها) استعادة الدولة لدورها الناظم ،مقابل حصول الشركات
على «حوافز» إضافية تشجعها على الدخول «شريكًا» حبصة
األسد من املشروع.

فراس أبو مصلح

الفساد يف الشارع

«كان االقتصاد خبري» قبل حرب عام  1975واالجتياح اإلسرائيلي
عام  1982اللذين قضيا على معظم قاطرات ومقطورات السكك
احلديدية وأسطول باصات النقل العام ،يقول رئيس نقابة عمال
ومستخدمي مصلحة سكك احلديد والنقل املشرتك رميون فلفلي.
يؤمن نقل األشخاص
يشرح الرجل أن «املرفق احليوي كان
ّ
والبضائع وتوزيعها بأسعار زهيدة» ،ما ينعكس اخنفاضًا يف
معدل أسعار السلع وبالتالي ارتفاعًا يف مداخيل الناس ،وحيد
من التلوث وأزمات وحوادث السري النامجة عن الشاحنات
خصوصًا« .كانت عودة األوتوبيس إىل الشارع بالنسبة إىل
الناس األمان وعودة النظام» ،يضيف أحد النقابيني ،واصفًا
مركبات النقل املشرتك بـ»الواجهة املدنية للدولة يف الشارع»،
حيث يتذكر مثال انه كانت يف استقبال الوافدين إىل البالد
حافلتان ترابطان حتت ساعة املطار بشكل دائم.
حكومات ما بعد الطائف تركت النقل املشرتك يعمل ،اال ان
باصاته كانت قليلة ومن خملفات احلرب .عام  ،1997جرى
شراء  200أوتوبيس من طراز «كاروسا» التشيكية ،مبوجب قرار
من جملس الوزراء ،خارج آلية املناقصات العمومية ،ومن دون
مراعاة املواصفات الفنية لدفرت الشروط ،يقول فلفلي ،موضحًا
أن الباصات كانت شبه مستهلكة ،وأن  60باصًا منها كان
معط ًال عند وصوهلا إىل املرفأ! هكذا ،مت قطرها إىل املصلحة
يف منطقة مار خمايل؛ كما جرى استرياد الباصات من دون
تعديل يف نظامها امليكانيكي املصمم للعمل يف درجات حرارة
تصل إىل  20درجة مئوية حتت الصفر ،فتعطل حواىل  50منها
فور انطالقها للعمل على اخلطوط ،وتوقف حواىل  100منها عن
العمل نهائيًا بعد سنتني من دخوهلا اخلدمة يف لبنان ،قبل أن
يلجأ لبنان اىل خرباء أملان وتشيكيني لتعديل النظام امليكانيكي
ليتناسب مع مناخنا.
ً
خطة للحفاظ على عمل األوتوبيسات
التزمت إدارة املصلحة
«قدر اإلمكان» ،فصار فنيو املصلحة بني عامي 1997ـ 2000
يستخدمون قطعًا من الباصات املتوقفة نهائيًا عن السري لصيانة
األخرى ،حتى عام  2008حني «توقف آخر باص» كاروسا ،بعد
نفاد قطع الغيار يف السوق احمللي إثر إقفال الشركة املصنعة،
ما أدى إىل ارتفاع كلفة صيانة األوتوبيسات لدرجة عالية جدًا.
عام  2000وهبت اإلمارات  40أوتوبيسًا للقصر اجلمهوري
الذي أعطى  37منها ملصلحة سكك احلديد والنقل املشرتك،
ليتعطل بعضها الحقًا ويتم شراء  20باصًا صغريًا من طراز
«ميتسوبيشي» بقرار من جملس الوزراء عام  ،2011ليصبح عدد
الباصات العاملة اليوم  45باصًا تعمل على القليل من اخلطوط
يف بريوت وحميطها ،حبسب فلفلي.

الخصخصة أيضاً وأيضاً

يتحدث فلفلي عن «خطة مربجمة لتدمري القطاع» عرب اخلصخصة،
«بنيت على أنقاض النقل
مؤكدًا أن شركات النقل اخلاصة ُ
املشرتك» .تعاونت مؤسسات ثالث إلجراء اإلحصاءات الالزمة
وإعدادها لتحديد خطوط سري الباصات وحمطات الوقوف وسائر
املعطيات ذات الصلة يف بريوت وضواحيها ،يشرح فلفلي
(كلفت الدراسة الدولة مليون دوالر أمريكي ،وسرقها موظف
متعاقد وأعطاها إلحدى شركات النقل اخلاصة ،حبسب مسؤول
متقاعد من املصلحة رفض الكشف عن امسه) ،فاستفادت من
الدراسة شركات النقل اخلاصة اليت «أطلق يدها» مرسوم صدر
عن جملس الوزراء عام  1997يقضي بـ»مؤازرة» القطاع اخلاص
للنقل املشرتك ،استولت مبوجبه إحدى شركات النقل اخلاصة
على  20ألف مرت مربع من أمالك مصلحة سكك احلديد والنقل
املشرتك ،تقع على ساحة العبد يف بريوت ،لقاء مبلغ رمزي
قدره ألف لرية لبنانية سنويًا (أقل من دوالر!) واستعملت
الشركة نفسها منشآت النقل العام كمخازن ،حبسب فلفلي.
متكنت الشركة املذكورة املعفية من أكالف إجيار أو متلك األرض
واملخازن ،واملهداة الدراسة آنفة الذكر ،من حتقيق أرباح مكنتها
من شراء قطعة أرض كبرية يف منطقة خلده قرب املطار وبناء

الباصات الخاصة زاحمت باصات الدولة التي بات سائقوها يتعرضون
للضرب (مروان طحطح)
املستودعات فيها بدل دفع إجيار للنقل املشرتك ،فض ًال عن
شراء  390أوتوبيسًا نافست بها باصات النقل املشرتك على
مجيع اخلطوط ،فـ»صارت تسري الباصات اخلاصة وراء وأمام
باصات الدولة» اليت بات يتعرض سائقوها للضرب والتهديد
من قبل بعض سائقي القطاع اخلاص ،يقول فلفلي ،الفتًا
أن كل ما فعلته قوى األمن إزاء االعتداءات تلك كان مواكبة
سياراتها لباصات النقل املشرتك ليوم واحد فقط ،إثر تعرض
سائق جلروح بليغة نتيجة الضرب امل ّربح.
يشري الرجل إىل أن قرار جملس الوزراء رقم  27الصادر بتاريخ
 ،2004/8/19القاضي بتفعيل النقل املشرتك بشراء  250باصًا،
والذي «مل ُينفذ منه شيء حتى اليوم ،ترافق مع اعتداءات
متواصلة من قبل القطاع اخلاص» ،فأدى متنع الدولة عن قيامها
بواجبها حبماية آلياتها وسائقيها ،فض ًال عن اإلهمال املتعمد ،إىل
الغياب الكامل للنقل العام عن مناطق كثرية منها العاصمة!

شغور غري رئاسي

جمرد احلفاظ على مصلحة سكك احلديد والنقل املشرتك وأمالكها
(اليت تبلغ مساحتها  9ماليني مرتًا مربعًا ) يقتضي ملء الشغور
احلاد يف مالك اإلدارة اليت «تقوم على القيادة الوسطى ،أي
الفئات الثانية والثالثة ،وهي اآلن فارغة متامًا» ،وتوظيف
احلراس ومراقيب اخلطوط
ومساحني طوبوغراف ومهندسني
ّ
وفنيني ،يقول زياد نصر رئيس جملس اإلدارة واملدير العام
عي موظفون جدد يف الفئات تلك مكان من
للمصلحة ،مل ُي نَ
تقاعدوا ،لذا تعمد اإلدارة إىل تكليف موظفني من فئات دنيا
مبهمات موظفي الفئات الوسطى ،وذلك مبوجب قرارات صادرة
عن جملس الوزراء جتيز «التكليف» بدل التعيني باألصالة أو
اإلنابة ،كما تقتضي األصول ،يشرح نصر؛ ويصل األمر حد
تكليف بعض السائقني املمنوعني من القيادة ،مبوجب تقارير
اهليئة الطبية ،مهمات إدارية كاحملاسبة ،فض ًال عن املهمات
التقليدية البديلة كمراقبة اخلطوط! ميكن إحصاء عديد املوظفني
يف فرع سكك احلديد على أصابع اليدين ،يف حني حيتاج الفرع
إىل العديد من العاملني والفنيني ملراقبة ومحاية أمالكه على
االقل؛ وتعمل باصات النقل املشرتك بوترية أقل بسبب عدم
كفاية السائقني املؤهلني ،فالعديد من السائقني املسجلني
دفرتيًا ممنوع من القيادة مبوجب تقارير اللجنة الطبية.
التوظيف «أوىل أولويات» نصر ،وذلك «للحفاظ على املصلحة
وأمالكها أو ً
ال ،ثم النهوض بها متهيدًا ملواكبة اخلطط
املستقبلية» اليت تتوافر هلا الدراسات ،إمنا ليس الكادر البشري
الضروري لتنفيذها ،وال التمويل .تعاني املصلحة من سياسة
جتميد التوظيف يف القطاع العام ،وال ُتعطى احلد األدنى من
االعتمادات الضرورية؛ «املوازنات ال تنم عن أية نية للنهوض
باملؤسسة املرتوكة منذ  40عامًا» ،يقول نصر ،مشددًا على
أن جمرد تسيري املرفق العام حيتاج إىل تطوير أنظمة املالك
واالستثمار والنظام املالي ونظام العمل ،ما يتطلب الكوادر
الوسطى الغائبة غيابًا شبه تام حاليًا.
ينتقد نصر «العشوائية يف قطاع النقل بغياب اخلطة ،وتشعب
وتضارب الصالحيات» .كان ُيفرتض إعطاء الرتاخيص لباصات
النقل اخلاصة على خطوط حمددة حصرًا ،وعلى أساس القدرة
االستيعابية لكل خط .كان باإلمكان االستفادة من قطاع النقل
اخلاص لو ُنظم «بعيدًا من احلصرية» ،وضمن شروط حمددة،
أهمها حتديد الدولة خلطوط السري واملواقيت والتعرفات ،يقول
نصر ،مشددًا على أن «اإلشراف والتنظيم جيب أن يظل يف يد

املؤسسة» الرمسية.

إشراك القطاع الخاص

«املشروع النموذجي» ملنطقة بريوت الكربى أبرز «اخلطط
املستقبلية» ُ
واملعول عليها لتنظيم فوضى قطاع النقل
املنجزة
ّ
وتأمني خدمة منتظمة وشاملة جلميع أحياء العاصمة وحميطها،
يف حال ُنقل االعتماد املرصود للخطة فعليًا إىل حساب املصلحة
أو موازنة وزارة األشغال العامة والنقل .ويف حال سمُ ح بتوظيف
طاقم اإلداريني واملهندسني والفنيني والسائقني وقاطعي
التذاكر الضروري لتستطيع املصلحة مواكبة املشروع إشرافًا
وتنظيمًا على األقل ،إن مل يكن تشغي ًال!
يهدف املشروع إلنشاء  911حمطة وقوف تتوزع يف أحياء املدينة
كافة ،وتكون على مسافة أقصاها  300مرت من أي حي سكين،
مزود بأجهزة حتديد املوقع ،GPS
وتسيري  750باصًا مجيعها
ّ
تتحكم بها غرفة عمليات حديثة توفر القدرة على ضبط مسارات
الباصات ومواقيتها .يتحفظ القيمون على املشروع على
تفاصيله ،لكن األكيد هو منح القطاع اخلاص حصة األسد منه،
إضافة إىل «حوافز» إلقناعه باستعادة الدولة دورها الناظم
للقطاع! يتحدث نصر عن عدم قدرة الدولة على شراء أكثر
من  20باصًا للمشروع (من أصل  ،)!750ما يفرض إشراك
النقل اخلاص عرب إدخاله يف نظام املشروع وحمطاته ،شرط
التزامه التعرفة واخلطوط واملواقيت واملواصفات واملعايري،
وال يستبعد نصر احتمال تلزيم تشغيل باصات النقل املشرتك
للقطاع اخلاص ،لقاء بدل معني حيدد مبزاد ،فيما يتحدث مصدر
مطلع عن إمكان خصخصة إدارة مصلحة سكك احلديد والنقل
املشرتك نفسها! كما تتحدث مصادر مطلعة على امللف عن
«مساعدة» الشركات اخلاصة لشراء باصات جديدة تطابق
املعايري واملواصفات ،عرب إنشاء صندوق خاص مينحها قروضًا
ميسرة ،فض ًال عن إعفائها من الرسوم اجلمركية!
ّ

«يا ترامواي بريوت»

أواخر العهد العثماني ،عام  ،1906افتتحت شركة بلجيكية
ترامواي بريوت خبطيه الرئيسيني :واحد ينطلق من الرببري
فحرش بريوت فالدورة ،وآخر يبدأ من فرن الشباك ويتجه
حنو املنارة مرورًا بساحة الربج؛ وكان اهلدف من رسم مسارات
الرتامواي بذاك الشكل «ربط النقاط الطرفية بقلب بريوت،
يف مشروع لتوسيع العمران؛ لبناء املدينة وإنعاشها» ،حبسب
الدكتور حمب شانه ساز ،أستاذ األنثروبولوجيا يف اجلامعة
اللبنانية ،الذي شرح لـ»األخبار» أن التخطيط املديين جاء
«احرتامًا وانطالقًا من حمور املدينة األساسي :الرتامواي».
ساحة النجمة ذات املتفرعات الشعاعية كانت نقطة تتوسط
حلقة الرتامواي الذي ُ
«أعيد تركيب املدينة على أساسه» ،يقول
شانه ساز إن الرتامواي جلب الكهرباء إىل بريوت للمرة األوىل،
إذ كانت «شركة الكهرباء والرتامواي» تتغذى من املعمل
الكهرومائي يف بلدة معصرييت ،وأدخل مفهوم «اخلط العام»
على قاموس أهل املدينة.
كان «الرتام» رابطًا ملناطق املدينة ،وكان «شريانها احليوي»،
فكان أداة الوصل بني القطار واألسواق ،وبني املساكن
البعيدة ومناطق العمل ،يقول شانه ساز ،موضحًا أن كل
املخافر واملؤسسات الرمسية كانت على خطه ،وكذلك املدارس
واجلامعات ودور العبادة واملدافن ،وأيضًا املقاهي ودور
السينما واملسارح ،فكان املرء «يولد وميوت ويذهب إىل
اجلامعة ويتسلى ...حول الرتام»!
«املكان العام خمتلف عن اخلاص ،حيث األعراف العائلية
واحملسوبيات واالعتبارات احمللية تسيرّ املكان» ،يلفت شانه
ساز ،شارحًا أن أهل املدينة وروادها أصبحوا مع إدخال الرتامواي
«حبضرة القانون ،فال تستطيع أن تتصرف كما حيلو لك ،كأن
تتوقف أو تعيق الطريق أو تسدها؛ كان «الرتام» يتمهل ليمر
موكب اجلنازة ،وال يتوقف! أدخل الرتامواي فكرة احليز العام،
وفرض قانون عام ينضبط الناس يف إطاره» ،وأدخل «الناظم
ّ
وشكل وسيلة وفسحة للتالقي
الوقيت» إىل حياة الناس،
والتعارف .يشري شانه ساز إىل «فرضيات» حول إنهاء الرتام،
فيقول إن األخري كان «وسيلة نقل حيوية وحمورية تسيرّ ها
املياه» (املعمل الكهرومائي) ،إىل أن أتى الزمن حني بات
مطلوبًا «االرتباط بالبرتول واخلليج واألمريكان ،فبات طبيعيًا
أن تستورد السيارات والباصات والنفط» ،وأن ُينهى عمل
الرتامواي عام  ،1964أي يف حقبة «التطورات السياسية اليت
أعقبت نزول املارينز إىل بريوت عام  .»1958ولقد رثى الفنان
اللبناني والشاعر عمر الزعين «ترامواي بريوت» بأغنية رائعة
ساخرة تقول كلماتها:
«رزق اهلل على ايامك يا ترامواي بريوت
كنت متشي احلال وتسعف كل البيوت
شالوك النك دغري
وبتمشي على سكة دغري
ال بتلف وتفوت
يا ترامواي بريوت».
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اعالنات

عضو اجمللس التشريعي أماندا فازيو تهنئ
Hon Amanda Fazio
MLC
Member
of
the
Legislative Council of
the Parliament of New
South Wales
Opposition Whip
Phone: (02) 9230 3593
- fax (02) 9230 3591
Email: amanda.fazio@
parliament.nsw.gov.au

Eid
Mubarak Kareem
Ramadan
As the Federal Member for Parramatta, I would like
to take this opportunity to wish you and your family a
blessed Eid.
At this time of peace, faith and humility, We hope you
have a Eid Mubarak with family and friends.

I wish the readers of the Middle
East Herald all the very best
for Eid El - Fiter and hope for
Hon Amanda Fazio an early solution that provides
MLC
justice for Palestine.

Eid Mubarak

 أغتنم هذه املناسبة،كوني عضو مقعد باراماتا الفيدرالي
.السعيدة ألمتنى لكم ولعائالتكم عيدا مباركا
“all
my
bestاالميان
wishes
to the
 آمل,والتواضع
،بالسالم
املفعمةmuslim
يف هذه املناسبة

community during this holy month
may you
andعيدا
yourان تقضوا
عائالتكم
سعيدا مع
family experience
.وأصدقائكم
خبريgreat
 وأنتمjoy
 عامand
 وكلpeace”
عيد مبارك

أمتنى لقراء امليدل ايست هريالد كل اخلري
 مبناسبة عيد الفطر السعيد وآمل حبل مبكرJulie Owens MP
. يوفّر العدالة لفلسطنيMember for Parramatta

عيد مبارك وكل عام وأنتم خبري

1/25 Smith Street Parramatta 2150
p 9689 1455 | f 9689 3813
julie.owens.mp@aph.gov.au
www.julieowens.com.au

نتعامل مع شركات التأمني الصحي
اخلاص

أسعار خاصة البناء اجلالية
صحة عيونكم من اولوياتنا

)TopoGraphy( ختطيط شامل لقرنية العني بواسطة آلة الـ
نستعمل احدث اآلالت لتصوير وفحص شبكة العني خصوصا ملرضى السكري والضغط
)فحص ضغط العني دون خم ّدر (بنج
) بدال من عملية الاليزرORTHOKE( نعاجل ضعف النظر خاصة لدى االطفال بواسطة عالج

إفحص نظرك اآلن واحصل على نظارات طبية جمانا
نقبل امليديكري
Shop 33 / 695-697 Punchbowl Rd, Punchbowl NSW 2146 - Ph: 02 9750 0443
Shop 33 Chestersquare, 1 Leicester St, Chester Hill NSW 2162 - Ph: 02 9644 6610
centraleyecare@optusnet.com.au

:فـرع ثالـث

Broadway Plaza,
Punchbowl,
Ph; 02 9750 0443
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مقاالت وتحقيقات

النقل العام احملتل:

جـمهورية الـزعران
ضحى شمس
أمسك بكامريا واجلس اىل جهة البحر يف اي سيارة ذاهبة اىل
صور.
الشمال او اىل اجلنوب ،واترك العدسة مفتوحة و...
ّ
حني تستعرض ما صورت ستجد ان عدد معارض السيارات اليت
تبيع املستعمل او اجلديد من السيارات هو العنصر االكثر تكرارًا
يف الفيلم الذي صورته :مئات معارض السيارات حتتل اجلهة
البحرية من الشاطئ اللبناني ،من الناقورة اىل العبدة مشاال،
متنافسة مع عدد حمتلي االمالك العامة البحرية ،فض ًال بالطبع
عن املعارض اىل جهة اليابسة من االوتوسرتاد.
اما املفردات األخرى للمشهد فهي تصب يف املشكلة ذاتها،
حمطات بنزين حتتل امجل املواقع على الشاطئاللبناني ،كراجات
لتصليح السيارات ،حمال بيع اكسسوار للسيارات...اما
االوتوسرتاد نفسه فتعلمون ان ما يباع يف تلك املعارض او
غريها ،يصب عليه :يف زمحة السري اخلرافية اليت اصبحت
تصلح شعارًا وطنيًا من املمكن ان حيل حمل االرزة اخلضراء بكل
سهولة لالشارة اىل لبنان.
هذا «االنتفاخ» يف العرض والطلب على السيارات اخلاصة
والعمومية ليس اال الوجه اآلخر ،الصورة السلبية للفساد
والكسل واليأس العام اللبناني يف شقيه :الرمسي واملواطين.
وكما كل انتفاخ او غري صحي او موقت ،يأمل اللبنانيون ان
يتعافوا منه بقدرة قادر.
اما مسببو االنتفاخ االصليون ،فهو آخر ما يهمهم .ما يهمهم هو
بيع املزيد من السيارات والفانات والبوسطات والوقود وزيت
السيارات واالكسسوارات ومصاحل املواطنني والبلد .انهيار
النقل العام ليس نتيجة للحرب االهلية كما يظن البعض .بل
هو بكل بساطة سياسة بكل ما للكلمة من معنى .سياسة اتبعتها
العهود املتوالية منذ ما بعد الرئيس الراحل فؤاد شهاب ،الرجل
الوحيد الذي فكر باملؤسسات ومنها النقل العام .فهو الذي
استتبع الرتامواي ملؤسسات الدولة ،كونه كان يتغذى على
كهرباء الدولة.
أما بعده ،فقد دخل اصحاب املصاحل اخلاصة من سياسيني
وشركائهم من رجال االعمال واالثرياء على الدولة وحولوها
اىل مزرعة ملصاحلهم .هكذا توقف الرتامواي الذي غنى له عمر
الزعين رائد االغنية السياسية يف لبنان «رزق اهلل ع ايامك يا
ترامواي بريوت».
وكذلك توقف خط الرتان وتوقفت معه شيئًا فشيئًا بوسطات
املناطق فبريوت .هكذا انتقل النقل العام املشرتك اىل رمحة
اهلل ،وحل مكانه النقل املشرتك اخلاص منذ زمن طويل .طوردت
باصات الدولة واستولت املافيات على خطوطها يف العاصمة
والضواحي ،وانتحلت باصاتها اخلاصة ارقام اخلطوط العامة
فاصبح هناك الفان رقم  ٤بد ً
ال من باص الدولة ،وباصات
اخلط  ٢٤اليت حيرس خطها «صاحب املوقف» الذي زرع ابنه
عند نهاية اخلط اضافة اىل خيمة اخرى جهة الرببري ،واخلط ٢
واخلط  ١٥اخل...
احتل النقل اخلاص مكان النقل العام لدرجة ان جي ًال جديدًا
من اللبنانيني ،حتديدًا جيل احلرب وما بعده خيتلط عليه االمر
حني تقول نقل مشرتك عام فيظنون ان النقل اخلاص هو
املقصود بالعبارة .الفوضى عارمة .مواقف النقل اخلاص حتتل
ارصفة املدن والضواحي بالبلطجة وباحلمايات السياسية.
الفوضى عارمة لدرجة ان قائدًا عسكريًا ملنطقة الشمال زرع
الفتة على موقف يف طرابلس يقول إنه حتت «اشراف قوى
االمن الداخلي»! اما كيف حيق له ذلك؟ فال قانون خيربنا وال
مسؤول ينورنا...
واخلالصة :النقل العام املشرتك ال وجود له ،صحيح ان الدولة
تضع من حني اىل آخر خططا (كما فعلت منذ ايام) وبرامج
شراء لباصات اخل ...ولكن ان مل تكن قيامة هذا القطاع تؤمن
املصاحل اخلاصة ،فكيف ميكن هلذه اخلطط ان تنفذ؟ ال مصلحة
اال للمواطن يف ان يكون هلذا النقل العام وجود.
اال ان هذا املواطن الذي نسي معنى العبارة أص ًال كيف يدرك
ذلك؟ وان أدرك ،فهل يستطيع ان يفرضه على هذه املزرعة
املسماة لبنان متحديًا بذلك مافيات السيارات والوقود املتمركزة
يف قلب السلطة؟ انظروا إىل ما حيصل يف سلسلة الرتب
والرواتب وستحصلون على اجلواب .وباالنتظار اشرتوا مزيدًا
من السيارات وابقوا هناك ،يف الزمحة العجيبة بانتظار والدة
وطن من دون اي جهد .هو احلبل بال دنس ما تنتظرون...
فانتظروا.

البلطجية يسيطرون على خط صور
هديل فرفور
منذ فرتة ،مت تكسري فان على جسر القامسية يف منطقة صور.
ذنب السائق ،الذي يعمل على اخلط خارج املوقف ،أنه ّ
أقل راكبًا
من أمام موقف البص! اخلرب يكاد يكون «عاديًا» يف املنطقة .ذلك
أن الناس هنا يدركون أن «املافيا» اليت تسيطر على موقفي
البص يف صور ،واليت تفرض «خوات» على السائقني وتشاركهم
أرزاقهم بالقوة ،ال ترحم!
يتوجه اىل موقف «البص» يف صور إال من يريد النزول اىل
ال
ّ
بريوت أو صيدا .لذلك عندما تصل اىل املوقف ،يتقاطر السائقون
واملنادون ليشكلوا حلقة حولك ،متسائلني عن وجهتك .قد جتيبهم
أنك ال تريد الذهاب اىل أي مكان ،فينصرفون عنك دون عيونهم
اليت تبقى تالحقك متسائلة عن غايتك اىل أن تغيب.
ّ
وأقل زبونًا من أمام
خربية السائق الذي «أكل قتلة» ألنه جترأ
املوقف ليست وحيدة« .التعليمة» يعرفها اجلميع .فكل «قتلة»
يتعرض هلا سائق «متطفل» ،أي ال يدفع «املعلوم» للمافيا ،هي
مبثابة «درس» للبقية.
يصرخ رجل مخسيين ممتلئ يضع نظارات مشسية ،طالبًا من
السائقني أن يقرتبوا صوبه ليستطيع املشاركة يف احلديث...
كيف ال وهو املسؤول هنا بغياب «البوس» (املعلم) بالل فرج.
احلساسة ،كالسؤال
«بأمرك ديب» جييبونه مجاعة .عند طرح األسئلة
ّ
عن إمكانية دخول سائق عمومي اىل املوقف وأخذ دور على الالئحة
أو عمن حيدد إذا كان املوقف يستوعب أم ال؟ يرمقك ديب بنظرة
ماكرة تستخف مبحاولتنا «التسلل» اىل أسرار املهنة ،ثم يقول
خمولني حيكوا عن املوقف ،خلي املسؤول عن
«الشوفريية مش
ّ
املوقف حيكيكي» .ثم يلتفت اىل السائقني ويقول هلم «مني معو
رقم بالل فرج» .وكأنه قال هلم افرنقعوا»! يبتعد السائقون عنك
فتبقى وحيدًا ال ترافقك إال رائحة «املشاوي» املنبعثة من املالحم
اجملاورة ،خمتلطة بروائح املازوت وأصوات تلعلع بأغاني املرحلة
من نوع «تريش رش».
يعود ديب ،فتظن أنه الفرج ،وإذ يعطيك رقمًا تكتشف مبجرد
جتريبه أنه غلط .حماولة «التذاكي» هذه من نائب املسؤول عن
املوقف ،ال تذكر إال مبعشر النواب! فهو ليس إال شرطيًا يف...
جملسنا الكريم!
البص ،فهو
نعم .الشرطي يف جملس النواب ميلك فانني يف موقف
ّ
من رجال بالل فرج« ،صاحب» املوقف األساسي والذي ينوب عنه
يف إدارته خالل األيام اليت ال «خيدم» فيها .فاملوقف «كالبيت،
ال ُيرتك بدون رقيب» هذا ما يقوله أسامة ،وهو «املناوب» اآلخر
إلدارة املوقف .لألمانة ،فإن الشاب الضخم يبدو لطيفًا ،على عكس
ما يوحي به مظهره .يدعوك «ذراع فرج» اىل «النسكافيه» يف قهوة
املوقف ويبدو متجاوبًا« .البلدية مش هبلة ،البلدية بتعرف مني
بدها ّ
توكل ،حدا يكون إلو هيبة على الشوفريية ويعملولو حساب».
وعلى الرغم من أن «هذا املوقف ُيدار بعلم البلدية» حسب ما يؤكد
رئيسها حسن دبوق ،إال أنها (البلدية) ال حتصل على أي إيرادات
منه ،باعرتاف دبوق نفسه الذي «يلتقي» وأسامة على «تنميق»
املصطلحات إلقناعك بأن فرج «أهل» إلدارة املوقف .فكما حيدثك
أسامة عن حماسن الرجل الذي ميلك «مونة» على السائقني «ألنه
يتوسط هلم عند الدركي كي ال حيرر هلم ضبوطة» ،يقول دبوق إن
«اجلماعة عم يرحيوني من موظفني» ،مشريًا اىل أن «عيون» البلدية
تراقب املوقف من بعيد وأنه «يدار بعلمها اىل حني انتهاء وضع
خطة كاملة تلزم السائقني باالنتساب إليها» .ال ختلو «هلجة» دبوق
من احلدة واالنفعالية عند سؤالك إياه تفاصيل عن الرسوم وعن
رخصة املوقف ،جييبك أن «موقف البص حيتاج اىل قرار مبستوى
أمين» ،ويستطرد أن «البلد فيها قضايا أهم وأكرب»!
إذًا ،بالل ال «ميون» على السائقني وعلى «الدركي» فحسب ،بل
«ميون» على البلدية أيضًا! واحلقيقة أن هذه «املونة» تأتي من
تهديد بالل للدركي «بنقله» تأديبيًا إذا ما حرر ضبطًا ألي فان
عمومي يقف أمام دوار البص وال يعمل يف املوقف .أما هيبته على
ّ
«املرخص» .أما مونة البلدية فيصعب
السائقني فيعززها السالح
معرفة سببها!
«خوّات» و»صلبطة»
يضم موقف البص أكثر من  60فانًا 32 ،فانًا هلا األولوية على باقي
ّ
الفانات ،إذ حيق لسائقيها «املدعومني» ،وهم غالبًا أقرباء فرج
من إخوته وأقارب زوجته وغريهم ،عدم االلتزام بالالئحة وانتظار
أدوارهم»« .الساعة اللي بيوصلوا فيها بيعبوا» ،يف الوقت الذي
يضطر فيه غريهم اىل االنتظار ساعات كي حيني دورهم ،ويف
كثري من األحيان يعود بعضهم اىل بيوتهم من دون أن يصلهم
الدور.
ُيفرض على كل فان دفع مخسة آالف لرية عند انطالقه من املوقف،
أما يف األيام اليت يكثر فيها الركاب كيوم االثنني فإن السائق
(سواء كان مستأجرًا أو مالكًا للفان) يدفع  30ألف لرية ...فض ًال
عن بعض السائقني غري ُ
املرضى عنهم الذين يضطرون اىل دفع
 20ألفًا يف األيام العادية .إال أن «البلطجة» تبلغ أوجها يف االتفاق
الذي جيري مع بعض السائقني ويتمثل بقيام السائق بنقلتني:
األوىل حلساب فرج ( 70ألفًا للنقلة) ،أما النقلة الثانية فيأخذها

السائق.
ال تقتصر أعمال «الصلبطة» على مشاركة السائقني رزقهم ،بل
على «اغتصاب» أرزاق الدولة وامللك العام.
موقف السفارة وأمالك فرج
مدة ،عمدت بلدية الغبريي اىل إزالة كشك صغري على
قبل ّ
الكورنيش املقابل للسفارة الكويتية .كان يصطف اىل جانب
فانات صور .صاحب هذا الكشك كان يدفع  $1000لفرج كرسم
تأجريه الرصيف!! علمًا بأن الرسم الذي تطلبه البلدية لتأجري
مساحة ملك عام حبجم الكشك أو الكوخ «هو رسم ثانوي زهيد»
حسب ما يؤكد رئيس البلدية حممد اخلنسا .كما يؤكد اخلنسا أن
«البلدية ال ترخص موقفًا ،بل حتدد عدد السيارات (الفانات) اليت
يسمح هلا بالوقوف» .وبالتالي ،فإن البلدية ال حتصل على أي
رسوم من الفانات .إذًا ،ال خيتلف املشهد يف البص عن السفارة،
فـ»الريس» واحد واملنهجية واحدة .وكما يسيطر فرج على الفانات
ّ
اليت تعمل على خط صور _ صيدا ،يسيطر على تلك اليت تعمل على
خط بريوت _ بنت جبيل ،وحيصل على  15ألف لرية لبنانية على
كل نقلة عدا يوم االثنني الذي يرتفع خالله سعر «التعرفة» ،فضلاً
عن فرضه على سائقي النبطية إدراج دورين (فانني) يف الئحة
االنتظار يوميًا ،ويقوم بتأجري الدور للسائق مبليون و 200ألف لرية
عبارة
شهريًا .وقاحة فرج ال تقف هنا ،بل تصل اىل هيمنته على ّ
حتت جسر أبو األسود واستثمارها كمزرعة صغرية!
من يبحث يف تاريخ الرجل ،يسهل عليه مقارنة وضعه املادي حاليًا
مبا كان عليه قبل عشر سنوات ،عندما كان يساعد السائقني على
«جتميع» الركاب ،قبل أن يستولي بالقوة على موقف السفارة
مبساعدة إخوته ...ال ميكننا احلديث عن بالل فرج من دون اإلشارة
اىل اجلهة اليت حتميه .اجلميع يعرف أن «حركة أمل» حتميه ،يف
حني أنك تسمع كلمة «أبو خشبة» من معظم من تسأله عن «السند»
ّ
املرخص الذي حيمله بعض «الزعران»
الذي يدعم فرج .أما السالح
فمنه ما هو ّ
مرخص ملرافقي بعض نواب «حركة أمل».
«موقف مي»
ّ
خبفة بني الفانات ،تصرخ على سائق هنا وتؤدب آخر.
تتنقل
«جتهد» يف سحب األلف لرية من كل فان يقف أمام «موقف أبيها».
معظم السائقني حيبونها ،يتأففون منها حينًا ،لكنهم يضحكون
معها أحيانًا .مي قصاب ( 63عامًا) ،هي «اجلدعة» اليت تقف يف
وجه «الزعران» ممن استولوا على موقف «البص» والطامعني
باالستيالء على املوقف الذي «ورثته» عن أبيها« .موقف مي»
ٍ
مقاه مرتاصة اىل جانب املوقف الرئيسي،
هو عبارة عن جمموعة
تتوقف أمام هذه املقاهي بعض «البوسطات» ،فضلاً عن بعض
الفانات اليت «تسرق» الركاب خلسة تهربًا من ملل انتظار الدور
يف املوقف «األساس» .هذه «البوسطات» والفانات تشكل مصدر
الرزق الوحيد للمرأة الستينية اليت تعمد اىل استيفاء «رسوم» من
سائقيها .لذلك تراها «مستشرسة» يف وجه «زعران فرج» الذين
تعرضوا هلا مرات عدة ،كان آخرها عندما أدخلوها املصح العقلي،
ّ
لتخرج منه بعد إثبات التقارير الطبية سالمتها« .مرة فقعوني
ومرة
كسرولي األركيلة ،ومرة رشوني بالبيض،
بالكرسي ،مرة
ّ
ّ
بقنينة اإلطفائية» ،تعدد مي «أفالمهم» من دون أن تأخذ نفسًا
بني اجلملة واجلملة ،لكنها سرعان ما تستطرد «إي بس الفيلم إلو
نهاية» .ونهاية «الفيلم» كانت «مأسوية» على بعض الزعران،
إذ عمدت مي اىل إحراق «جيب» أحدهم وإىل تكسري زجاج بعض
ّ
حتدثك مي بلكنة ال ختلو من
فاناتهم ،أي أنها حتدثت إليهم بلغتهم.
«الفخر» عن إمكانها دفع شر «الزعران» عنها .ال تفاجئك بصالبتها
وبشجاعتها و»مونتها» على السائقني فحسب ،بل يفاجئك مجال
العصي على الزمن وعلى «السبعني قتلة اللي ماكليتها»
وجهها
ّ
كما تقول ساخرة .ال جتاعيد تذكر على بشرتها الشاحبة وعيناها
ال تزاالن حادتني ،متامًا كمزاج صاحبتهما اليت «تزعب الزعران
بالعصاية» كما يقول اجلريان .ال تصغي مي ملعارضة أبنائها نزوهلا
بدن
اىل املوقف ،ال ألنها ال تريد االتكال على أبنائها الشباب «اللي ّ
يأمنوا حالن» فحسب ،بل ألنها تعيل أيضًا أخاها املقعد« .تداوم»
ّ
مي يف املوقف منذ أكثر من عشرة أعوام« ،بعدما تطلقت ،ضاقت
تتعرض
يعيش هالوالد؟» .وتضيف إنها مل
فيي الدنيا .مني بدو ّ
ّ
ّ
تسلمت املوقف «مجاعة فرج الفجعانني».
للمضايقات إال عندما
«بتعريف قديش بيعملوا بالشهر؟» تسألك مي« ،أكثر من 15
مليون لرية» جتيب عنك ،وتضيف «ألنهم مدعومون ،ما حدا فيه
ً
ضاحكة .تقول مي إنها
ليهن»« ،بس أنا طلعت خرجن» تستطرد
كثريًا ما جلأت اىل نواب «حركة أمل» كي تشتكي فرج و»زعرانه»،
إال أنهم رفضوا لقاءها.
«بدي اطلع عالتلفزيون» تقول مي ،فهي تنوي أن «تفضحهم»،
برأيها أن التلفزيون ال يعرف حمسوبيات وكفيل بأن «يقبعهم من
شروشن».
وحدها مي اليوم ،استطاعت أن تقف يف وجه فرج ،بالرغم من
َ
ختش «الكالشن» وال الضرب املربح
أنها «أكلت نصيبها» ،مل
خبالف عشرات السائقني الذين يكتفون يوميًا بشتم «الزعران»
سرًا والدعاء هلم ولزعمائهم يف وجوههم!
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
خالل مؤمتر صحايف عقده يف طرابلس
األيوبي :حترير خمطوف سوري وتوقيف رئيس العصابة
أعلن آمر سرية درك طرابلس العميد بسام االيوبي عن حترير
املخطوف السوري حممد شتات الذي ميلك مصنعا للشوكوال
واحللويات املعلبة .وقال االيوبي خالل مؤمتر صحفي عقده يف
مكتبه يف طرابلس انه بناء الشارة النائب العام االستئنايف يف
الشمال القاضي وائل احلسن مت فتح حتقيق ملعرفة خاطفي حممد
شتات وحتريره وتوقيف اخلاطفني .ونتيجة اجلهود اليت قامت بها
فصيلة درك امليناء كون الشتات مت استدراجه اىل منطقة وادي
خالد من قبل اشخاص اعطوه امساء وهمية من منطقة امليناء حبجة
تنظيم عقد لشراء مثلجات منه وقاموا باختطافه وااليعاز الخوانه
بدفع فدية مالية بواسطة احدى شركات حتويل االموال.
اضاف« :بعد متابعة الكامريات املوزعة على الطرقات مت التعرف
على السيارة اليت استعملت يف عملية اخلطف مت معرفة الشركة
املؤجرة للسيارة وبالتالي االشخاص الذين استخدموها واستطعنا
حتديد مكان اخلاطفني واملخطوف وقمنا بتحريره وتوقيف رئيس
العصابة الذي تبني ان حبقه مذكرات عديدة جبرائم تنظيم عصابات
مسلحة.
ودعا االيوبي باقي افراد العصابة اىل تسليم انفسهم متمنيا على
«عشائر عرب وادي خالد اصحاب الشهامة مساعدتنا يف توقيف
اجملرمني».
انه بتاريخ  18اجلاري مت استدراج احد التجار السوريني ويدعى:
م.ش 34( .عاما) اىل بلدة وادي خالد وذلك من خالل اتصاالت
هاتفية من قبل جمهول حبجة اقامة عالقات جتارية معه كونه ميلك
مصنعا للشوكوال يف سوريا ،اال انه وجد نفسه امام عصابة مسلحة
قامت خبطفه وطلبت مبلغا ماليا الطالق سراحه على ان تودع الفدية
من قبل ذويه يف احد املصارف اخلارجية.
وليل تاريخ  20اجلاري وبنتيجة املتابعة والرصد متكنت قوة من
فصيلة امليناء بالتنسيق مع فصيلة القبيات يف وحدة الدرك
االقليمي من حترير املخطوف ،الذي تبني انه تعرض الطالق نار
وتعذيب ،كما اوقفت احد افراد العصابة ويدعى :أ.خ 28( .عاما)
وهو مطلوب للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية جبرائم :تأليف
عصابة مسلحة وسلب وحجز حرية.
وبالتحقيق معه اعرتف بضلوعه يف عملية خطف التاجر السوري
باالشرتاك مع آخرين جيري تعقبهم بغية توقيفهم.
التحقيق جار باشراف القضاء املختص.

يف معرض حماكمة موقوفني بالتعامل
«العسكرية» تستمع اىل نعيم عباس كشاهد على حماولة
اغتياله
مثل املوقوف الفلسطيين نعيم امساعيل حممود امللقب بـ»نعيم
عباس» الذي سطع جنمه كأحد ابرز املتهمني مبلفات التفجري
االرهابية اليت شهدها لبنان مؤخرًا ،كشاهد امام احملكمة العسكرية
الدائمة على حماولة اغتياله من قبل العدو االسرائيلي خالل العام
 2009حيث كان املطلوب االول لدى املوساد بفعل قيامه باطالق
صواريخ باجتاه اسرائيل.
وتواجه عباس مع قريبه الفلسطيين حممد عوض الذي كلفه مشغله
االسرائيلي املدعو «ابو حسن» تنفيذ مهمة اغتيال عباس بعبوة
ناسفة وضعت يف صندوق .غري ان عوض عدل عن ذلك.
ويف معرض حماكمة املوقوفني روبري كفوري وحممد عوض جبرم
التعامل مع اسرائيل وحماولة قتل عباس ،افاد األخري اثناء مساعه
كشاهد أمام احملكمة العسكرية برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم وعضوية املستشارة املدنية القاضية وحبضور ممثل النيابة
القاضي فادي عقيقي ،انه ال يعرف كفوري وان عوض حاول
التقرب منه ،موضحا بانه سبق لعوض ان احضر له متفجرات
لتسليمها اىل صاحل قبالوي .وقال عباس :ساورتين الشكوك جلهة
ان عوض عميل لشعبة املعلومات وليس لالسرائيليني .واضاف:
ان عوض اعلمين مرة عن وجود مواد متفجرة مت احضارها حيث كان
عوض يعمل يف كسارة ،امنا مل اطلب منه تسليم عينة منها الني
خشيت من االمر.
وبسؤاله قال عباس :مل ار صندوقًا بيد عوض اثناء خروجي من
املسجد يف عني احللوة ،عندما التقيت به ،امنا الحظته خيرج بسرعة
من املسجد بعد الصالة ،حيث انتعل حذاءه بسرعة وغادر.
وسئل حممد عوض حول ما يقوله يف افادة عباس فنفى ان
يكون قد سلمه مواد متفجرة لصاحل قبالوي وان الصندوق الذي
سلمه اياه املدعو «ابو حسن وبداخله عبوة ناسفة ،اعاده مباشرة
اىل روبري كفوري الذي كان يضعه يف سيارته .وقال :سلمت
الصندوق لروبري قبل الدخول اىل خميم عني احللوة ،وعندما خرج
عباس من املسجد رأيت حوله رجاال اعتقدت انهم حراسه ،فرحلت
من املكان.
وردًا على سؤال قال عوض انه كان يفاوض «ابو حسن» على قتل

نعيم عباس وان ابو حسن املذكور امهله ساعة للموافقة وعرض
عليه املواد املتفجرة.
وقررت احملكمة رفع اجللسة اىل العاشرة من ايلول املقبل للمرافعة
واحلكم.
يف املقابل ،ارجأت احملكمة اىل  14كانون الثاني املقبل حماكمة
نعيم عباس يف ثالث دعاوى تتصل بتاليفه جمموعات مسلحة
والقيام باعمال ارهابية منها اقتناء وضع متفجرات للقيام بأعمال
ارهابية تطال «قوات اليونيفل» والتحضري لذلك عن طريق املراقبة
واالستطالع ،واقدامه على القيام بهذه االعمال بقصف صواريخ
باجتاه االراضي الفلسطينية احملتلة.
وجاء ارجاء اجللسة لعدم حضور وكيل عباس احملامي طارق شندب.
وصرح عباس انه ال يتواصل مع موكله كونه ال يزال موقوفًا يف
وزارة الدفاع.

توقيف  35مطلوباً

أوقفت املديرية العامة لألمن العام خالل الفرتة املمتدة من 12
اجلاري لغاية  20منه  35مطلوبًا بتهم ارتكاب افعال جرمية على
الشكل اآلتي:
ـ سبعة وعشرون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل
عمليات انتقال ألشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية
وأفريقية.
ـ اربعة أشخاص جبرم دخول البالد خلسة وخمالفة نظام اإلقامة.
ـ شخصان جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلما.
ـ شخصان مبلفات امنية.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.

جرحى حبوادث سري
أصيبت ماري مادلني زوجة رئيس اجمللس العام املاروني وديع
اخلازن وابنتهما شارين حبادث سري ،ونقال إىل أحد املستشفيات
يف منطقة بعبدات للمعاجلة وحاهلما مستقرة.
وأدى انقالب سيارة على أوتوسرتاد صيدا يف حملة احلسبة إىل
وقوع  5جرحى عملت فرق اإلسعاف على نقلهم إىل مستشفيات
املنطقة.
كذلك أدى حادث صدم على أوتوسرتاد طربجا باجتاه غزير إىل إصابة
امرأة جبروح خطرة ،نقلت على أثرها إىل املستشفى للمعاجلة.

اجليش يدهم بريتال حبثاً عن خمطوف
ذكرت الوكالة الوطنية لالعالم ان قوة من اجليش دهمت الثالثاء
بلدة بريتال على خلفية خطف  3سوريني ليل اول من امس على
طريق احلالنية يف بعلبك ،وذلك بعد االفراج عن اثنني منهم والبقاء
على السوري عبد الكريم علي خمطوفًا .وطلب اخلاطفون فدية 500
الف دوالر الطالقه.
وافادت معلومات اخرى ان املخطوف هو كوييت وليس سوريا.
وقد مت استدراجه مع السوريني اآلخرين اللذين اطلقا مقابل
فدية  20الف دوالر ،من قبل فتاة اىل منطقة البقاع ،حيث كانت
بانتظارهم يف ساحة شتورا ورافقتهم اىل بعلبك حيث توقفوا امام
احد احملالت التجارية ،قبل ان يكملوا طريقهم اىل منطقة احلالنية
حيث مت اختطافهم.

سوريتان ختفقان يف تهريب طفلة
أوقفت املديرية العامة لألمن العام بناء إلشارة النيابة العامة
اإلستئنافية يف الشمال ،ف.م.م وس.ع.ع أثناء مغادرتهما اىل
سوريا عرب معرب العبودية احلدودي جبرم حماولة تهريب طفلة اىل
سوريا مبستندات ال تعود هلا.

مذكرة حبق متهم يف قضايا إرهاب
اصدرت قاضية التحقيق العسكري املناوبة جناة ابو شقرا مذكرة
توقيف وجاهية حبق املوقوف السعودي فهد القرني بعدما
استجوبته حبضور وكيله احملامي طارق شندب جبرم انتمائه اىل
تنظيم ارهابي مسلح بنية القيام بأعمال ارهابية يف لبنان والقيام
بها يف سوريا.
وانكر القرني ما اسند اليه وافاد بأنه ذهب مرة واحدة اىل سوريا
عن طريق وادي خالد بهدف تقديم مساعدات انسانية هناك .وقد
عاد اىل لبنان بعد ان كان حماصرًا مع آخرين يف قلعة احلصن حلوالي
سنة .واكد بأنه ال ميكن ان يقوم بأي عمل امين يف لبنان.
وكان القرني قد اوقف منذ حنو اسبوعني يف منطقة الطريق
اجلديدة.

ُب ّرىء من السلب ..بعد سنتني

برأت حمكمة
بعد مرور أكثر من سنتني على توقيفه بتهمة النشلّ ،
جنايات جبل لبنان متهمًا بسلب حمفظة أحد ركاب «فان» عمومية
يشتبه أنه كان يقودها بنفسه.
وجاء إعالن الرباءة بعد شك أحد الركاب بهوية سائق الفان الذي مت
عرضه عليه من بني عدد من األشخاص.
ّ
استقل سيارة فان عمومية على متنها ثالثة أشخاص
وكان طالل ق.
قاصدًا منزله يف دوحة عرمون ،وبوصوهلم إىل حملة خلدة أقدم
الشخص الذي كان جيلس خلفه على شهر سكني وضعها على
رقبته وأقدم الشخصان اآلخران بدورهما على شهر سكينني بوجهه
أيضًا ،وطلبوا منه إعطاءه ما حبوزته من مال ،فسلمهم حمفظته
طالبًا منهم أخذ ما بداخلها من مال وإعادة أوراقه الثبوتية له،
فرفضوا وحاولوا طعنه ،فتعارك معهم ومتكن من اإلفالت منهم
والقفز من الفان.
وأفاد طالل أمام فصيلة الشويفات أنه كان بداخل حمفظته بطاقة
هويته الشخصية وبطاقيت فيزا كارت وبطاقته اجلامعية ومبلغ
ماييت دوالر أمريكي وماية وثالثني ألف لرية لبنانية وبعض األوراق
اخلاصة ،وأنه مل يتمكن من معرفة رقم لوحة الفان بسبب الظالم،
وأعطى مواصفات الفاعلني.
وبعد أيام من احلادثة وأثناء حماولة عناصر قوى األمن توقيف م.ح.
يف حملة الكوال ،لالشتباه بقيامه بأعمال نشل ،حاول الفرار تاركًا
«فانًا» كان يقوده على الطريق العام ومتكنت العناصر األمنية
من توقيفه قرب السفارة الكويتية ،وتبينّ أن الفان حيامل لوحة
مزورة.
ونفى م.ح .يف التحقيق أن تكون له أي عالقة بعملية السلب اليت
تعرض هلا طالل زاعمًا أنه مل يعمل على فان كحلي اللون وأنه كان
بتاريخ السرقة موضوع هذه الدعوى يف حملة اهلرمل ومل يعد منها
إىل بريوت إال قبل يومني من توقيفه.
وتعرف طالل أمام شعبة املعلومات بعد أن عرض عليه عدد من
األشخاص املشبوهني بعمليات سلب ومن بينهم م.ح .على األخري
بنسبة  70يف املئة على أنه سائق الفان الذي سلبه مع آخرين،
ثم عاد الحقًا ليقول بأنه ال يعتقد بأن م.ح .هو الشخص نفسه
وصرح بأنه ال يرغب باختاذ صفة االدعاء
الذي أقدم على سلبه،
ّ
الشخصي حبقه.
وصرح بأنه
إليه،
أسند
ما
صحة
م.ح.
املتهم
نفى
وأمام احملكمة،
ّ
بتاريخ حصول عملية السلب كان يف بريوت وليس يف اهلرمل كما
صرح بذلك سابقًا.
ّ
وأكد طالل بأن املتهم ليس سائق الفان الذي أقدم على سلبه
وبأنه مل يتمكن من مشاهدة وجهه ألن الوقت كان لي ًال.
وأعلنت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي عبدالرمحن
محود ،براءة املتهم م.ح .لعدم كفاية الدليل.

مقتل شاب حبادث سري يف شكا
قضى الشاب مارك فارس ( 26عامًا) من قضاء زغرتا يف حادث
سري وقع بني سيارته وهي من نوع  kiaسوداء اللون وسيارة أخرى
من نوع مرسيدس يقودها حممد ناصر األيوبي من بلدة برغون
على املسلك الغربي لألوتوسرتاد قبل نفق شكا .ونقلت جثته اىل
مستشفى البرتون فيما مت توقيف األيوبي من قبل األجهزة األمنية
إلجراء التحقيقات الالزمة ومعرفة أسباب احلادث.

ختلية موقوف بـ»أحداث طرابلس»
أطلقت احملكمة العسكرية الدائمة االربعاء املوقوف خلدون حجازي
الذي أوقف على خلفية أحداث طرابلس بني باب التبانة وجبل
حمسن ،حيث أحيل أمام احملكمة مبلفني يتصالن جبرائم جنائية.
ووافقت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم على
إخالء سبيل حجازي مقابل كفالة مالية قدرها ثالثة ماليني لرية.

قتيل صدماً على طريق احلدث وجرحى حبوادث متفرقة
قضى حسن سرائب بعدما صدمته شاحنة على طريق احلدث ـ
الكفاءات .وفيما عملت سيارة تابعة للصليب األمحر على نقله اىل
املستشفى ،متكن سائق الشاحنة من الفرار.
وأدى انقالب سيارة فجر امس على الطريق الرئيسية اليت تربط
الضنية بطرابلس ،اىل اصابة  4اشخاص جبروح اثنان منهما تعرضا
الصابات خطرية؟
وقد نقل املصابون اىل مستشفى الضنية احلكومي واىل مستشفيات
طرابلس لتلقي العالج.
ووقع حادث سري مروع بني شاحنتني على الطريق العام بني
بلدتي الرحيان والعيشية حيث انقلبت احدى الشاحنات على جانب
الطريق.
وقد هرع الصليب األمحر والدفاع املدني اىل املكان النقاذ اجلرحى
خصوصٍا ان احد الركاب علق داخل الشاحنة.
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اعالنات

روني عـويك يهنئ
يتقدم عضو بلدية أوبرن

روني عـويك
من اجلالية االسالمية والعربية عامة وخاصة
يف أوبرن بأحر التهاني مبناسبة عيد الفطر
السعيد.
أعاد اهلل هذه املناسبة على اجلميع باخلري
واليمن والربكات ..وكل عام واجلميع خبري.

عـيد فـطر مــبارك

CLR Ronney Oueik

Councillor for Auburn Council

سوبرماركت غاالكسي
للخضار والفواكه يف
مرييالندز

خضار وفواكه طازجة يومياً من
املاركت

تتوفر لدينا أجبان * ألبان * مكسرات
* موالح * زيوت * زيتون * مخلالت
* عصائر * حمص * فول * تشيبس *
خبز * ماء زهر * ماء ورد * برية بافاريا
* عصائر * هدايا وغريها الكثري
نتقدم من الجالية العربية واالسالمية بأطيب
التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد
كل عام والجميع بألف خري

اسعار منافسة

معاملة جيدة

نفتح  7أيام يف االسبوع

201 Merrylands Rd, Merrylands - Tet: 8677 7559
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اعالنات

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

الـخضار طـازجـة يـوميا
نتقدم من اجلالية العربية عامة واإلسالمية خاصة بأحر
التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد ،أعاده اهلل على اجلميع
باخلري واليمن والربكات ..عيد مبارك وكل عام وأنتم خبري.
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave, Yagoona, NSW 2199
Ph; 9793 8333 - Mob; 0414 600 042

نفتح  7أيام
يف األسبوع

حمالت سيفتون للسمانة العربية
تتوفر لدينا مجيع املواد الغذائية والتموينية..
معـلبات  -أجـبان  -ألـبان  -مكـسرات  -مـرطبات
 -قـهوة  -أراكـيل  -وغـريها الكـثري

معاملة جيدة  -خدمة ممتازة  -أسعار مهاودة

نتقدم من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة
بأحر التهاني مبناسبة عيد الفطر املبارك  ...أعادها
اهلل على اجلميع باخلري والربكات..

وكل عام وأنتم بألف خري

Tel: 96455454

Add: 33 Helen Street Sefton,
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افطار رمضاني

حبضور شخصيات سياسية وفعاليات دينية واجتماعية وحشود من ابناء الضنية واصدقاء

إفطار رمضاني حاشد جلمعية ابناء الضنية اخلريية ختللته مكاملة هاتفية للوزير ريفي

النائب طوني عيسى

النائب جايسن كلري

رئيس الجمعية الحاج وجيه هوشر

الشيخ مالك زيدان

الحاج محمد صايف

الرئيس الفخري خضر صالح

النائبان طوني عيسى وجايسن كلري ورجال دين

صورة جامعة لرئيس واعضاء اللجنة االدارة للجمعية مع النائبني طوني عيسى وجايسن كلري واملرشحة العمالية فني والحاج حافظ قاسم

الحاج قاسم حافظ ،طالل سيفو وحضور

مقدم املناسبة محمود يوسف
أقامت جمعية ابناء الضنية الخريية
يف اسرتاليا ،مساء االحد املاضي،
افطارا رمضانيا حاشدا ضم أكثر من
 500شخص وذلك يف مركز الجمعية
يف باسهيل.
وقد شارك يف االفطار النائبان
طوني عيسى وجايسن كلري ،مرشحة
حزب العمال ملقعد باراماتا يف
انتخابات الوالية جوليا فني ،رئيس
بلدية اوبرن هشام زريقة ورئيسها
السابق عضو مجلسها روني عويك،
رئيس بلدية هولرويد نصر كفروني،
نلئب رئيس بلدية كانرتبري خضر
صالح ،عضو بلدية ليفربول رئيس
مجلس الجالية اللبنانية علي كرنيب،
رئيس البنك العربي جوزيف رزق
ومدير الفروع املصرفية يف البنك اميل
شاهني ،ممثل دار االفتاء يف اسرتاليا
الشيخ مالك زيدان ،رئيس االتحاد
االسرتالي للمجلس االسالمية الحاج
حافظ قاسم ،الشيخ أحمد درويش،
رئيس تيار املستقبل يف اسرتاليا عبد
اهلل املري ،رئيس الجمعية االسالمية

جو رزق ،اميل شاهني ،د .مصطفى علم الدين ،عادل الحسن ،عدنان مرعي وحضور

خضر صالح وحضور
سمري دندن ،بيت الزكاة ،جمعية
املنية ،جمعية بحنني ،جمعية بخعون،
جمعية ايعال ،الدكتور مصطفى علم
الدين ،وعدد كبري من رجال الدين
وفعاليات الجالية وابناء الضنية
وممثلي وسائل االعالم.
واملناسبة ،التي عرّفها االستاذ
محمود يوسف ،تال فيها الحاج محمد
صايف آيات من الذكر الحكيم ،وقرأ
بعدها االستاذ يوسف كلمة مفتي
عكار يف املناسبة الشيخ زيد بكار
زكريا وجاء فيها :اسأل اهلل لكم يف
الثلث االخري من هذه الليلة املباركة ان
يغفر لكم وان ييسـّر أموركم ويقضي
حوائجكم ويبارك لكم يف ذريتكم
وأهلكم ومالكم وان يعتقنا واياكم
النريان.
ثم قرا كلمة منسق تيار املستقبل
الشيخ احمد الحريري الذي تمنى
فيها كل الخري للجالية ونوه بان تيار
املستقبل سيبقى وفيا لسيادة لبنان
وتحقيق امنيات شعبه وتمنى للجمعية
دوام التقدم شاكرا لها جهودها يف

هشام زريقة ،سمري دندن وروني عويك
خدمة الجالية وتمنى للجميع شهر
رمضان مباركا.
بعده تحدث الشيخ مالك زيدان
ممثل دار االفتاء الذي شرح معاني
شهر رمضان املبارك بكل ما فيها من
تضحية وصالة ومحبة وعبادة.
ثم تحدث النائب طوني عيسى
فنوه بمعاني شهر رمضان املبارك
وشكر الجمعية على مساعيها من اجل
املحبة والوحدة بني ابناء الجالية.
بدوره هنأ النائب جايسن كلري

املسلمني بشهر رمضان املبارك
شاكرا لهم مساهماتهم يف تطور
وازدهار املجتمع االسرتالي وقدم
تعازيه بضحايا الطائرة املاليزية.
ثم تحدث رئيس الجمعية الحاج
وجيه هوشر فشكر البنك العربي
برئاسة السيد جو رزق على دعمه
للجمعية كما شكر الجميع على
مشاركتهم يف هذا االفطار داعيا
اىل نبذ الخالفات وعدم الخوض يف
الطائفية واملذهبية ،مناشدا كل من له

نصر كفروني ،علي كرنيب ،فاروق ،الزميل اكرم املغوش وحضور
يد ايقاف نزيف الدم يف غزة.
وبعد كلمة باالنكليزية للرئيس
الفخري للجمعية نائب رئيس بلدية
كانرتبري خضر صالح شكر فيها
الجميع على حضورهم ونوه باعمال
الجمعية ونشاطها ،كانت كلمة هاتفية
لوزير العدل اللواء اشرف ريفي
ومما قال فيها ان لبنان كما هو غني
برتاثه وثقافته وجمال مناظره غني
ايضا بمغرتبيه حيث انه ال ينهض اال
بجناحيه املقيم واملغرتب.

وشكر الوزير ريفي الجمعية على
تواجدها الفعال ودورها الناشط يف
خدمة الجالية ووحدتها متمنيا للجميع
شهر رمضان مبارك وصياما مقبوال.

***

يتقدم رئيس جمعية ابناء الضنية
الخريية الحاج وجيه هوشر بالشكر
الخاص من جريدة الهريالد ورئيس
تحريرها الزميل انطونيوس بو رزق
على الدعم االعالمي الذي يقدمه
للجمعية.
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افطار رمضاني

كعادته كل سنة وحبضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية

االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية يقيم إفطارا رمضانيا حاشدا

رئيس االتحاد الحاج حافظ قاسم

السيناتور شوكت مسلماني

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور

رئيس املجلس املسلم أمجد محبوب

النائب مات كني

الشيخ فايز سيف

درويش ،السيدات منى ورمزية وبارعة قاسم ،الحاج قاسم والحاج فتيلي وعقيلته وكريمته زينب

النائب جايسن كلري

املقرئ محمد حربي

عضو االتحاد روعة السمان

صورة تذكارية للسياسيني والدبلوماسيني ورجال الدين مع الحاج حافظ قاسم

النائب كلري ،الحاج قاسم ،النائب كني والنائب ميهايلوك

النائبان ميهايلوك وكاسوسيلي وكال عصفور والسيدة بارعة قاسم

املشايخ الغا وقمز والزعبي وحربي وسيف ،علم الدين وعقيلته ودندن وبو رزق

اقام االتحاد االسرتاالي للمجالس االسالمية افطارا رمضانيا حاشدا
يف هول مدرسة امللك فهد يف شالورا وذلك مساء يوم السبت يف
.2014 - 7 - 19
وقد حضر املناسبة العديد من الشخصيات السياسية والدينية
واالجتماعية منهم النواب جايسن كلري ومات كني ومات سيزلوايت
وتانيا ميهايلوك ومارك كور وشارلز كاسوسيلي ،ومثـّل رئيس
الوزراء طوني أبوت السيد مات كني ،عضوا املجلس التشريعي
شوكت مسلماني وأماندا فازيو ،قنصل باكستان عبد العزيز اكاليز،
االب منصور ،رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور ،رئيس بلدية
اوبرن هشام زريقة ،رئيس بلدية كانرتبريي براين روبسون وعضو
البلدية مايكل حواط ،رئيس ( )Muslim NSWالسيد أمجد محبوب
ونائب الرئيس الحاج فيصل قاسم ،رئيس املجلس االسالمي يف
نيو ساوث ويلز السيد خالد سكرية والحاج علي رودة ،رئيس
الجمعية االسالمية سمري دندن وبعض االعضاء االداريني ،رئيس

جمعية املنية هاني علم الدين وبعض االعضاء االداريني ،رئيس
جمعية الضنية الحاج وجيه هوشر والحاج حسني هوشر والحاج
محمد صايف وبعض االعضاء االداريني ،الحاج محمد حموي عن بيت
الزكاة وبعض االعضاء االداريني ،مدير مدرسة بانشبول الرسمية
السيد جهاد ديب ،الربوفيسور جاين علي واملشايخ فايز سيف
وعبد الغفار الزعبي وفواز قمز ومصعب الغا ومشايخ من جاليات
أخرى وشخصيات دينية واجتماعية ورجال اعمال واعالم.
قدمت املناسبة العضو يف االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية
السيدة روعة السمان وقدمت القارئ الشيخ محمد حربي ثم تواىل
على الكالم رئيس االتحاد الحاج حافظ قاسم (نص الكلمة أدناه)،
رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور ،السيد مات كني الذي القى
كلمة رئيس الوزراء السيد طوني أبوت ،النائب الفيدرالي جايسن
كلري ،عضو املجلس التشريعي يف الوالية املحامي شوكت مسلماني،
السيد أمجد محبوب القى كلمة رحب فيها بالحضور وتوجه اليهم

بالشكر على مشاركتهم هذا االفطار خاصـّا بالشكر رئيس بلدية
بانكستاون السيد كال عصفور على مساعدته للمدرسة ،الشيخ
فايز سيف الذي ختم االفطار بالدعاء للجالية عامة واملسلمني
خاصة متمنيا لهم كل الخري والسالم واالزدهار.
وقد أعد االفطار مطعم الياسمني يف أوبرن فكان بمنتهى الكرم
والضيافة والذوق.

كلمة الحاج حافظ قاسم
والقى رئيس االتحاد الحاج حافظ قاسم كلمة باللغتني االنكليزية
والعربية جاءت كالتالي:
الحمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
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افطار رمضاني

االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية يقيم إفطارا رمضانيا حاشدا

 سناد وسعيد سماجك وحضور. د،محمد كومالج

 مصطفى وحسني أسوم وحضور،أبو سعيد علم الدين

الحاجان وجيه وحسني هوشر والحاج محمد صايف وعقيلته

 الحموي وحضور، ابو عمار، فيصل قاسم، جهاد ديب،السيناتورة فازيو

 أَنـَس وحضور. د،محمد رايف

 فوزي قاسم وحضور،محمد ووائل وسليمان ووسام درويش

.. أمجد محبوب وايوب علي، شمشر علي، اجيم غارانا:وقوفا من اليمني
 ميهر خان وهارون خان، سايره خان، شيناز علي:جلوسا من اليمني

 جمال وحضور، طالب، حموي، عبيد، سيفو، عبيد، حسنة،اسوم

 رستم ويحيى، الكردي، ملص، دندن، دنيا، علم الدين، ابيض،قاسم

كلمة الحاج حافظ قاسم باللغة االنكليزية
In the name of God, Allah swt and blessings on
His Last and all Prophets
Respected Sheiks and Religious Leaders,
Diplomats and Consul Generals, Hon Members
of Parliament, Federal and State, Mayors and
City Councillors
• FRIENDS AND FAMILY OF MUSLIMS
AUSTRALIA - AFIC, COMMUNITY
LEADERS AND MEMBERS, RESPECTED
IMAMS, PRESIDENTS AND EXECUTIVES
OF SOCIETIES, STAFF AND STUDENTS
OF MALEK FAHD ISLAMIC SCHOOL, MY
COLLEAGUES IN AFIC, MUSLIMS NSW
AND MALEK FAHD ISLAMIC SCHOOL,
HONOURED GUESTS, LADIES AND
GENTLEMEN
Good evening and Assalamu’alaikum wrt wbt
RAMADAN MUBARAK to you all
It gives me great pleasure year after year to
welcome you all to this IFTAR which has become
a regular event in the calendar of all our friends in
the Muslim and the wider community of Sydney.
The month of Ramadan is a special time of
the year set aside by God Almighty, Allah swt,
so that mankind can gain Piety, Taqwa, and
Remembering Allah in all our affairs, in whatever
we do. Ramadan is like a refresher course where
we get trained to practice piety and good deeds
so that we would continue for the rest of the year,
keeping away from what displeases God and

تصوير أراكس

doing that which pleases Him, remembering our
obligations to our fellow men, the needs of the
way-farer, the hungry, the poor and the needy
in our neighborhood, our family and the society
we live in. Fasting in Ramadan is prescribed
by Allah swt and He has undertaken to reward
handsomely and manifold all acts of charity and
compassion.
Dear sisters and brothers
At this time, we are witnessing terrible suffering
and deaths of many all over the world. Those
dying include children, mothers, old and the
young without discrimination. Tragically the
world is silent and unable to act while the
sufferings and killings continue. However, we
as people and human beings, we cannot look
away from what is happening. We need to unite
together and raise our voices against injustice and
for the suffering people of the world. Tonight,
let us think of those people, direct our charity,
our zakaat to them and remember them in our
prayers.
Brothers and Sisters
I welcome you again as our family and thank you
for joining us tonight.
Have a pleasant evening.
Wassalamuálaikum
Kullu aam wa antum be khair.
Wassalamu alaikum wa Rahmatullahi wa
Barakatuhu.

 رؤساء، أصحاب السماحة والفضيلة املشايخ الكرام،السادة النواب
 األخوة رؤساء وأعضاء وممثلي الجمعيات الخريية،واعضاء البلديات
.واالسالمية واالحزاب الوطنية
، ايها الحضور الكريم،ايها السيدات والسادة
 فالسالم عليكم،أحييكم بتحية االسالم وتحية االسالم السالم
..ورحمة اهلل وبركاته
ُ
أ
الذي
رمضان
«شهر
:يقول اهلل تعاىل
نزل فيه القرآن هـُدىً للناس
ِ
.»وبيـّنات من الهـُدى والفرقان
باسمي وباسم اخواني يف اتحاد املجالس االسالمية ارحب بكم
..يف هذه األمسية الطيبة املباركة على مائدة شهر رمضان املبارك
 شهر الوحدة واملحبة..شهر الرحمة واملغفرة والتضحية واملؤاساة
. شهر الخري والربكات..واإللفة
 ان يرحم بعضنا،ما أحوجنا اىل ان نعيش معا هذه املعاني العظيمة
 وان يتفانى كل منا يف خدمة اآلخر لنحقق بتعاوننا ومحبتنا،ًبعضا
 فكل منا ضعيف بنفسه قوي،وأخوّتنا التكامل الذي نحتاج اليه
 اننا نمدّ يدنا لكل االخوة املخلصني يف سبيل خدمة..بإخوانه
مؤسساتنا ومجتمعنا ووطننا لنحقق معا ما فيه خرينا وفالحنا
 أوَليست يد اهلل مع الجماعة؟،ونحظى بمعية اهلل ورعايته
اننا اليوم وخصوصا يف هذه الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا
بحاجة اىل ان نعي األخطار التي تحيط بمجتمعاتنا وأبنائنا بالذات
 وذلك ال يكون اال بتعاوننا لنشر مبادئ ديننا،ونسعى لدرئها
السمح الحنيف ووحدتنا حول املشاريع التي تعزز وجودنا وكياننا
 فالذئب،بعيدين كل البعد عن مظاهر التفرد واألنانية واالستغاللية
.ال يفرتس اال الغنم الشاردة عن القطيع
هو شهر رمضان املبارك وهي مائدة الخري واملحبة نجتمع حولها
.أخوة وأحبابا يف رحاب النور والهداية والتقوى والسالم
نتلمس رضا اهلل عنا وفرجه القريب عن أهلنا واخواننا يف فلسطني
.وسورية والعراق ولبنان وكل شرب من األرض
.انه سميع مجيب
.حللتم أهال ووطأتم سهال وكل عام وأنتم بألف خري
 عاشت أوطاننا الحبيبة والسالم عليكم، عاشت اسرتاليا،عشتم
.ورحمة اهلل وبركاته
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اعالنات

مـطعم سـوا ربـينا
حـــالل فـي غيلـفورد حـــالل

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 أصناف الثمار
البحرية  -سانبوسيك  -فالفل  -فتة  -تبولة
 محص  -فول Chicken Burger - - - Beef Burgerسلطات على أنواعها
 بطاطا مقلية  -وجبات لألطفال وغريهاالكثري...

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
الـرجاء
مبناسبة شهر رمضــان املبارك ..نفـتح  7أيـام يف األسبوع ..من الـ  4الظهر حتى الـ  5فجراً الـحجز مـسبقاً

أوقات الفطور ..بوفيه مفتوح
الكبار 25 :دوالرا ..الصغار  15دوالرا
تشمل الطعام والعصري واحللويات

أحـر الـتهاني بـحلول عيد الفطر املـبارك
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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

الت ّيار الوطني احلر يهنئ

يـتقدم

الـتيار الوطـين احلـر يف سيـدني
بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
عامة ومن اجلالية االسالمية خاصة مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعادها اهلل على اجلميع باخلري والصحة والربكات
وعلى وطننا لبنان باألمن واالستقرار والسالم
وكل عام وأنتم خبري
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ملبورن

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

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
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Melbourne

انتخاب ملكة مجال العامل للصم

طردت من الطائرة بعد اتهامها ملسافرة
بأنها «حتمل قنبلة»
أكد تقرير غري رمسي أن
الطبيبة اليهودية اليت ادعت
بأنها ضحية ملعاداة السامية،
بعد أن أجربت على مغادرة

شهدت العاصمة التشيكية براغ للمرة الرابعة عشرة ،حفل انتخاب
ملكة مجال العامل للفتيات املصابات بعاهة الصم ،حيث فازت بها
السلوفاكية "ليديا سفوبودوفا" من بني  32فتاة مشاركة.
وعلى خالف املرات السابقة فقد جرى هذا العام انتخاب ملك مجال
الشباب الصم ،حيث مت اختيار الفرنسي "جان ماري بوردون" من
بني  21شابا حضروا من خمتلف دول العامل.
وال ختتلف هذه املسابقة عن مسابقات ملكات مجال العامل
الكالسيكية ،إذ شهدت عرضا لألزياء وأخر بلباس البحر ،كما
شهدت عرضا حرا قدم فيه املشاركون واملشاركات عروض
خمتلفة وفقرات فنية.
وعلى الرغم من أن مجيع املشاركني مصابني بالصمم ،إال أن
أغلبهم اختاروا الرقص يف الفقرة احلرة ،وذلك من دون التمكن
من مساع أي موسيقى ،لكن االداء كان رائعا ومؤثرا ،حيث متاوجت
اجسادهم مع أصوات املوسيقى وكأنهم يسمعونها.
وأكد رئيس املسابقة "يوزيف اوهلريدج" أن هذه الفعالية تساعد
الفتيات والشباب املصابني بالصمم على حتقيق الذات ولفت
انتباه الناس يف العامل إىل هذه الشرحية من اجملتمع وقدرتها
على االبداع رغم عاهتها.
يذكر أن  41فتاة قد شاركت يف املسابقة العام املاضي وفازت
باللقب الربازيلية "تيسي بايي".

الطائرة إثر نزاع نشب بينها
فلسطينية،
سيدة
وبني
كانت املبادرة بالتهجم عليها
ووصفتها بالقاتلة واتهمتها
داخل
متفجرات
حبمل
حقيبتها.
وأشار التقرير الذي أعده
تلفزيون "دبيلو بي بي إف" ،إىل أن الطبيبة اليهودية ليزا
روزينبريغ ،وصفت مسافرة فلسطينية كانت جتلس إىل جانبها
على إحدى طائرات "جيت بلو" مبطار فلوريدا األمريكي بـ "القاتلة"،
وعممت هذا الوصف على مجيع الشعب الفلسطيين واتهمتهم بقتل
األطفال.
وذكرت صحيفة دايلي ميل الربيطانية أن روزينبريغ ادعت يف
تصريح لوسائل اإلعالم احمللية بعد إجبارها على مغادرة الطائرة،
بأن املرأة الفلسطينية اليت جتلس إىل جوارها وصفتها بـ اخلنزيرة
الصهيونية" ،يف حني أكدت شركة الطريان بأن وصف الطبيبة
اليهودية للحادثة ال ينطبق مع الواقع.
وأشارت املضيفات يف الطائرة إىل أن روزينبريغ ذهبت إىل
أبعد من الشتائم واالتهامات العنصرية ،حيث ادعت بأن املرأة
الفلسطينية حتمل متفجرات داخل حقيبتها ختطط الستخدامها يف
تفجري الطائرة.
احلرب على غزة
وأنكرت روزينبريغ أن تكون املبادرة بالتهجم على جارتها يف
املقعد ،واتهمت املضيفات بتلفيق القصة وحتريف احلقائق على
حد قوهلا.
وبي التقرير بأن املشادة الكالمية بدأت بني املرأتني بعد أن مسعت
نّ
املسافرة الفلسطينية روزينبريغ وهي تشيد باحلملة العسكرية
اإلسرائيلية على قطاع غزة ،واعتربت تصرحياتها عدوانية وتبادلت
املرأتان االتهامات والشتائم على مرأى ومسمع باقي الركاب.
ومل تتوقف الطبيبة اليهودية عن الصراخ ،ومل تنجح حماوالت
ضابط األمن لتهدئتها ،مما استدعى طردها من الطائرة.
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

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
 ساعة يوميا24  على24 نعمل
كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

األب الضيف املتقدم يف الكهنة إبراهيم شاهني لـ «اهلريالد»:

أدعو أبناء اجلالية العربية أن يتفاعلوا مع هذه البالد ويتواصلوا مع الوطن االم
حوار الزميل اكرم املغوّش
يزور أسرتاليا حاليا املتقدم يف الكهنة
األب إبراهيم شاهني ترافقه عقيلته اخلورية
املربية منى مرعب يف زيارة تفقدية لألهل
واألقارب واألصدقاء وقد أقيمت على
شرفهما عدة حفالت تكريم نظرًا ملا يتحليا
به من مزايا رفيعة ومميزة.
وخالل لقاء مجعنا بهما مبكاتب جريدة
اهلريالد حبضور الناشطة الوطنية واالجتماعية
السيدة كوليت إسكندر سركيس كان مع
حضرته هذا احلوار:
س :قدس األب إبراهيم شاهني كيف
تود أن تقدم نفسك إلبناء اجلالية العربية
يف إسرتاليا؟
بداية أشكركم يف جريدة اهلريالد العربية
على استضافيت واشكر إبنتنا كوليت سركيس
املميز.
على همتها ونشاطها
ّ
ولدت يف قرية اخلرنوب يف منطقة الضنية
مشال لبنان وانهيت املرحلة اإلبتدائية يف
مدرسة البلدة وأمتمت املرحلة الثانوية يف دير
البلمند ونلت إجازة يف احلقوق من اجلامعة
اللبنانية وإجازة يف األدب العربي والدراسات
وأدرس يف جامعة البلمند
العليا  -ماجستري -
ّ
 معهد القديس يوحنا الدمشقي الالهوتي أصول احملاكمات واألحوال الشخصيةواشغل وظيفة مستشار يف احملكمة الروحية
واإلستئنافية البطريركية االرثوذكسية ويف

الوقت نفسه أخدم رعية شكا لطائفة الروم
االرثوذكس اليت تضم  600عائلة كما أنين مدير
مدرسة البلدة اليت عملت فيها زوجيت اخلورية
مدة  42عامًا إىل أن تقاعدت.
س :كونك تعمل يف هذا املنصب الرفيع
واحلساس هل حلضرتك أي مؤلفات يف حقل
الالهوت أو القانون مثال ؟
ج  :صدر لي جمموعة بعنوان «أنت والقانون»
 3أجزاء
 _ 1االحوال الشخصية لطائفة الروم
االرثوذكس .
 _2الطوائف الكاثوليكية .
 _3الطوائف االسالمية.
_ وكان موضوع رسالة الدراسات العليا حول
أدب املطران أبيفانيوس زائد مطران عكار
االسبق من بلدة دير عطية يف سورية.
ولي مقاالت منشورة يف صحف وجمالت
لبنانية معروفة وأكتب بشكل دائم يف نشرة
املطرانية «الكرمة» مقاالت روحية ودينية.
س :كيف توفق بني هذه النشاطات الروحية
والتعليمية واخلدماتية واحلياة الزوجية؟
ج _ نشكر الرب دائمًا ونصلي له وحنمده
الذي يساعدنا مع زوجيت اخلورية اليت عملت
كما اسلفت مدة طويلة يف حقل التعليم واجنبنا
وهلل احلمد عائلة متعلمة فجميل حمام والياس
جماز يف هندسة برجمة كومبيوتر وجنان جمازة
يف العلوم الرتبوية ونهاد جمازة يف إدارة
االعمال.
س :هل من صعوبات يف احلياة العملية؟
ج_ نواجه كل الصعوبات حبكمة ومعرفة

وتصميم وعمل على تذليلها بصرب واميان.
س :هل تتقن عدة لغات حبكم الدراسات
اليت ختصصتم بها ومتارسونها؟
ج_ نعم ،اتقن اللغات العربية واالنكليزية
والفرنسية واليونانية.
س:بالرغم من مشاغلكم هل من رحالت
كنسية وروحية واجتماعية؟
ج_ نعم لقد قمنا بزيارة رعوية إىل حمافظة
السويداء يف سورية مؤخرا زرنا فيها املطران
سابا اسرب ملدة  4أيام كما زرنا كنيسة أنشئت
يف املئوية االوىل مليالد السيد املسيح كذلك

التقينا بأبناء الرعية وأبناء اجلبل االشم وكان
املطران اسرب من تالميذي ولقينا تكرميا الفتا.
س :ماذا يود حضرة األب احملرتم أن يقول
يف مسك ختام هذا اللقاء اجلميل وحضرتك يف
أول زيارة هلذه البالد االسرتالية اجلميلة ؟
ج_ أكرر شكري لسيادة املطران بولس
صليبا ومجيع االباء الكرام وابناء أخوتي وأخواتي
وعائالتهم واالقرباء واالهل واالصدقاء يف
ملبورن وسيدني على كرمهم وحفاوتهم وحمبتهم
اليت غمرونا بها ونسأل اهلل هلم التوفيق واحلياة
السعيدة اهلانئة ..حياكم اهلل وشكرًا .

يتقدم
أصحاب
محالت

Eid El - Fiter is the most
sacred event in the Muslim
calendar. I wish the Muslim Communities, especially in the Auburn local
government area, all the
best of health, happiness,
peace and prosperity.

للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

Eid Mubarak

عـيد الـفطر هو أكثر
األعـياد قـدسية يف الروزنامة
االسـالمية.
أمتنى لكل املـجتمعات
اإلسـالمية ،وخاصة يف حكومة
أوبرن احمللية ،كل الـصحة
والسـعادة والـسالم واالزدهـار.

عـيد مـبارك وكـل عـام
والـجميع بألـف خـري.

األب ابراهيم شاهني وعقيلته الخورية منى والسيدة كوليت اسكندر سركيس والزميالن
أنطونيوس بو رزق وأكرم املغوّش

Hicham Zraika,

Mayor of Auburn City
Council

من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر وأصدق
التهاني بمناسبة عيد الفطر
السعيد ،اعاده اهلل على الجميع
بالخري والربكات والسالم..وكل
عيد والجميع بألف خري
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اجمللس العربي االسرتالي يعقد اجتماعا دعما لغزة واستنكارا
لتصرحيات مفوض العالقات االجتماعية اجلديد فيك اهلادف
كتب :اكرم املغوّش

السيناتور
لبى
شوكت
احملامي
واعضاء
مسلماني
وفاعليات
بلديات
عربية دعوة اجمللس
االسرتالي
العربي
من أجل دعم غزة
واستنكارًا لتصرحيات
العالقات
مفوض
العنصرية
االجتماعية
فيك اهلادف الذي
دعا العدو الصهيوني
لذبح الشعب العربي
يف غزة اليت تتعرض
من
وحشي
هلجوم
العدو الصيوني احملتل
واجلوالن
لفلسطني
هذا
اندحر
والذي
العدو اللئيم مهزومًا
من جنوب لبنان علي
ايدي املقاومة البطلة
وسينهزم إن شاء
اهلل مذعورًا من ارضنا
العربية احملتلة .
حتدث بداية السيد
حسن موسى رئيس
االسرتالي
اجمللس
التجاري العربي وقدم
على التوالي رئيسة
العربي
اجمللس
اسرتاليا السيدة رندة
قطان واملهندس إدي
زنانريي والسيد جوزيف
واكيم حيث ادانوا
اهلجوم الصهيوني على
غزة الذي ذهب ويذهب
ضحيته االطفال والنساء
واالبطال
والشيوخ
الذين يذودون عن
ويفدونها
أرضهم
واستنكروا
بدمائهم
تصرحيات
بشدة
مفوض الشؤون االثنية
العنصري فيك اهلادف
اليهودي املغربي الذي
عني ملفوضية العالقات
خلفًا
االجتماعية
لستيفان كريكياشريان
الذي خدم اجملتمع
املتعدد
االسرتالي
احلضارات والثقافات

املهندس الدنا ،علي كرنيب ،الزميل املغوش ،رندة قطان واملهندس علي حمود

السيناتور مسلماني وحضور

املحامية رنا صعب يف مداخلة ويبدو د .برو ،مسلماني ،حمود وحضور

بنو معرف ( الدروز ) االبطال كانوا وسيبقون يف طليعة املقاومة العربية احلرة
كتب :اكرم برجس املغوّش

أعتدنا حنن معشر ( املوحدين
بين معروف الدروز ) أن نرشق
بالورود والرياحني من الشرفاء
االبطال الذين يقدرون جهاد
ونضال هذه الطائفة العظمية
القومية العربية الالطوائفية
اليت كان لفرسانها االشاوس
بقيادة القائد العظيم وبطل
اجلهاد واجملاهدين سلطان
باشا االطرش ابي الثورات
العربية وشيخ اجملاهدين االكرب
الذين رمسوا خريطة سورية
ولبنان وفلسطني وبالد الشام
بأرواحهم ولونوها بدمائهم وما
زال االبطال يقدمون الشهداء
االبرار من أجل حترير الوطن
واجلوالن وفلسطني من الدواعش
والفاسدين واملفسدين الذين
يتساوون مع العدو الصهيوني
السفاح اجملرم ويأتي معهم
السفهاء الذين يشيعون ظلمًا
وعدوانًا الكتابة حبوافرهم بأن
نكرة من الدروز يف فلسطني
يف عصابات العدو الصهيوني
ويتغافلون عن قصد هؤالء
«املوساد» الذين خيدمون العدو
ألنهم منهم وفيهم.
هؤالء
ملاذا
ونتساءل
املصلحة
على
«الغيارى»
القومية مل يعددوا اخلونة
واجلواسيس يف طوائفهم وهم
باآلالف وجيربوا خائبني بأن
يثريوا الشائعات املشبوهة ضد
بين معروف االبطال ولسان
حالنا يقول «يا جبل ما يهزك
ريح».

سلطان باشا االطرش

نعم إن الثورات العربية املظفرة
انعقد اللواء هلا البطال الدروز
يف جبل الدروز بقيادة القائد
األكرب سلطان باشا االطرش
الذي حرر سورية ولبنان من
العثمانيني والفرنسيني وقاتل
الصهاينة ولوال احلكام االوغاد
واملستعربون
املتصهينون
والتاريخ يعيد نفسه ملا
كانت االحتالالت الصهيونية
لفلسطني
واالستعمارية
اسكندرون
ولواء
واجلوالن
واالهواز وكافة اراضينا العربية
احملتلة من االستعار االجنيب
اليت
املتصهينة
واألنظمة
متعن قت ًال وذحبًا يف شعبنا
املقاوم البطل ضد انظمتهم
االصنام
وحكامها
العميلة
األقزام الركام الذين يرتبعون
على «كراسي البطش والذل
برفعهم رايات
والعبودية»
العدو الصهيوني الغاشم مقابل

صور من تاريخ اجلالية

كمال جنبالط

ذبح االحرار االبطال والدوالر
ومحاية احلدود مع العدو وهذا
ما تؤكده االحداث وغزة البطلة
تشهد على ذلك كما تشهد على
ابطال الدروز يف جمدل مشس
وبقعاثا وعني قنية ومسعدة يف
اجلوالن االبي وهذا ما حدث مع
ابطال املقاومة اللبنانية ويطيب
لي أن أردد مع أمري الشعراء
أمحد شوقي:
دم الثوار تعرفه فرنسا
وتعلم أنه نور وحق
وما كان الدروز قبيل شر
وإن أخذوا مبا ال يستحقوا
ولكن ذادة وقراة ضيف
كينبوع الصفا خشنوا ورقوا
هلم جبل أشم له شعاف
موارد يف السحاب اجلون بلق
لكل لبوءة ولكل شبل
نضال دون غايته ورشق
كأن من السموأل فيه شيئًا
فكل جهاته شرف وخلق

تقديم
أكرم املغوّش

املفكرة الدكتورة املناضلة نوال السعداوي يف سيدني :

االنسان الشريف ال يعيش حياة واحدة يف العالنية وأخرى باخلفاء

املحاضرون :قطان ،واكيم ،املهندس زنانريي وموسى تصوير مصطفى حجازي

بكل مصداقية وطالب اجملتمعون عرب تواقيع
بإقالة اهلادف من وظيفته إلنه غري أهل هلذا املركز
احلساس وهو يثري الفنت يف اجملتمع التعددي

والذي تعترب اجلالية العربية من أركانه بتفاعلها مع
هذه البالد العظيمة ووصل العديد من أبنائها اىل
مراكز رفيعة يف السياسة والعلوم واالعمال.

فقيد الشباب املرحوم ميالد باسيل اخلوري
أقام عم الفقيد الغالي االستاذ نضال
اخلوري وابن شقيقه العزيز ميشيل قداسًا
وجنازًا لراحة نفس فقيد الشباب الغالي ميالد
باسيل اخلوري الذي قضى رمحه اهلل حبادث
سري أليم يف مسقط رأسه بلدة الكيمه يف
وادي النصارى يف الوطن الغالي سورية .
وقد وقع اخلرب املؤمل على شقيقه وعمه
واالهل واالقارب واالصدقاء كالصاعقة نظرًا
ملا كان يتحلى الفقيد احلبيب به من مزايا
محيدة وهو يف عز شبابه حيث مل يتجاوز
الثالثة والعشرين من العمر رمحه اهلل.
وقد توافد أبناء اجلالية السورية والعربية

إىل دارة االستاذ العزيز نضال خوري وشقيق
الفقيد العزيز ميشيل لتقديم واجب التعزية.
الزميل أكرم
املغوش ،الذي يرتبط بصداقة
ّ
مميزة بالعائلة يتقدم بأصدق التعازي القلبية
ّ
من عم الفقيد وشقيقه سائ ًال اهلل تعاىل
الرمحة للفقيد الغالي وألهله الصرب والسلوان
وطول العمر.
وبدورهما االستاذ العزيز نضال وإبن شقيقه
العزيز ميشيل وعائالتهما يتقدمون بالشكر من
مجيع الذين واسوهم مبصابهم االليم ويسألون
اهلل بأن تكون خامتة أحزانهم وأن ال يصيبهم
أي مكروه .

الدكتورة املفكرة نوال السعداوي وزوجها الدكتور املناضل شريف حتاته يتوسطهما الزميل أكرم برجس املغوّش ( إرشيف )
قبل عدة سنوات لبت الدكتورة املفكرة واملناضلة نوال السعداوي يرافقها زوجها الدكتور شريف
حتاته دعوة ناشطني من اجلالية العربية يف سيدني والقت عدة حماضرات يف اجلامعات االسرتالية
ومراكز إجتماعية حتدثت فيها عن املرأة وحقوق االنسان وأكدت على أن «املرأة اليت تسمى باملرأة
الطبيعية هي املرأة اليت جنحت يف قتل وجودها احلقيقي» وكنت قدت تشرفت حبضور مجيع
حماضراتها وأجريت معها مقابلة صحفية حتدثت فيها عن زيارتها السرتاليا ولقائها مع اجلالية العربية
واجملتمع االسرتالي املتعدد احلضارات والثقافات وقالت « :إن احلرب هي من أكرب اجلرائم يف
العامل وهي أي احلرب تفتعل من أجل األرض واملال والبرتول ولكنها تتسرت دائمًا بغطاء الدين ويكون
اإلعالم املنحاز الالعب االكرب يف تشويه احلقائق» وخلصت إىل القول «إن املعرفة هي إثارة عدم
الرضا يف نفس اإلنسان من أجل أن يعمل على تغيري حياته إىل األفضل ،ولوال عدم الرضا ملا تقدم
اإلنسان ولكانت حياته كحياة احليوانات اليت ال تشعر بعدم الرضا والقلق لذلك ال تتغري حياتها اىل
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منوعات

ليلى عبد اللطيف :فنانة ُتقتل..
واليسا وجنوى عروستان جديدتان
خاصة
تغطية
يف
للنشرة حللقة "وال حتلم"
استضاف االعالمي نيشان
السيدةليلى عبد اللطيف.
وحتدثت عبد اللطيف عن
توقعات كثري واكدت أن
توقعاتها أحيانا تصيب
واحيانا ختيب وهذا ليس
خطأ.
ارى باسم يوسف على سي بي سي وبدعم من الرئيس السيسي..
وشايفة مجال حممد حسين مبارك رئيسا وله دورا مستقبليا .وأرى
أن امحد شفيق له دور يف مصر ايضا".
عن رئيس مجهورية لبنان القادم "ترشح جان عبيد وجان قهوجي
واسهمهما عالية جدًا"
أما عن رأيها بشريهان ونيللي فتعترب أنهما افضل من قدم
الفوازير على االطالتق وال يأتي مثلهما.
أما توقعاتها للفنانات فكانت "جنوى واليسا ال أراهما يكمالن
حياتهما وحيدتان وستتزوجان .وتضيف "اقول هليفا ال تزعل على
شيء ألنه سيأتي شخص افضل من كل من صادفتهم وستتزوج
مرة جديدة"
وتضيف "أرى هشام طلعت خارج القضبان قريبًا ..زعلت على
حسين مبارك الن هناك الكثريون ظلموا لكنهم مل يتعاقبوا
مثله".
كما توقعت أن يتكرر سيناريو سوزان متيم "فنانة ُتقتل وال ُيعرف
من هو القاتل".
وتوقعت "يف  2015فنانات تعتزلن وتتحجنب بشكل مفاجئ".
واختتمت "ما يف  8وال  14بلبنان ودورهما سينتهي والدور
للجيش اللبناني لكين قلقانة من خرب على االعالم عن صحة السيد
حسن نصراهلل".

الفتاة اإليرانية بريسا تربيز
تلقب مبلكة غوغل لألمن

 10عبارات ال يستخدمها الواثقون
بأنفسهم...ماهي؟
تعد الثقة بالنفس مفتاحًا
للنجاح يف احلياة ،إذ
تسهل على األشخاص
الوصول إىل أهدافهم،
فهي تعطي نوعًا من
املدروس
االطمئنان
حتقيق
إمكانية
إىل
الغايات واحلصول على
املبتغى.
وليست الثقة بالنفس صفة تولد مع اإلنسان ،لكنها ُتكتسب يومًا
بعد يوم ،وهذا ما يفسر كون بعض الناس يتمتعون بالكثري منها،
وبعض الناس ال ميلكون ما يكفيهم من الثقة بأنفسهم.
ونشر موقع اليف هاك 10 ،عبارات ال يستخدمها األشخاص
الواثقون بأنفسهم
ميكن
كلمة متناقضة تظهر عدم وجود النية واالجتاه حنو اهلدف ،وتظهر
أن الشخص غري متأكد من قدراته ،وال ميلك احلزم لقول نعم
أو ال ،وميكن التغلب على ذلك عرب تنظيم األفكار وكتابة الئحة
باملهام اليت جيب حتقيقها واخلطوات اليت جيب اتباعها لتحقيق
ذلك.
لن
هي كلمة انهزامية تفرتض الفشل املسبق ،حتى قبل اختاذ اخلطوة
األوىل ،وأظهرت الدراسات والتجارب أن هلذه الكلمة تأثري كبري
على الفشل ،فهي تفرض نوعًا من التفكري السليب ،وللتخلص
من ذلك ينصح العلماء باستبدال "لن" ،بـ"نعم أستطيع" ،ما يزيد
ثقة الشخص بنفسه ويبعث نوعًا من التفاؤل.
العادة
وتعين تقبل األشياء كما هي قائمة ،بد ً
ال من التفكري يف البدائل
واخليارات وأشياء جديدة ،دون حماولة التغري أو التطوير ،كما
تستخدم لتربير الكسل ،وهي كلمة تغلق األبواب أمام تطوير
الذات وإجياد أفضل السبل لتحقيق األهداف.
أظن
جيلب الظن الشكوك حول دوافع شخص اآلخر ،ويزرع املكائد
واخلوف يف نفوس اآلخرين ،ويرسخ التفكري السليب حول
األشخاص ،األمر الذي يسبب اخنفاض الروح املعنوية ،وخلق جو
من عدم الثقة الذي يؤثر على إنتاجية العمل.
مستحيل
كلمة مستحيل جتمع بني االنهزامية وتقبل الوضع الراهن ،لغلق
األبواب بقوة أمام النجاحات اجلديدة.

توجت الفتاة اإليرانية "بريسا تربيز" البالغة من العمر  31عامًا
بلقب ملكة غوغل لألمن؛ وتعترب حاليًا أمرية أضخم قراصنة القبعة
البيضاء يف القارة األوروبية.
و وفقا" لقناة العامل  ،تتوىل تربيز مسؤولية أمن املعلومات
يف شركة غوغل للبحث؛ ومت إدراج إمسها على قائمة تشمل
الوجوه الـ 30البارزة دون الـ 30عامًا يف جمال التقنيات مبن فيهم
مؤسس الفيس بوك مارك زوكربرغ؛ وتعمل حاليًا يف فريق هاكر
القبعة البيضاء أو اهلاكر املصلح حبسب جملة .ELLE
وقراصنة القبعة البيضاء ميارسون ما يعرف بـ"الـقرصنة األخالقية"
وهو مصطلح ُيطلق يف عامل تقنية املعلومات على شخص تعارض
ِق َيمه انتهاك أنظمة احلواسيب األخرى .و يركز قراصنة القبعة
البيضاء على محاية األنظمة ،على عكس قراصنة القبعة السوداء
الذين حياولون اخرتاقها .وبتعريف آخر ،قرصان القبعة البيضاء
مصرح له باستخدام الوسائل املمنوعة ملعاجلة أخطار
هو شخص
ّ
أمن احلواسيب والشبكات.
وترتأس تربيز قسمًا من اجملموعة اليت تشمل أكثر من  30هاكرًا
يف أوروبا وأمريكا والذي يعمل على معاجلة التهديدات األمنية
وحتديدًا ما يتعلق مبحرك "غوغل كروم" للبحث؛ وتوسعت اجملموعة
تدرجييًا.
ويعمل حاليا  250أخصائي أمن املعلومات يف شركة غوغل.

افريقية يف الستني تتزوج طفالً
بالتاسعة

أنا قلق
القلق مرافق لألشخاص غري الواثقني بأنفسهم ،ويأتي من ختيل
سيناريو ألسوأ احلاالت اليت ميكن أن تواجه الشخص ،خوفًا من
نتائج سلبية.
احلرية
يعد االرتباك نوع من التناقض بني القوة واالنهزامية ،فإذا كان
الشخص ال يعرف ما هو اهلدف من عمله ،فلن يكون قادرًا على
اختاذ خطوات للوصول إىل النجاح.
أحتاج
ترتبط احلاجة باملماطلة وتربير الفشل ،إذ تقوم على تهيئة ظروف
غالبًا ما تكون غري ضرورية بالنسبة لتحقيق النجاح.
أريد ولكن!
تعطي كلمة "لكن" تربيرًا قويًا لعدم احملاولة ،ومن األفضل أن
حياول املرء ويفشل ،على أن ال حياول أبدًا ،فالبدء يف العمل أهم
بكثري من النتيجة.
أنا يف ورطة
تؤدي إىل سيطرة الرتدد ،عرب التفكري يف عواقب كل خيار ،األمر
الذي يؤدي إىل إحباط املعنويات وسيطرة املشاعر السلبية.
من احملتمل
تظهر هذه الكلمة عدم وجود جهد أو دافع لتحقيق األمر على أرض
الواقع.

حتول ماسيليال ( 9سنوات) إىل أصغر عريس يف العامل ،بعد
زواجه من هيلني شبانغو ( 62عامًا) يف حفل زفاف أقيم بإحدى
القرى جنوب إفريقيا.
ونشرت صحيفة «مريور» الربيطانية ،صورًا حلفل زفاف حضره
حنو  100شخص من أصدقاء العائلة.
وقال ماسيليال إنه أقام احلفل جلعل زاوجه رمسيًا ،مؤكدًا على
أهمية أتباع تقاليد بالده ،بينما اعترب بعض سكان القرية أن
الزواج بني امرأة وطفل يصغرها بنحو  53عامًا أمرًا مقززًا.
وأضاف ماسيليال «أنا سعيد بزواجي من هيلني ألني أحبها»،
مؤكدًا عزمة على إكمال دراسته باجتهاد ،بيد أنه عاد ليؤكد أنه
سيتزوج فتاة يف سنه عندما يكرب.
بينما أكدت هيلني سعادتها باختيار ماسيليال هلا ،مضيفة أن
عائلتها ساندت قرارها بقوة.
بدوره ،قال زوج العروس السابق ،وهي أم خلمسة أوالد ترتاوح
أعمارهم ما بني  28و  38عامًا« :أنا وأوالدي سعداء بزواج هيلني،
وال مشكلة لدينا أن تتزوج طف ًال ،ال يهمنا ما يقوله اآلخرون».

مذيع بريطاني يبتلع ذبابة على اهلواء
ويتابع تقديم النشرة
ابتلع مذيع بريطاني ذبابة بينما كان يقدم بثًا على اهلواء مباشرة
عرب شبكة قنوات سكاي نيوز اإلخبارية.
وتابع مذيع سكاي نيوز ،آدام بولتون ،حديثه عن التعديل الوزاري
يف بريطانيا ،بعد توقفه عن الكالم للحظات ،وتغري مالمح وجهه،
إثر دخول ذبابة لفمه ،ليقاطعه صوت املذيع القادم من االستديو
قائ ًال« :هل تريد آخذ اسرتاحة؟» ،إال أن بولتون رفض التوقف
موضحًا أنه «ابتلع ذبابة فقط».
اجلدير بالذكر أن هذا ليس املوقف املضحك األول الذي قدمه
بولتون على اهلواء خالل مسريته اليت استمرت  25عامًا مع شبكة
سكاي نيوز ،إذ رفض احملرر السياسي أن تكون مهمة املستشار
اإلعالمي لرئيس احلكومة هي إمالء اإلخبار على الصحفيني ،متهمًا
السياسيني اجلدد بسلب املرح واحليوية من احلوار ،كما كان
شائعًا مع اجليل السابق من رؤساء احلكومات.

«رزق اهلبل  ».نصف مليون دوالر مقابل
تناول الطعام مع عائلة كلينتون!!؟
فع رجل أعمال صيين 500
ألف دوالر لنتاول الطعام
األمريكي
الرئيس
مع
كلينتون
بيل
السابق
وزوجته وزيرة اخلارجية
السابقة هيالري كلينتون.
وقد نظمت املزاد اخلريي
على االنرتنت املنظمة األمريكية " " Charitybuzzاملختصة ببيع
اللقاءات مع املشاهري.
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من هنا وهناك

سائق ميين يعثر على أجرار «ذهب قارون»
تثري صورة عمليات حفر يف
حمافظة الباحة السعودية
تناقلها مغردون موجة من
التكهنات ،اضطرت معها
مصادر إىل نفي أن يكون أحد
اليمنيني قد عثر على "ذهب
قارون".
ونشر الصورة ،نقال عن مواقع
التواصل االجتماعي ،موقع
سبق الذي نقل عن مسؤولني
قوهلم إنه إنه ال تأكيدات حتى
اآلن على عثور سائق "حفار"
ميين على أطنان من الذهب
مدفونةُ ،يعتقد أنها منسوبة
منطقة
يف
لـ"قارون"
الباحة.
وكانت رسائل تنوقلت
على "الواتساب" قالت
بأن سائق "حفار" ميين عثر
على أطنان من الذهب ال
قدر بقيمة ُيعتقد أنه يعود
ُي ّ
للملك "قارون" -كما زعمت
على
املنتشرة
الرسالة
"تويرت" وفقا ملوقع سبق.
وأرفقت صور مع الرسالة
ملعدة حفر كبرية أمام إحدى
احلفر يظهر فيها بعض
املواد قالت الرسالة إنها
الذهب ،وهو األمر الذي
مل تؤكده املصادر اليت مل
يكشف املوقع عنها.
مدى
احلادثة
وأظهرت
تصديق الكثري شائعات
"تويرت" ،ومسارعة البعض
يف التساؤل جبدية عن
املزعوم
الذهب
موقع
والصور اليت قال متابعون
إنها قدمية ومن خارج
اململكة.
وكانت مصادر قد َب ّينت
ملوقع "سبق" أنه ال
تأكيدات على عثور سائق
"حفار" ميين على أطنان
من الذهب مدفونةُ ،يعتقد
أنها منسوبة لـ"قارون" يف
منطقة الباحة.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

سيلينا غوميز تزين جسدها
بوشم باللغة العربية

تناقلت مواقع إلكرتونية صورة للمغنية األمريكية سيلينا غوميز
يظهر فيه وشم باللغة العربية على ظهر النجمة .وقد بدا الوشم
املكون من  3كلمات واضحا ومفهوما وهو "أحب نفسك أوال".
وكانت النجمة الشابة قد توجهت قبل حوالي شهر بالشكر لـ "بانغ
بانغ ماكوردي" الذي نقش هذا الوشم على جسدها ،علما أنه كان
قد حتدث عن ذلك قائال إن سيلينا "كانت متطلعة بشدة لرسم
ذلك الوشم" ،وأنها حصلت عليه يف الشهر املاضي.
ويضيف الفنان أن غوميز اختارت بنفسها العبارة باللغة العربية
اليت أرادتها حلية يف جسدها ،وأحضرت رسم اجلملة لتعرضه
عليه ،مشريا إىل أن نقش الوشم مل يتجاوز  45دقيقة.
ُيذكر أن هذا ليس أول اهتمام تبديه النجمة املكسيكية األصل
باللغة العربية ،إذ سبق وأن ارتدت قالدة حتمل امسها ،وذلك قبل
التوجه إىل اإلمارات للمشاركة يف "أسبوع دبي للموسيقى" يف
سبتمرب/أيلول املاضي.
فنانات عامليات يستخدمن احلرف العربي ليزين أجسادهن
اجلدير بالذكر أن الكثري من مشاهري اجلنس اللطيف يبدين يف اآلونة
األخرية اهتماما بوضع وشوم باللغة العربية على أجسادهن.
من هؤالء املمثلة األمريكية أجنيلينا جولي اليت اختارت كلمة
"العزمية" لتنقشها على ذراعها األمين ،وكذلك املغنية الشهرية
ريهانا اليت نقشت على اجلهة اليسرى من جسدها عبارة "احلرية
يف املسيح".
أما املمثلة زوي كرافيتز فاختارت عبارة حتمل كلمة "القاعدة" ،لكن
يبدو أنها وردت بشكل مغلوط ،إذ أن العبارة "دع احلب القاعدة"،
ما يشري إىل ان ال التعريف أضيفت خطأ.
الفنانة املعتزلة كيم مارش كذلك استخدمت الوشم العربي بنقش
امسي طفليها ديفيد وإمييلي على كتفها األيسر ،علما أنها كانت
ّ
تظن يف بادئ األمر أن الوشم باللغة الصينية.
لكن من أغرب الوشوم على أجساد الفنانات هو وشم "اريديو
اساليا" على قدم املمثلة زوي سالدانا اليمنى .قد يبدو أن الوشم
حيول امسني التينيني حلبيبني ميثالن مصدر إهلام للفنانة.
لكن سالدانا تؤكد أن معنى العبارة هو "أريد أن أسأهلا" ،وهي
عبارة ال حتمل معنى مباشرا ،ما يشري إىل أن الوشم العربي
بالنسبة لكثري من الفنانات العامليات يقتصر على مجاليات احلرف
العربي أوال  ..قبل االهتمام باملعنى.

ألعالناتكم معنا
االتصال بــ
02 87648186
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تتــمات

جملس الوزراء عني ...

تتمة املنشور على الصفة 6
أضاف :لن أدخل يف النقاش الذي جرى خالل االيام واالسابيع
املاضية حول هذه النقطة اليت يبقى حلها االمثل واالسلم هو يف
ذهاب الكتل النيابية جمتمعة اىل جملس النواب إلقرار قوانني بفتح
اعتمادات اضافية على املوازنة والقوانني السابقة ،لكن وألن هذا
األمر مل حيصل ألسباب عديدة وخمتلفة ،وبعد تدخالت ونقاش جرى
بني رئيسي احلكومة وجملس النواب ،ومشاورات اجريناها مع خمتلف
الكتل النيابية قبل انعقاد جلسة جملس الوزراء ،تقرر االتفاق على
ان حنول كل املبالغ املتبقية يف احتياط املوازنة العامة والقوانني
امللحقة ،ال سيما القانون  ،238كل االحتياط حيول اىل البند  13يف
املوازنة اي بند الرواتب ،وهذا االمر ميكن أن حيل قضية التغطية
للرواتب قانونا ،مبا ال يرفع ولو قرشا واحدا االعتمادات املقوننة
حاليا ،لكنه سيؤثر بكل تأكيد على عمل الوزارات والتزاماتها ،ألن بند
االحتياط خمصص لتغذية الكثري من اعمال الوزارات املختلفة ،وهذا
االمر يدفعنا لتأكيد حاجة القوى السياسية املختلفة والكتل النيابية
وجملس الوزراء لالسراع يف إعداد مشروع قانون العتمادات اضافية
والنزول اىل جملس النواب جمددا إلقراره.
وتابع :لقد فتح خالل اجللسة موضوع احلسابات العالقة عن السنوات
السابقة ،فأكدت بوضوح أن ورش العمل يف وزارة املال تعمل
بوترية عالية من أجل إجناز احلسابات ،اليت يبقى ألجهزة الرقابة
وديوان احملاسبة البت بها .واملطلوب من اجلميع العمل والدفع باجتاه
اجنازها ليتسنى بأسرع وقت اقرار قطع حساب عن السنوات املاضية
واملباشرة بنقاش اقرار املوازنة لعام  .2014والحقا للعام  2015وفق
التوقيت القانوني لتقديم املوازنات.
وأردف :اليوم ،ما زلنا ملتزمني القانون على حساب عصر االنفاق يف
الوزارات املختلفة ،وما زالت احلاجة قائمة ،وبأسرع وقت ،وملصلحة
الدولة ومؤسساتها للذهاب اىل جملس النواب واقرار قانون جديد،
إما لبت املوازنة أو القرار قانون العتمادات اضافية.
وردا على سؤال حول تأجيل احللول اجلذرية دائما ،قال :هذه املسألة
جيب أال تدفعنا حتت أي ظرف اىل خمالفة القوانني ،وعهدي بعدم
خمالفة القانون ما زال قائما ،وهذا األمر سيكون حتديا أمامنا يف
املرحلة املقبلة ليس على صعيد الرواتب ،بل رمبا على صعيد االنفاق
يف خمتلف وزارات الدولة.
وزير الداخلية
من جهته ،قال وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق :حبثنا يف
ضرورة تصويب اخلطة األمنية يف طرابلس وتعزيزها والقيام باملزيد
من العمل والشدة والتحرك واحلزم لتنفيذها مبا حيميها وحيمي كل
الناس.
أضاف :لقد طرحت والوزير ريفي إلغاء كل وثائق االتصال الصادرة
عن خمابرات اجليش اللبناني ،وكل لوائح االخضاع املسجلة يف االمن
العام اليت ال تستند اىل مذكرات قضائية ،ووافق جملس الوزراء
عليها باعتبارها أمرا يريح كل املواطنني ،وأي اسم جديد جيب أن
يكون هناك رأي قضائي فيه.
وزير العدل
أما وزير العدل أشرف ريفي فقال تعقيبا على كالم الوزير نهاد
املشنوق :هذه اخلطوة هي أهم خطوة تتخذ يف جمال األمن ،حيث
مل يعد أي خمرب يتحكم بالناس نهائيا ،فنحن لسنا يف دولة أمنية،
بل يف دولة قضائية .وهذه اخلطوة اساسية لتصويب اخلطة االمنية
وتعزيزها.
والحقًا ،استقبل رئيس الوزراء ،وزير الزراعة أكرم شهيب على رأس
وفد من منظمة إيكاردا ،ضم مديرعام املنظمة الدكتور حممد الصلح،
مدير االدارة الدكتور حسن مشلب ومدير عام مصلحة األحباث العلمية
الزراعية الدكتور ميشال إفرام.
كما التقى الرئيس سالم نائب رئيس احلكومة األسبق اللواء عصام
أبو مجرا.

كريي يطلب تدخل ...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
أمر يؤكد احلاجة اىل التوصل اىل وقف للنار يف اسرع وقت.
ولكن مل تصدر أي اشارة حتى وقت متقدم امس االول اىل قرب
التوصل اىل وقف للنار.
وافادت وزارة الصحة يف غزة إنه مع الضحايا اليت سقطت يف
املدرسة يرتفع اىل  750عدد القتلى الفلسطينيني منذ بدء عملية
«اجلرف الصامد» يف  8متوز اجلاري.
وبثت اإلذاعة اإلسرائيلية من غري أن تذكر مصدرًا أن معظم من
قتلوا يف املدرسة أطفال.
وقال اجليش االسرائيلي انه ينظر يف احلادث الذي ألقى تبعته
على صواريخ حركة املقاومة االسالمية «محاس» من غري ان يقدم
اي دليل على ذلك.
وصرح الناطق باسم وزارة الصحة يف غزة اشرف القدرة بأنه
اىل القتلى الـ  ،15أصيب  200آخرون يف اهلجوم .وقال مدير
مستشفى حملي إن مراكز طبية عدة يف بيت حانون تستقبل
املصابني .وروى مراسل لـ»رويرتز» يف املدرسة أن الدماء غطت
األرض وتناثرت على طاوالت الدراسة يف فناء املدرسة قرب
مكان سقوط قذيفة على ما يبدو.
وأصدر االمني العام لالمم املتحدة بان كي  -مون بيانًا يف

نيويورك جاء فيه« :سقط عدد كبري من القتلى ،بينهم نساء
واطفال وموظفون من االمم املتحدة» .واعرب عن «استيائه» من
هذا اهلجوم «الذي مل تتضح ظروفه بعد».
وعلقت الناطقة باسم وزارة اخلارجية االمريكية جني بساكي« :هذا
يؤكد احلاجة إىل إنهاء العنف وإجناز وقف مستمر للنار وحل دائم
لألزمة يف غزة يف أسرع ما ميكن ...ندعو من جديد كل األطراف
ملضاعفة جهودها حلماية املدنيني».
وقال فلسطينيون إن سكان قرييت خزاعة وعبسان اجلنوبيتني
حوصروا بسبب قصف الدبابات طوال أيام وإن املسعفني غري
قادرين على إجالء املصابني .وأطلقت «محاس» صواريخ على تل
ابيب وقالت إن مسلحيها نصبوا مكمنًا فتاكا جلنود اسرائيليني
يف مشال غزة.
ونالت إسرائيل ختفيفا جزئيا للضغوط االقتصادية اليت نتجت من
حربها على غزة بعدما رفعت الواليات املتحدة حظرا على الرحالت
اجلوية التجارية اىل تل أبيب.
لكن شركيت «لوفتهانزا» و»آير برلني» األملانيتني اعلنتا ان وقف
الرحالت سيستمر حتى اليوم.
وبتشجيع من واشنطن ،تسعى مصر اىل التوسط من أجل التوصل
اىل وقف حمدود للنار ألغراض انسانية .وتشارك تركيا وقطر
حليفة «محاس» أيضا يف املساعي الديبلوماسية.
وقال مسؤول يف القاهرة األربعاء إن اهلدنة قد تسري مطلع
األسبوع تزامنا مع عيد الفطر الذي قد حيل االثنني أو الثالثاء.
لكن مسؤوال أمريكيا قال ان من املستبعد التوصل اىل أي هدنة
حبلول مطلع األسبوع.
وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو« :حنن نواصل
العملية بكامل قوتنا ،واجليش اإلسرائيلي حيقق مكاسب كبرية يف
قطاع غزة».
كما أعلن عن حتقيق مكاسب ديبلوماسية إلسرائيل تتمثل يف
جناحه يف إقناع السلطات األمريكية مبعاودة الرحالت اجلوية من
مطار بن غوريون اإلسرائيلي واليه ،على رغم القلق األمريكي من
التهديدات الصاروخية املستمرة من غزة.
وأفاد عضو اجمللس الوزاري املصغر للشؤون السياسية واألمنية
جلعاد اردان أن اجليش حيتاج اىل ما بني أسبوع وأسبوعني ليكمل
مهمة هدم االنفاق اليت تستغلها «محاس» لشن هجمات عرب
احلدود .وقال لالذاعة االسرائيلية« :إذا كان احلديث عن هدنة
انسانية لغرض  -ال أحب قول هذا  -إزالة اجلثث فان كل شيء له
صلة باملدنيني على املدى القصري قد يكون موضع نظر ...لكنين
سأعارض أي وقف للنار اىل أن يتضح أن االنفاق ستدمر وما الذي
سيحصل يف الفرتة اليت تعقب وقف النار ،وكيف سنضمن احلفاظ
على اهلدوء من أجل سكان اسرائيل على األجل الطويل».
وواصل وزير اخلارجية االمريكي جون كريي ،الذي عاد ليل االربعاء
من اسرائيل اىل مصر ،اتصاالته سعيًا اىل وقف للنار .واجرى
هلذه الغاية اتصا ً
ال هاتفيا مع نظرييه يف قطر وتركيا اللتني
تدعمان «محاس».
وقال مسؤول امريكي ان وزير اخلارجية االمريكي يأمل يف ان
تستخدم تركيا وقطر نفوذهما لدى «محاس» من اجل تشجيعها
على قبول خطة لوقف النار وقت ترفض احلركة حتى اآلن اهلدنة
ما مل تكن مصحوبة بضمانات لرفع احلصار عن قطاع غزة.
مواجهات يف الضفة الغربية
لي ًال اندلعت مواجهات بني شبان فلسطينيني وقوات اسرائيلية يف
بيت حلم ورام اهلل واخلليل يف الضفة الغربية أسفرت عن مقتل
فلسطينيني وجرح أكثر من  110آخرين.

اخرتاق مللفي اجلامعة ...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
توجيهات رئيس جملس الوزراء متام سالم وبعد التنسيق مع
وزيري اخلارجية والداخلية جربان باسيل ونهاد املشنوق ان يتوجه
وفد مؤلف من املدير العام للمغرتبني هيثم مجعة واالمني العام
للهيئة العليا لالغاثة اللواء حممد خري وضابط من االمن العام اىل
افريقيا ملتابعة التحقيق اجلاري يف حادث حتطم الطائرة ومواكبته
والعمل على نقل جثامني الضحايا اللبنانيني.
وعلى رغم االنهماك بهذه املأساة ،مل تغب أصداء االخرتاق
الذي حققته احلكومة امس االول يف جمموعة قرارات أدت اىل حل
مزدوج ،اوال مللفي اجلامعة اللبنانية ودفع رواتب موظفي القطاع
العام ،وثانيا النهاء ظاهرة ما يسمى «وثائق االتصال ولوائح
االخضاع» االمنية اليت تسببت بالكثري من التعقيدات االمنية طوال
حقب وخصوصًا يف مدينة طرابلس.
وبدا من التسويتني اللتني انتهت اليهما احلكومة يف ملفي
اجلامعة وتغطية دفع الرواتب ،انها استعادت زمخا ملحوظا يف
مسارها وإن يكن منطق احملاصصة احلزبية والسياسية الذي طبع
تسوية تعيني عمداء اجلامعة اللبنانية شكل عالمة سلبية شابت هذا
االخرتاق احلكومي.
وقد مشلت التسوية تعيني  19عميدا للكليات يف اجلامعة
اللبنانية وعميدين عضوين يف جملس اجلامعة ،كما وافق جملس
الوزراء على اجراء اجلامعة اللبنانية عقود تفريغ االساتذة اجلامعيني
الذين اقرتحهم وزير الرتبية والتعليم العالي.
اما القرار االمين البارز الذي وافق عليه اجمللس فتناول الغاء
وثائق االتصال ولوائح االخضاع الصادرة عن االجهزة االمنية
حتى تاريخ صدور القرار احلكومي وتكليف وزراء الداخلية والدفاع

والعدل اعادة النظر يف االجراءات املتعلقة بهذا املوضوع.
ويف امللف املالي وافق اجمللس على اسرتداد مشروع القانون
املتعلق بفتح اعتماد اضايف بقيمة  1585مليار لرية لتغطية الرواتب
واالجور من احتياط املوازنة بكل بنودها بعد الغاء املبالغ اجملدولة
يف االحتياط لتغذية خمتلف بنود املوازنة.
وأوضحت مصادر وزارية ان جلسة جملس الوزراء امس االول
شهدت تسويتني سياسيتني :االوىل بني «التيار الوطين احلر»
وحزب الكتائب بعد امتام املصاحلة بني وزير الرتبية الياس بو
صعب ووزير العمل سجعان قزي أنتجت اتفاقا على ملف اجلامعة
اللبنانية .والثانية بني تيار «املستقبل» وحركة «أمل» انتجت
اتفاقًا على ملف صرف الرواتب.
يف شأن ملف اجلامعة الذي كان البند االول على جدول االعمال
حتدث اوال وزير الرتبية عن الوضع الشامل املتصل بتفريغ االساتذة
وتعيني العمداء وفقًا ملا انتهت اليه االتصاالت ،فأقر اجمللس هذا
البند بشبه امجاع بعدما حتفظ وزير االعالم رمزي جريج عن الطريقة
اليت أديرت فيها االمور ،لكنه قال انه لن جيعل هذا التحفظ سببا
لعرقلة اقرار البند .ثم حتدث الوزير قزي فأوضح انه عندما ّ
حتفظ
هو سابقا كان حتفظه تعبريا عن موقف الكتائب وعندما وافق عبرّ
ايضا عن موقف الكتائب وتاليًا ليس هناك من هو «فاتح على
حسابو».
وخالل اقرار بنود جدول االعمال حصلت مشادة بني وزير اخلارجية
جربان باسيل ووزير الصناعة حسني احلاج حسن على خلفية مشروع
مرسوم بتعيني  10أجراء يف وزارة الصناعة بعدما اعرتض الوزير
باسيل على هذا التعيني الذي قال انه خيرق مبدأ متفقا عليه سابقا
بعدم اجراء تعيينات يف االدارة العامة .وكاد التالسن ان يهدد
استمرار اجللسة ،فكان ان تدخل الرئيس سالم وعدد من الوزراء
لتهدئة املوقف ،فاستجاب باسيل واحلاج حسن وقرر اجمللس نتيجة
ذلك تعيني االجراء العشرة .كما عينّ اجمللس أيضا عشر عامالت
تنظيفات يف وزارة العمل .ثم كانت جمللس الوزراء وقفة طويلة
عند الوضع االمين الذي عرضه الوزير املشنوق.
واذ بدا رئيس جملس النواب نبيه بري مرتاحا اىل بصماته على
التسوية املالية ،قال امام زواره ان االجراء املتعلق بصرف الرواتب
ليس نهائيا وخيدم ملدة ثالثة اشهر «وانا متمسك بعملية االصول
القانونية لالنفاق العام ،ولن اقبل بتجاوز القانون واىل حني انتهاء
االشهر الثالثة نأمل ان نكون انتخبنا رئيسا للجمهورية وأجنزنا
املوازنة وأمتمنا االستحقاقات االخرى عندها حتل كل االمور».
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فؤاد معصوم رئيسا...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
للجمهورية ،وذلك بعد تسعة أيام على انتخاب سليم اجلبوري رئيسًا
جمللس النواب ،يف حني يتبقى امام الكتل السياسية التوافق
االكثر صعوبة ،واملتمثل باسم مرشح رئاسة احلكومة ،وما اذا كان
رئيس احلكومة احلالي نوري املالكي سيتوىل املنصب مرة أخرى،
وذلك يف جدل اسهم يف تأجيج االزمة السياسية ،وسط حتديات
تبدت مع سيطرة تنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق
امنية خطريةّ ،
والشام» ـ «داعش» على مساحات واسعة يف بالد الرافدين.
وبعد خماض عسري ،عقد الربملان العراقي جلسة انتخاب رئيس
اجلمهورية حبضور  275نائبًا من أصل  .328وعرض رئيس الربملان
أمساء املرشحني للتصويت ،لكن أحدًا منهم مل يتمكن من احلصول
على غالبية الثلثني ( 220صوتًا) ،فتقرر بعدها إعادة التصويت
على املرشحني اللذين ناال العدد األكرب من األصوات.
وحصل معصوم يف اجلولة األوىل على  175صوتًا يف مقابل
 37صوتا ملرشحة «ائتالف دولة القانون» حنان الفتالوي ،و10
أصوات ملرشح «التحالف املدني» فائق الشيخ علي.
وبعد انسحاب الفتالوي والشيخ علي ،أجريت اجلولة الثانية بني
املرشح الكردي وحسني موسوي ،فحصل معصوم على  211صوتًا،
يف مقابل  17صوتًا ملوسوي ،فيما بلغ عدد األصوات الباطلة
.41
وأدى معصوم القسم كرئيس جلمهورية العراق ،وأكد يف كلمة
مقتضبة أن «منصبه خطري» ،وأن عليه «مواجهة مهمات كبرية
سياسية وأمنية واقتصادية» .ويلزم الدستور العراقي معصوم
اآلن ،بتكليف مرشح الكتلة الربملانية األكرب ،برتؤس احلكومة خالل
مدة  15يومًا كحد أقصى.
ويف هذه األثناء كثف األمني العام لألمم املتحدة بان كي
مون لقاءاته مبختلف املسؤولني واملرجعيات السياسية ،إذ التقى
باالضافة إىل رئيس احلكومة نوري املالكي ورئيس جملس النواب
سليم اجلبوري ،رئيس إقليم كردستان مسعود الربزاني يف أربيل،
واملرجع الديين السيد علي السيستاني يف النجف.
وتكثفت احلركة السياسية يف إطار «مكافحة اإلرهاب» الذي
يضرب البالد ،إذ توجه وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي إىل
روسيا ،يف سياق إمتام صفقة تزويد العراق مبروحيات مقاتلة،
كما التقى املالكي قائد القيادة املركزية للجيوش األمريكية لويد
أوسنت يف بغداد من أجل «التنسيق يف اجملال العسكري وجمال
التسليح».
إىل ذلك هز انفجاران ،مساء ،وسط العاصمة العراقية بغداد ما
أدى إىل سقوط  15قتي ًال ،فيما فجر مسلحون من «داعش» ضريح
النيب يونس يف املوصل.
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بداية حامية للمواجهات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أمس االول هجومًا مزدوجًا على كل من «الفرقة  »17يف الرقة
و»الفوج ( »121فوج امليلبية) يف احلسكة ،األمر الذي ميكن
اعتباره من جهة أضخم هجوم عسكري يقوم به «الدولة اإلسالمية»
منذ تأسيسه ،ومن جهة أخرى أعنف مواجهة بينه وبني اجليش
السوري منذ بداية األزمة.
ويأتي هذا اهلجوم بعد أيام من سيطرة «داعش» على حقل
الشاعر للغاز يف بادية تدمر بريف محص والذي تسبب باستشهاد
العشرات من عناصر اجليش السوري .ورغم خطورة هذا اهلجوم إال
أنه ال ميكن قياسه باهلجوم املزدوج الذي حصل أمس االول ،ال
من حيث احلجم وال من حيث التداعيات ،خصوصًا إذا أخذنا باالعتبار
التنوع الطائفي والقومي الذي تنطوي عليه حمافظة احلسكة.
اهلجوم على «الفرقة »17
بدأ «داعش» أو ً
ال باهلجوم على «الفرقة  »17يف ريف الرقة
الشمالي ،اليت تعترب من آخر معاقل اجليش السوري يف املنطقة
وأكثرها حتصينًا بعد مطار الطبقة ،وذلك يف ساعة متأخرة من ليل
أمس األول.
ّ
استهل اهلجوم بإرسال سيارة مفخخة يقودها السعودي
وكالعادة
عبدالعزيز السعودي (خطاب النجدي) .والسيارة من نوع «كيا»
مكتوب على زجاج نوافذها أمساء ثالثة من املعتقالت يف السجون
السعودية ،بينهن اسم هيلة القصري اليت تكون ابنة أخت
االنتحاري.
وحتت غطاء قصف كثيف باملدفعية والقذائف الصاروخية وصلت
السيارة إىل حميط «الفرقة  ،»17حيث أحدثت انفجارًا ضخمًا اهتزت
له األبنية يف مدينة الرقة .وكان من املتوقع أن يتسبب التفجري
االنتحاري بإحداث ثغرة يتسلل منها  40انغماسيًا كانوا ينتظرون
إشارة البدء القتحام الفرقة ،ونقل االشتباكات إىل داخلها إلثارة
الفوضى والتأثري على معنويات اجلنود ،لكن يبدو أن السيارة
انفجرت قبل أوانها ،نتيجة إصابتها بقذيفة أطلقها عناصر اجليش
السوري من الداخل ،األمر الذي استدعى إرسال انتحاري آخر،
سعودي أيضًا ،وامسه عبداهلل صاحل السديري يلقب بـ»أبو صهيب
حمملة بأطنان عدة من املتفجرات،
اجلزراوي» الذي قاد شاحنة
ّ
لكنه فشل أيضًا يف الوصول إىل الفرقة وانفجرت شاحنته قبل
الوصول إىل هدفها احملاذي ملوقع كتيبة اإلشارة (إحدى الكتائب
املوجودة ضمن «الفرقة .)»17
وحبسب املعطيات املتوفرة ،فقد شارك يف اهلجوم حوالي 600
عنصر من «داعش» ،باإلضافة إىل  40انغماسيًا ،وتشكيالت من
أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة كافة ،والسيما مدفعية  57و130
ملليمرتًا.
وتوزع املهامجون على ثالثة حماور ،األول مبحاذاة مساكن
العسكريني ،والثاني قيادة الفرقة والثالث ثكنة األغرار .وحدثت
اشتباكات عنيفة بني الطرفني ،حاولت من خالهلا حامية الفرقة،
صد اهلجوم ومنع
اليت يعتقد أنها تتألف من  300جندي سوري،
ّ
تهدمت أجزاء منها بفعل
حدوث أي اخرتاق ألسوار الفرقة اليت
ّ
هجمات سابقة خالل العام املاضي .وساند الطريان احلربي حامية
الفرقة عرب قصف مواقع ومراكز انتشار املهامجني ومنعهم من
االقرتاب ،كما قامت الطوافات باستهداف مقار ومواقع لـ»داعش»
داخل مدينة الرقة.
وأعلنت صفحات مقربة من «داعش» سقوط صاروخي أرض -
أرض ،األول بالقرب من مبنى نقابة الصيادلة حيث انفجر يف اجلو
قبل وصوله ،بينما انفجر الثاني على حدود حمافظة الرقة من دون
أن تذكر الصفحات املكان بدقة.
ومل تعرف حصيلة اهلجوم من حيث أعداد القتلى واجلرحى ،إال أن
حساب «والية الرقة» ،التابع لـ «داعش» ،عرض صورًا لستة
جنود سوريني مقطوعي الرأس ،قال إن مقاتلي التنظيم قاموا
بذحبهم داخل الفرقة ،بينما أكد مصدر ميداني سقوط عدد من

القتلى لـ «الدولة اإلسالمية» مل تعرف أعدادهم وال أمساؤهم
نتيجة التعتيم اإلعالمي احملكم من قبل «داعش» على جمريات
املعركة .هذا وما زالت االشتباكات مستمرة ،ترتفع وتنخفض
وتريتها من ساعة إىل أخرى.
«الفوج  »121ومبنى «البعث»
يسود اعتقاد أن اهلجوم على «الفرقة  »17رمبا كان بهدف التغطية
على اهلدف احلقيقي الذي يسعى إليه «الدولة اإلسالمية» ،وهو
حماولة توجيه ضربة إىل مواقع اجليش السوري ملنعه من االستمرار
يف احلملة العسكرية اليت بدأها قبل أسبوع يف ّ
كل من ريف
احلسكة اجلنوبي وريف دير الزور الغربي ،اللذين يسيطر عليهما
«داعش».
ومل تكد متضي ساعات على بدء اهلجوم على «الفرقة  »17يف
شنت جمموعات من «داعش» فجر أمس االول هجومًا
الرقة ،حتى ّ
استهدف هذه املرة «الفوج  ،»121املعروف بفوج امليلبية وحاجز
البانوراما يف ريف احلسكة .ويعترب «الفوج  »121من أهم املواقع
العسكرية للجيش السوري يف املنطقة ،ويؤدي دورًا كبريًا يف
استهداف مقار ومراكز املسلحني يف ريف احلسكة اجلنوبي ،نظرًا
لوقوعه على مرتفع يتيح له اإلشراف على مساحات كبرية منها.
وكان اجليش السوري قد بدأ قبل أسبوع محلة عسكرية على بلدات
وقرى يسيطر عليها «داعش» ،سواء يف ريف دير الزور الغربي،
مثل قرية عياش اليت شهدت معارك عنيفة يف وقت سابق ،أو يف
ريف احلسكة اجلنوبي ،مثل صوامع اخلري وقرية الكرامة باجتاه مدينة
الشدادي اليت تعترب معق ًال رئيسيًا لـ «الدولة اإلسالمية» ،وذلك
يف مسعى من اجليش على ما يبدو لتقطيع أوصال املناطق اليت
يسيطر عليها التنظيم ،ومنعه من تكريس األمر الواقع الذي حصل
بعد سيطرته على دير الزور يف سوريا واملوصل يف العراق.
ويأتي هجوم «داعش» يف سياق الرد على هذه احلملة العسكرية
أحس جبدية اجليش
وحماولة إيقافها أو عرقلتها ،خصوصًا أنه
ّ
مقرب
السوري باالستمرار فيها من دون هوادة .وحبسب مصدر
ّ
من «داعش» فإن قوة كبرية شاركت يف اهلجوم على الفوج قدم
حتدثت عن
معظمها من مدينة الشدادي ،نافيًا صحة األنباء اليت ّ
دخول ما أمسته بعض وسائل اإلعالم «لواء البغدادي» من العراق
للقيام باهلجوم.
وحدثت اشتباكات عنيفة بني املهامجني من جهة وبني عناصر
الفوج من جهة أخرى ،بالتزامن مع قيام جمموعة من  4انغماسيني
باهلجوم على مبنى «حزب البعث» يف احلسكة ،حيث ّ
متكنوا من قتل
ّ
عضو قيادة الفرع حنا عطا اهلل بعد دخوهلم إىل املبنى متنكرين
بزي الدفاع الوطين.
وتضاربت األنباء حول وقائع املعركة على جبهة فوج امليلبية،
ففي حني ذكرت مصادر إعالمية مقربة من «داعش» أن املهامجني
متكنوا من اقتحام الفوج واالشتباك عن قرب مع عناصره ما أدى
إىل استشهاد قائد الفوج العميد مزيد سالمة و 20جنديًا ،بينما
حوصر عدد آخر من اجلنود يف أطراف الفوج ،أكد لـ «السفري»
مصدر ميداني يضطلع بقيادة جانب من عملية الدفاع عن الفوج
أنه «ال صحة لكل ما قيل عن اقتحام اإلرهابيني ملقر الفوج ،وأن
جنود اجليش متكنوا من صد اهلجوم وإفشاله ومنعه من حتقيق
أهدافه».
اىل ذلك ،قال مصدر عسكري إن «اجليش فرض سيطرته على
مجيع التالل احمليطة حبقل الشاعر للغاز» ،حيث أصبح احلقل حتت
مرمى نريانه» ،مشريًا اىل «انسحابات باجلملة من قبل مسلحي
داعش امام الكثافة النارية للجيش السوري ،وان املعركة ستحسم
خالل وقت قريب جدًا».
وأشار «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» ،يف بيان ،إىل وقوع
اشتباكات بني عناصر «داعش» والقوات السورية يف حميط مطار
كويرس العسكري يف ريف حلب ،فيما أغار الطريان السوري على
مدينة الباب مشال املطار.

البصل األخضر :صديق العيون والقلب واجلهاز اهلضمي
يستخدم البصل األخضر على نطاق واسع يف إعداد السلطات،
كما يرتبط حضوره على املائدة العربية بأكالت معينة.
وألنه غين باأللياف واملعادن مثل البوتاسيوم والنحاس واملنجنيز
إىل جانب عدد من الفيتامينات واملغذيات ،يفيد البصل األخضر
الصحة من جوانب عديدة .إليك أهم فوائده:
يفيد البصل األخضر يف ختفيف مشاكل اجلهاز اهلضمي،
ويساعد على زيادة الشهية ،وميكن استخدامه كعالج طبيعي
ملنع اإلسهال
صحة العيون .حيتوي البصل األخضر على اللوتني والزياكسانثني
اللذين حيميان العني من مشاكل الضمور البقعي والتهاب
يعزز من
العني ،إىل جانب أنه حيتوي على فبتامني "أ" الذي
ّ
قوة البصر.
قوة العظام .البصل األخضر غين بفيتامني "ك" و"سي" ،يساعد
فيتامني "ك" يف احلفاظ على كثافة العظام ،ويلعب فيتامني
يقوي العظام.
"سي" دورًا يف تكوين الكوالجني الذي ّ
وظائف التنفس .يتمتع البصل األخضر خبصائص مضادة للبكرتيا

والفريوسات ،لذلك يفيد يف عالج نزالت الربد واألنفلونزا،
ويساعد يف حتفيز نشاط اجلهاز التنفسي وطرد البلغم.
صحة القلب .حيتوي البصل األخضر على مواد مضادة لألكسدة
متنع تلف احلمض النووي للخاليا .كما حيتوي على فيتامني "سي"
الذي يعمل على خفض الكوليسرتول وضغط الدم املرتفع،
وبذلك حيمي من أمراض القلب.
اجلهاز اهلضمي .يفيد البصل األخضر يف ختفيف مشاكل اجلهاز
اهلضمي ،ويساعد على زيادة الشهية .وميكن استخدامه كعالج
طبيعي ملنع اإلسهال.
حيمي من العدوى .البصل األخضر غين بالكربيت الذي مينع منو
الفطريات ،بينما يساعد فيتامني "ك" على منع ختثر الدم،
وحيتوي على فيتامني "ب "1الذي يقلل الشعور بالتعب ،إضافة
إىل دور فيتامني "سي" يف تقوية املناعة.
السكر يف الدم .أظهرت الدراسات أن مركبات الكربيت املوجودة
يف البصل األخضر تساعد على خفض مستويات السكر يف الدم.
يتم ذلك من خالل زيادة مستويات األنسولني.

زيت اللوز  ..طوق النجاة للشعر اجملهد
يتعرض الشعر خالل فصل
الصيف للكثري من عوامل
الشمس
كأشعة
اإلجهاد،
وكثرة الغسل والتصفيف ،ما
ويفقده
يتسبب يف إجهاده ُ
بريقه وملعانه.
وأكدت جملة "فرويندين" األملانية أنه ميكن للمرأة استعادة رونق
شعرها من خالل بعض الوصفات املنزلية البسيطة ،مثل زيت
اللوز والعسل األبيض وصفار البيض والشاي األخضر.
وأوضحت اجمللة أن زيت اللوز يعد مبثابة طوق النجاة للشعر
اجملهد؛ حيث أنه يزخر باملواد الفعالة اليت تعتين بالشعر وتقيه
من التقصف وتعمل على إصالح وعالج أطرافه اجملهدة.
محام زيت اللوز ،قالت اجمللة املعنية بشؤون
وعن كيفية إجراء ّ
اجلمال واملوضة إنه يتم أو ً
ال غسل الشعر وجتفيفه بواسطة
منشفة ،ثم يتم توزيع زيت اللوز يف اخلصالت الطويلة ،السيما
يف األطراف ،ثم يتم تغطية الشعر بلف منشفة عليه يف شكل
عمامة وترك زيت اللوز على الشعر ملدة ساعتني إىل ثالث ساعات،
كي ميتصه الشعر جيدًا.
وبعد ذلك ،يتم شطف الشعر مباء دافئ ،حينئذ ستالحظني أن
شعرك اسرتد عافيته واستعاد بريقه وملعانه من جديد .وميثل
محام العسل األبيض وصفار البيض بدي ًال جيدًا لزيت اللوز .وهلذا
ّ
الغرض ،يتم خلط العسل األبيض وصفار البيض بنسبة  ،1:1ثم
تدليك أطراف الشعر اجملهدة بهذا اخلليط .وبعد ذلك ،يتم شطف
الشعر مباء بارد وشامبو.
كما يتمتع الشاي األخضر بفاعلية كبرية يف العناية بالشعر .وهلذا
الغرض يتم نقع اثنني من أكياس الشاي يف كمية من املياه تقدر
بـ  200مل ملدة  15دقيقة ،ثم ترك الشاي يربد .وبعد ذلك ،يتم
تدليك الشعر املغسول لتوه بالشاي ،ما ُيعيد للشعر بريقه وملعانه
ويزيد من قوته وقدرته على حتمل عملية التصفيف التالية
من جهة ُ
من جهة أخرى.

أهم األطعمة والتوصيات ملرضى الكلى

تلعب الكلى السليمة دورًا هامًا يف إزالة النفايات الناجتة عن الطعام
الذي نتناوله ،فهي املسؤولة عن التخلص من اليوريا وخملفات
الربوتني جنبًا إىل جنب مع املعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم
والفسفور .فإذا كنت تعاني من مرض يف الكلى ،سواء كان تراجعًا
يف وظائف الكليتني أو كنت تتلقى عالجًا لغسيل الكلى وتنقية الدم
جيب أن تكون حذرًا بالنسبة لنظامك الغذائي ،ألن الطعام الذي
تتناوله ميكن أن يزيد من تراكم النفايات.
واحلد من تناول امللح ،واحلد من تناول األطعمة الغنية بالفسفور،
واختيار األطعمة منخفضة البوتاسيوم.
إىل جانب ذلك هناك  5أطعمة فائقة األهمية البد من زيادة تناوهلا،
هي:
القرنبيط .القرنبيط من اخلضروات اهلامة للصحة ،ألنه حيمي اجلسم
من عوامل خمتلفة ،مثل أمراض السكري والقلب اليت تساهم يف
اإلصابة بأمراض الكلى .ميتاز القرنبيط بأنه منخفض البوتاسيوم،
غين بفيتامني "سي" ومحض الفوليك واأللياف ،وهي مغذيات
مفيدة يف حالة مرض الكلى ألن هلا القدرة على القضاء على جمموعة
من املواد السامة وختفيف احلمل على الكلى.
اجلزر .ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل اليت تساهم بشكل رئيسي
يف أمراض الكلى والفشل الكلوي .لذلك ينبغي على من يعانون
من مرض الكلى املزمن تناول األطعمة اليت تساعد على تنظيم
الضغط ،من أهم هذه املصادر الغذائية اجلزر ،الذي يؤثر بشكل
كبري وحيد من ارتفاع ضغط الدم ،ويساعد على السيطرة على مرض
السكري ،الذي ميكن أن يسبب مرض الكلى .لكن نظرًا ألن اجلزر
الينء حيتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تنبغي مراقبة مدخالت
اجلسم منه للحصول على الكمية اآلمنة.
التفاح .يفيد التفاح الكليتني يف مراحل مرض الكلى األولية ،حيث
ميكن أن يقلل من اآلثار السيئة للمرض .وقد بينت الدراسات أهمية
تناول كال من التفاح والربتقال ألنهما يساعدان على تقليل التلف
يف الكليتني.
البصل .يساعد البصل على إبطاء تطور مرض الكلى ،وهو الغذاء
لصحي ملن لديهم اخنفاض يف وظائف الكلى ،وارتفاع يف مستوى
تسمى بروستاجالندين تقلل
الكرياتينني .حيتوي البصل على مادة
ّ
من لزوجة الدم.
الثوم .حيتوي الثوم على مضادات لألكسدة حتد من االلتهابات،
ويعتقد أنه يلعب دورًا يف احلد من تضخم الكلى الذي يرتبط
بارتفاع معدل وفيات الفشل الكلوي ،إىل جانب فوائد صحية عديدة
للثوم.
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افطار رمضاني

حبضور شخصيات سياسية وفعاليات دينية واجتماعية

إفطار حاشد لبلدية أوبرن والكلمات متحورت حول معاني شهر رمضان املبارك وغزة اجلرحية

املفتي ابراهيم ابو محمد

سليم مهاجر وخطيبته عائشة

رئيس البلدية هشام زريقة

النائب جايسن كلري وحضور

كال عصفور ،باربرة بريي ،الزميالن اكرم املغوش وممدوح سكرية وحضور
املغوش
كتب أكرم
ّ
أقام رئيس بلدية اوبرن السيد هشام زريقة أفطارًا يف
قاعة الويستال اجلديدة حضره مفيت اسرتاليا الدكتور ابراهيم
أبوحممد ،النائب غريغ الوندي ،مرشحة حزب العمال ملقعد
باراماتا جولي فني ،وممثل دار االفتاء الشيخ ملك زيدان
وعدد من املشايخ والسيناتور احملامي شوكت مسلماني
والنواب جايسن كلري وباربرة عبود بريي وتانيا ميهايلوك
ورئيسا بلدية بانكستاون كال عصفور وهولرويد نصر
كفروني ،رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية احلاج
حافظ قاسم ،نائب رئيس بلدية اوبرن رجل االعمال املهندس
سليم مهاجر وخطيبته وعضو البلدية رئيسها السابق رجل
االعمال روني عويك ،عضو بلدية ليفربول رئيس جملس
اجلالية اللبنانية السيد علي كرنيب ،مدير مدارس املشاريع
االسالمية املهندس حممد الدنا ومديرة اذاعة املشاريع
االسالمية الدكتورة فاتن الدنا ،رجال االعمال ريتشارد
طنوس وجان كلود الراسي وزهري عثمان وايلي غصن ومجال
املغوش عن اهلريالد
زريقة والزمالء انطونيوس بو رزق وأكرم
ّ
وممدوح سكرية عن جملة الورلد اوبزرفور ومجيل الدويهي عن
املستقبل وسعيد علم الدين.
حتدث الدكتور هشام زريقة رئيس البلدية واملفيت الدكتور

شوكت مسلماني ،روني عويك ،سليم مهاجر وخطيبته عائشة ،غريغ الوندي وتانيا ميهايلوك

الحاج حافظ قاسم وحضور

الحاج وجيه هوشر ،الحاج حسني هوشر وحضور

سليم مهاجر وخطيبته عائشة ،جولي فني ،الزميل املغوش ومسلماني

غسان وعلي العشي ،زريقة ،ميهايلوك ،كرنيب ،املغوش وحضور

هشام زريقة يتوسط ريتشارد طنوس والراسي وغصن وعثمان

إبراهيم أبو حممد حيث هنآ املسلمني بشهر رمضان املبارك
ومتنيا للصائمني إفطارًا هنيئًا وحثا احلكومة االسرتالية ان
تدعم أهل غزة االبطال الذين يدافعون عن أرضهم يف
فلسطني وان تضغط على اسرائيل لتوقف اعتداءاتها على
قطاع غزة وارتكاب باجملازر حبق االطفال والنساء والشيوخ
والعامل كله غافل ومتغافل عن نصرتهم..

جمال زريقة ،الزميل سعيد علم الدين ،مصطفى اسوم وحضور

وخلصا إىل القول حبث احلكومة االسرتالية على مساعدة
أهل غزة املنكوبة ومعها الشعب الفلسطني وأهالي اجلوالن
الذين يالقون املوت اجملاني بقذائف الغدر الصهيونية اليت ال
ترحم ال البشر واحلجر.
وقد متنى كل من السيد زريقة واملفيت ابو حممد للجالية
االسالمية وللحضور رمضانا مباركا.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 18 July 2014
TRANSFORMING SYDNEY: THE BAYS PRECINCT
• The NSW Government
will host an international
summit in November, to
hear from world-leading
urban renewal experts
about the best ways to
revitalise the area in
Sydney’s inner harbour
known as The Bays Precinct.
• The NSW Government
will ensure underutilised
and degraded waterfront
areas in and around
Blackwattle Bay, the Sydney Fish Market, Rozelle
Bay, Rozelle Rail Yards,
and the heritage-listed
White Bay Power Station
are regenerated to provide a vibrant new harbour front.
• The Bays Precinct is two
kilometres west of the
Sydney CBD, and presents possibly the most
exciting and ambitious
urban renewal and city
building opportunity in
the world today.
• For more information
visit, www.urbangrowthnsw.com.au.
RECORD-BREAKING
HOUSING COMMENCEMENTS
• New Australian Bureau
of Statistics figures show
levels of new residential construction in NSW
have hit 10-year highs –
which is great news for
homebuyers and tradies
employed in the construction sector.
• Residential construction commencements for
the last 12 months hit
46,035 - the highest level
since September 2003.
This is almost double the
low of 24,166 recorded in
September 2009 under
the previous Labor government.
• This is yet another sign
of confidence in the NSW
economy, stemming from
smarter planning and the
strong economic leadership of the NSW Govern-

and Mascot.
• This week 220 Transit
Systems buses went live
with Opal across 80 suburbs including Liverpool,
Greystanes and Parramatta and Punchbowl
Bus Services have gone
live across 35 suburbs including Hurstville, Roselands and Bankstown.
• Customers have taken
more than 25 million
journeys with Opal with
400,000 cards issued and
M5 RELIEF FOR MOTOR- thousands more signing
ISTS TO ARRIVE MONTHS up every week.
EARLY
• The first section of the A U S T R A L I A N - F I R S T
PROJECT
M5 West Widening Proj- CURTAIN
ect will open to motorists COMPLETED
in the next fortnight and • Construction of Ausis on schedule for final tralia’s first temperature
completion by the end of control curtain at Burrendong Dam in the State’s
the year.
• The $400 million project Central West has been
to widen the M5 West by completed on time and
a lane in each direction on budget.
was a key election com- • The $4 million curtain is
mitment made by the the first of its type in the
NSW Liberals & Nationals world and allows warmer
to cut congestion and im- surface water to be reprove travel times for mo- leased downstream - intorists in South Western stead of cold water from
the bottom of the dam
Sydney.
• In the next fortnight, we - improving the temperawill open to motorists ture of the river and incommuting eastbound a creasing fishing and recthird lane for a stretch of reational use.
four kilometres from the • The award-winning projCamden Valley Way east- ect is a result of the NSW
bound entry ramp to the Government, State Water,
Georges River Bridge, the Office of Water and
NSW Fisheries working
Liverpool.
• Shortly after, we will together.
open an additional lane • Following the results
westbound, which will ex- from this project, the
tend from Georges River technology may be rolled
Bridge in Liverpool to the out at other dams across
Beech Road exit.
the state.
ment.
• The NSW Government is
boosting housing supply
in key growth areas and
supporting young families with the purchase of
their first home. On July
1, the threshold of the
First Home Owners Grant
increased to $750,000,
giving first-time buyers
a much needed boost to
break into the property
market.

OPAL ROLLOUT CONTINUES PACE
• The number of buses
with Opal climbs to 1,700
from next week as Opal is
switched on for every bus
in the Eastern Suburbs.
• The latest Opal roll out
covers 580 buses which
carry more than five million customers every
month from areas including Randwick, Maroubra,
Watsons Bay, La Perouse

NDIS TRIAL EXPANDING
TO INCLUDE LAKE MACQUARIE
• The National Disability
Insurance Scheme (NDIS)
trial site has expanded to
Lake Macquarie.
• One of the biggest benefits of the NDIS is that
it gives control back to
people with disability.
Each participant has full
choice and control over
their funding and the sup-

ports they choose to access.
• The NSW Government
is committed to a disability service system
that increases choice and
control for people with
disability, which is why
we were the first state to
sign the agreement with
the Commonwealth.
• More than 2,000 participants in the Hunter
are now receiving disability support through
the new scheme and, as
it becomes available in
Lake Macquarie, a further
2,000 participants are expected to start receiving
benefits under the NDIS
banner.
FIRST STAGE OF RICHMOND ROAD UPGRADE
OPENS
• Stage One of the NSW
Government’s upgrade
of Richmond Road has
been opened to traffic
one month early and $7
million under budget.
• Richmond Road is a
key arterial road for Sydney’s North West Growth
Centre – the upgrade has
been fast tracked because
of its importance to supporting new housing and
job creation in Western
Sydney.
• Stage One provides
two lanes in each direction and will slash travel
times for Western Sydney
motorists travelling on
Richmond Road between
Bells Creek and north of
Townson Road at Marsden Park.
• The NSW Government
has allocated $96 million
for Stage Two of the upgrade which began this
week and is expected to
be progressively opened
to traffic by the end of
2016.
HOSTAGE RESPONSE
SQUAD PUTS THE ORDER INTO LAW AND ORDER
• An elite team of 70 correctional officers devoted

to responding to any major emergency in NSW
prisons have proved they
are more than ready to
maintain order.
• Corrective Services
NSW’ specialist Security
Operations Group (SOG)
successfully resolved a
mock hostage scenario
at Windsor’s John Morony Correctional Complex
last week.
• Fortunately, this type
of hostage scenario has
rarely occurred in NSW
prison history. However,
it’s reassuring to know
these men and women
are prepared to respond
to the worst as they uphold the very best security standards for our
prisons.
• The SOG is also prepared to deal with the potential scenarios of barricaded cells, escapes and
riots and has helped train
other officers throughout
the prison system to respond to potential security threats.

another huge upgrade
announced at Oatley and
Arncliffe and a commuter
car park extension underway at Rockdale.

PEST ANIMAL CONTROL
PROJECTS NOW UNDERWAY
• Local Land Services is
in the process of delivering $2.4 million of innovative and essential pest
animal management projects across NSW.
• The funding will enhance existing projects,
and commence new initiatives to significantly
reduce the impact of pest
animals on farm businesses and the environment.
• The Commonwealth
Government allocated the
funds earlier this year as
part of a range of support
measures for drought-affected farmers in NSW.
• Projects will be delivered across the Central
Tablelands, Central West,
Hunter, North Coast,
Northern
Tablelands,
CONSTRUCTION TO BE- North West and Western
GIN ON SUTHERLAND Local Land Services.
CAR PARK
• Construction will begin CROWN RESERVE FUNDnext month on a 340- ING COMING TO A SHOWspace multi-storey com- GROUND NEAR YOU
muter car park at Suther- • Showgrounds across
NSW are set to be upland Station.
• The free and untimed graded with a $2.4 million
commuter parking spaces funding allocation from
are part of more than $30 the NSW Government’s
million worth of upgrades Public Reserve Manageat the station, which also ment Fund (PRMF).
include a new lift and re- • The PRMF provides
cently completed inter- funding for improvements, maintenance and
change upgrade.
• Sutherland is a key inter- protection of Crown Land
change station for locals reserves in NSW.
and commuters in the Il- • Showground trusts will
lawarra, and these works be able to carry out imwill go a long way to help provements to increase
customers connect and their potential to host
move easily between dif- more events and generate more income for the
ferent transport modes.
• St George and Suther- local economy.
land have been big win- • The PRMF is one exners under the Govern- ample of the NSW Govment’s Transport Access ernment’s commitment
Program, with upgrades to the cultural, sporting,
underway along the Illa- environmental, economwarra Line. A major sta- ic and recreational life
tion upgrade is underway of communities across
at Waterfall Station, with NSW.
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‘We must bring them all home’: PM flags recovery force

Coffins containing the bodies of victims are loaded onto a plane. Photo: Getty Images

Prime Minister Tony Abbott
has asked Defence chiefs
and senior government officials to prepare plans for
Australia to join a possible
multinational force to enter
Ukraine to secure the crash
site of MH17.
Hardening his language
around the need for international intervention to ensure
a genuine air crash investigation and recovery effort
is conducted, Mr Abbott on
Wednesday signalled he
was willing to send more
Australians to Ukraine to
enforce the United Nations
resolution that the almost
300 victims are recovered
‘’with immediate effect’’.
‘’I’ve asked senior officials
in a range of different agencies to prepare a range options and we will look at
those options. It’s a dangerous part of the world,’’ Mr
Abbott said.
‘’The Australian government
is looking at options for creating a safe environment for
the forensic search of the
area covered by the crash
trail. We are talking to our
partners in grief about more
work at the United Nations
and elsewhere to support
the UN resolution.’’
Mr Abbott would not be
drawn on ‘’speculation’’ that
thousands of well-armed
troops would be needed to
secure the 50 square kilometre crash area, currently
controlled by Russianbacked separatists suspected of launching the missile
that shot down MH17.
But he insisted that the
Australian-led United Nations resolution justified the
need for a stronger, foreignled effort to lock down the
investigation site where up
to 100 bodies are still to be
recovered.
Paragraph 8 of the UN resolution demands the ‘’dignified, respectful, and professional treatment’’ of the

site and the recovery of the
victims ‘’with immediate effect’’. Mr Abbott described
the recovery efforts and investigation so far as ‘’quite
unprofessional’’.
He staked the success of
his government’s response
to the disaster on bringing
the bodies of all victims
home to Australia.
‘’We will bring all of them
home. We must bring all of
them home,’’ he said.
‘’My fear is that unless we do
more, unless we prepare for
further possible measures,
some of them will never
come home and that would
be completely unacceptable
for bereaved families in Australia and right around the
world.
‘’We just don’t know how
many bodies we have. It’s
quite possible that many
bodies are still out there, in
the open, in the European
summer subject to interference and subject to the ravages of heat and animals.’’
Mr Abbott said he had encountered strong support
from fellow world leaders
on the need for action and
Australia’s special envoy,
Air Chief Marshal Angus
Houston, has insisted on
the need for a full and professional investigation.
‘’In his view, we need a large
team conducting a forensic
search. A proper scouring of
the site to identify anything
that may have been missed
up until now. Because it is
entirely possible, in his view,
that there could be further
human remains or further
significant wreckage in the
area. It might be the partial
remains of a loved one, it
might be a small but critical
piece of a missile that is the
key to the investigation,’’ Mr
Abbott said.
Air Chief Marshal Houston
was on Wednesday in the
Ukrainian government-controlled city of Kharkiv, where

he was due to escort the
bodies of Australian victims
on to military aircraft, including a RAAF C17 Hercules for
the flight to the Netherlands
for forensic identification.
To the dismay of leaders
around the world, the refrigerated train that left Donetsk
carried just 200 bodies,
meaning nearly 100 more
could still be in the open and
undiscovered.
The bodies were received
‘’with honour’’ by GovernorGeneral Sir Peter Cosgrove
when they arrived in the

Netherlands.
Mr Abbott dismissed as
baseless ‘’new theories’’
suggestions out of Russia
that a Ukrainian jet downed
MH17.
Speaking from the United
States, Opposition Leader
Bill Shorten said effective
international cooperation
will be essential to investigating the tragedy.
‘’Right now, our first priority must be to assist families
in their grief, and to identify
and bring home the victims’
remains,’’ he said.

CELEBRATE LOCAL SCHOOLS IN EDUCATION WEEK 2014

Member for East Hills, Glenn
Brookes MP said on thursday Education Week is an
important time to recognise
the valuable contribution of
local public schools.
Glenn said this year’s Education Week is from Monday,
28 July to Friday, 1 August –
and marks 60 years since it
was first celebrated in 1954.
“Education Week is the
time for us all to celebrate
the achievements of public
schools, their students, staff
and school communities,”
Mr. Brookes said.
“In 1954, the theme for Education Week was ‘lighting
the way to a better world’.
So much has changed since
then, but our local public
schools remain committed
to that philosophy.
“Let’s use this week as an
opportunity to take a closer
look at the valuable contribution schools make to our
young people and community, and to celebrate and
praise their work.”
Glenn said that in three
years the NSW Liberals &
Nationals Government has
introduced seven major reforms:
• Great Teaching, Inspired
Learning will improve the
quality of teaching and
learning by lifting entry requirements for teaching de-

grees, supporting early career teachers and mandating
professional development
for every teacher;
• The Resource Allocation
Model, backed by our support for Gonski funding reforms, ensures more funding to the schools which
need it most;
• Local Schools, Local Decisions provides principals
and communities with greater local authority to ensure
schools best respond to the
needs of their students;
• Every Student, Every
School strengthens the support for 90,000 students
with disabilities, learning or
behavioural needs;
• Connected Communities is
an innovative education reform that positions schools
as ‘hubs’ in some of NSW’s
most complex and disadvantaged communities by
linking school education
to other services, such as
health, welfare, early childhood education and care,
and vocational education
and training; and
• The $80 million Rural and
Remote Education Blueprint
for Action will help bridge
the gap in educational
achievement between city
and country students.
“I encourage all members
of the community to get
involved in the Education
Week celebrations at your
school and discover the fantastic work being done by
our local teachers and students.”
MEDIA: Jim Daniel – 0408
461 952

Former prime minister John Howard
backs democratic reform of NSW
Liberal Party
The NSW Liberal Party is
set to be rocked by the
recommendations of an
expert panel chaired by
former prime minister
John Howard and its expected advocacy of a radical overhaul of how federal and state candidates
are chosen, dramatically
altering power structures
within the party.
The panel, commissioned
by Prime Minister Tony
Abbott, is set to recommend that the state party
radically overhauls how
federal and state candidates are chosen.
The issue of whether to
introduce plebiscites – or
direct election of lower
house candidates by Liberal Party branch members
–has torn the NSW division
apart in recent years.
The dominant left and centre right factions, which
have a significant say in
preselections
through
their control of the party’s
powerful state executive,
are vehemently opposed
to the move, claiming it will
lead to more ethnic and religious branch stacking.
But the right and others in
the party are pushing hard
for the change, arguing it
will democratise the process.
Last November Mr Abbott
and then premier Barry
O’Farrell intervened to announce the appointment
of Mr Howard to chair an
expert panel tasked with
examining “the party’s
processes for preselection
of candidates”.
Fairfax Media has obtained a draft report that
recommends introduction
of plebiscites.
Dated May 4, it says the
panel believes increasing
party membership “is vital
to its ability to campaign
effectively and to present
a diversity of quality candidates”.
“The incentive of being
able to play a direct role in
selecting a Liberal candidate is a powerful one for
any person contemplating
joining the party,” it says.
The draft report recom-

mends the introduction
of a plebiscite system for
choosing lower house
candidates whereby all financial party members in
an electorate would be eligible to vote.
In what appears to be a
safeguard against branch
stacking, it says participants must have been
party members for at least
two years.
The draft report is attached to an email from Mr
Howard to panel members
Philip Ruddock, Chris McDiven and David Kemp.
Mr Howard notes Mr Ruddock’s concern about the
prohibitive cost of the
system, but says this has
not proven to be the case
in the Victorian division’s
experience.
Mr Howard also addresses
Ms McDiven’s concern that
plebiscites would prompt
“Clive Palmer-style campaigns” but says this can
be prevented with a spending cap.
He also acknowledges Ms
McDiven’s suggestion that
the reform be introduced
as “a staged move” but
warns the party could look
weak, given Labor has
been trialling community
preselections for lower
house seats.
“My strong personal view
is that, given the experimentation now embraced
by the Labor Party with
broader preselections, our
Party would look very timid if it proved unwilling to
move to a plebiscite system,” he says.
Any move to a plebiscite
system would require the
endorsement of 60 per
cent of the party’s state
council – a notoriously difficult figure to achieve.
The draft report notes it
“would require the open
advocacy of that change to
the State Council by both
Federal and State Parliamentary leaders”.
On Tuesday NSW Liberal
state director Tony Nutt
confirmed the panel’s report has been received and
that “further comment will
be made in due course”.
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افـطار رمضاني

التيار الوطين احلر يقيم افطاره الرمضاني السنوي حبضور شعيب مميز
اقام التيار الوطني الحر يف سيدني
افـطارا رمضانيا مميزا وذلك
مساء االربعاء املاضي يف مطعم
السمرالند يف بانكستاون.
حضر االفطار ،اضافة اىل اعضاء
التيار طوني طوق وجوني مرعب
وميشال نخول وطوني خوري
وآخرين ،العديد من وجوه الجالية
منهم عضو بلدية ليفربول رئيس
مجلس الجالية اللبنانية علي
كرنيب ونائب الرئيس طوني
بو ملحم ،رئيس حركة أمل يف
سيدني الحاج كامل مسلماني،
منظمة البعث فوزي االمني،

كرنيب ،االمني ،العشي ،برو ،املغوش ،زريقة ،بو رزق وحضور

طوني بو ملحم ،طوني خوري وحضور

حداد ،مراد ،حراجلي ،محمود حمود ،موسى مرعي وحضور

بزي ،حمود ،أبو عاصي ،اشمر ،بو هارون وحضور

طوني طوق ،سالم سكر ،كامل مسلماني وحضور

الدكتور عماد برو ،املهندس محمود حمود ،موسى مرعي ،الحاج
خليل حراجلي ،حسني الحاج ،عدنان مرعي ،غسان العشي ،الزميالن
انطونيوس بو رزق واكرم املغوش والعشرات من الضيوف الذين أتوا
ليشاركوا التيار افطاره السنوي.

والقى مسؤول االعالم يف التيار جوني مرعب كلمة قال فيها ان رمضان
بيجمعنا وما أجمل ان ان نلتقي هنا حول هذه املائدة الرمضانية العامرة
باملحبة وااللفة وشكر الجميع على مشاركتهم التيار هذا االفطار.
وكان من املقرر ان يلقي منسق عام التيار يف لبنان الدكتور بيار رفول

كلمة هاتفية يف الحضور غري ان ارتباطات عملية عن ارادته حالت دون
ذلك.
وقد شكر الجميع التيار على هذه البادرة املشكورة وااللتفاتة املميزة
متمنني ان يعم السالم بالدنا العربية والعالم أجمع .تصوير أراكس

جوني مرعب يلقي كلمة التيار
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بادارة محمد هوشر

تــنزيالت كـبرية جــدا على مجيع املوجودات

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

نتقدم بأحر من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة عيد
الفطر السعيد ،اعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات.
فرع سيدني

Next to Anzac ST

عيد مبارك وكل عام وانتم بألف خري.

204 B Hume Highway, Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

أسعار ال تنافس وصدق يف املعاملة
زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا
الكبرية

فرع ملبورن

178 Whitehorse Rd,
Blackburn VIC 3130
Tel: 03 9878 2923
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اعالنات

تــــهنئة
يتقدم سعادة النائب يف برملان
فيكتوريا عن املنطقة الغربية
مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده
بأح ّر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة
عيد الفطر املبارك ،أعاده اهلل باخلري والربكات على اجلميع.

وكل عام وأنتم بألف خري

كفالة
مل
د
ة
س
نة عل
كفا
لة ملدة سنتني ى اجلهاز
على
القنوات
يف خ

دمة
الزبائن

24/7

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

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

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك
ثمن الجهاز 450دوالرا ..سعر خاص ألول  100مشرتك بـ  199دوالرا فقط

لالتـصال:

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

1300 z a a p t v
1300 9 2 2 7 8 8

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

257 W
ً oodville Road- Merrylands NSW - Tel; 1300 922 788 - Web: www
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
كما عودتكم انرتفيجن ..تخفيضات على االجهزة خالل شهر رمضان املبارك من  650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات
ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر - :بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
 -اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة

