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احلكومة الرتكية حتصل على تفويض روني عويك رئيسا لبلدية أوبرن
احلكومة حت ّصن رئيسها بإمجاع على التفاوض
قهوجي يتوقع جتدد املواجهات مع املسلحني يف جرود عرسال الربملان للقيام بعملية عسكرية يف سورية للمرة الثالثة وسليم مهاجر نائبا له
والعراق وطهران حت ّذرها من التصعيد

جمع من أهالي العسكريني املخطوفني يقطعون شارع املصارف أمس االول خالل انعقاد جلسة مجلس
الوزراء (ناصر طرابلسي)

اجليش
قائد
اعلن
العماد قهوجي انه يتوقع
نشوب معركة جديدة مع
اجملموعات املسلحة على

اطراف بلدة عرسال.
وقال قهوجي يف مقابلة
مع فضائية سكاي نيوز
االمريكية اليت تبث من

دبي باللغة العربية إن
اجليش عزز انتشاره يف
تالل عرسال ،وعزل البلدة

التتمة صفحة 31

مع ورود أنباء تركية عن
متكن مقاتلي «الدولة
(داعش)
االسالمية»
من دخول احلي الشرقي
من مدينة عني العرب
(كوباني) الكردية يف
الشمالي،
حلب
ريف
حصلت احلكومة الرتكية
على تفويض طلبته من
جملس النواب من اجل
تدخل عسكري يف االراضي
السورية والعراقية ضد
مقاتلي التنظيم املتطرف،
فيما سارعت طهران اىل
ابداء القلق من ان تؤدي
أي خطوة تركية يف هذا

جملس التعاون اخلليجي :لن نقف مكتويف األيدي ازاء التدخالت اخلارجية يف اليمن

أكد وزراء الداخلية يف دول
جملس التعاون شجبهم
األعمال اليت جرت يف
اليمن بقوة السالح وإدانة
واستنكار عمليات النهب

والتسلط على مقدرات
الشعب اليمين ،وضرورة
إعادة املقار واملؤسسات
الرمسية كافة إىل الدولة
اليمنية وتسليم األسلحة

كافة وكل ما جرى نهبه
من عتاد عسكري وأموال
عامة وخاصة.
وشددوا على أن دول
جملس التعاون اخلليجي لن

تقف مكتوفة األيدي أمام
التدخالت اخلارجية الفئوية،
حيث إن أمن اليمن وأمن
دول اجمللس يعدان كال ال

التتمة صفحة 31

تهنئة

نتقدم بأحر التهاني
من اجلالية العربية
واالسالمية مبناسبة
عيد األضحى
املبارك..وكل عام
واجلميع خبري.

اهلريالد

االجتاه اىل تصعيد التوتر
االقليمي.
وأقر جملس النواب الرتكي
بغالبية  298صوتًا يف
مقابل  98مشروعًا للحكومة
جييز للجيش القيام بعملية
عسكرية يف االراضي
السورية والعراقية ونشر
قوات اجنبية على االراضي
الرتكية ميكن ان تشارك
يف تلك العملية.

رئيس البلدية روني عويك ونائبه سليم مهاجر

التتمة صفحة 31

التفاصيل على الصفحة 11

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
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النائب باربرة بريي تهـنئ بعيد األضحى

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

I would like to wish you and your family peace,
good health and blessings, on this most joyous
occasion of Eid Al Adha.
Eid Al Adha is a time of celebration and personal
sacrifice. I send my best wishes to you and trust
that you will enjoy this festive occasion.

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

Let us join together in drawing inspiration from
the tremendous love of the Prophet Ibrahim in his
willingness to sacrifice his son.

CUT ME!

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
FRONT & BACK, FREE FITTING,

Thank you for bringing to our wider community
the richness and beauty of your faith and culture. Your contribution to building our
multicultural Australia is an invaluable one.
I continually look forward to working with you to build a strong community.

*

FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
هذا
جديدة
4 NEW TYRES this month

SAVE

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

BEFORE I
BURNOUT!

80!
best
tyres!
best prices!
$

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

Barbara Perry MP
MEMBER FOR AUBURN
 االحتفال بعيد، الصحة الجيدة والربكات يف هذه املناسبة األكثر سعادة،أتمنى لكم ولعائالتكم السالم
.األضحىاملبارك
 انني أبعث بأطيب تمنياتي لكم وكلي ثقة انكم سوف تتمتعون.عيد األضحى هو وقت التضحية الشخصية
.هذه املناسبة االحتفالية
فلنستوح جميعا من الحب الفائق للنبي ابراهيم بالتضحية بابنه بكامل ارادته
ِ
 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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

†

with 2 or more

tyres purchased
.. أسعار منافسة..طويلة
خربة
 صدق يف املعاملة..دقة يف العمل

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

email: sales@tyresexcel.com

39

$أيام يف األسبوع
155/80R13
6 نفتح

يتقدم السيد

ملواد البناء

TM

LARGE
CARS

محمد وجيه هوشر

مؤسسة205/65R15
صاحب

89

$

Dunlop
Monza
200R

والبيع بالجملة للبنائني واملهندسني واملصممني بأحرّ التهاني من الجالية العربية واالسالمية بعيد األضحى
H]dljhVcn
 وكل عام والجميع بألف خري...الجميع بالخري والربكات
على
 اعاده اهلل،املبارك4WD Goodyear
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
ING:eg^XZVcY

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#
I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

+1.416.202.6608

BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

35

439

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

$

HMD-163-MTH.indd 1

ä¾ÃMoø ä¾²»j 21{y}=br!|g

15Unlimited
9 31/10.5R15

$

Live TV
www.tyrehouse.com.au
Package

.com

:´²I÷²H Ï¼e ÍÃL²H ÁkÃ÷¶ ¸¶ I¹£Äoÿ² ´ñºH
apply@glarab.com

Wrangler
HT

USD

23/6/10 4:39:00 PM

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

جملس الوزراء فوّض سالم مواصلة التفاوض يف
قضية العسكريني بكل الوسائل

فوض جملس الوزراء رئيسه
ّ
متام سالم مواصلة التفاوض يف
قضية العسكريني املخطوفني
بكل الوسائل املتاحة.
فقد عقد جملس الوزراء جلسة
عادية أمس االول ،يف السراي
الرئيس
برئاسة
احلكومي،
سالم ،وحضور مجيع الوزراء،
دامت حتى السادسة والنصف
مساء ،ادىل بعدها وزير االعالم
رمزي جريج باملعلومات الرمسية
اآلتية :بناء لدعوة دولة رئيس
جملس الوزراء ،عقد اجمللس
جلسته االسبوعية عند الساعة
احلادية عشرة من يوم اخلميس،
الواقع فيه الثاني من تشرين
االول  ،2014يف السراي
احلكومية برئاسة دولة الرئيس
وحضور مجيع الوزراء.
املطالبة بانتخاب رئيس
استهل دولة الرئيس اجللسة
بتأكيد املطالبة بوجوب انتخاب
رئيس مجهورية باسرع وقت
لكي يستقيم عمل مجيع
املؤسسات الدستورية.
بعد ذلك ،اعترب دولة الرئيس ان
عيد االضحى املبارك يأتي حزينا
هذا العام يف ظروف صعبة مير
بها الوطن نتيجة سقوط شهداء
وجرحى وخمتطفني من ابناء
الوطن.
ثم شرع الوزراء بتوقيع املراسيم
العادية اليت حتتاج لالصدار عن
جملس الوزراء ،وحبث بعض
بنود جدول االعمال بانتظار
انتهاء اجتماع الوزير وائل ابو
فاعور بأهالي املخطوفني ،الذين
قام باسم اجمللس بطمأنتهم
بان قضية ابنائهم املخطوفني
تشكل اوىل اولويات احلكومة.
بعد ذلك ،قدم دولة الرئيس
عرضا امجاليا لقضية اجلنود
املخطوفني ،واضعا جملس
الوزراء يف جو املساعي اليت
يقوم بها توصال اىل حترير
هؤالء اجلنود ،آمال ان تأتي
االيام املقبلة بافكار اجيابية.
واضاف دولة الرئيس انه يتابع
املوضوع ليال ونهارا مع وزير
الداخلية واملدير العام لالمن
العام وان الدولة القطرية تلعب
يف عملية التفاوض اجلاري
دورا هاما اجيابيا ،وعلى األثر
ابدى الوزراء وجهات نظرهم
حول هذه القضية ،فتم التأكيد
من قبلهم على تضامنهم مع
االهالي يف معاناتهم على
وجوب متابعة املفاوضات،
وضرورة استعمال الوسائل
املتاحة من اجل التوصل اىل
حترير ابنائهم .وبنتيجة التداول
اكد جملس الوزراء ثقته بدولة
رئيس جملس الوزراء وتفويضه
مبواصلة التفاوض بكل الوسائل
والقنوات املتاحة ،توصال اىل
حتريراجلنود املخطوفني ،على
ان يطلع جملس الوزراء على
نتائجها.
ويف السياق ذاته ،اكد جملس
الوزراء ضرورة ابعاد موضوع
اجلنود املخطوفني واملفاوضات
اجلارية من اجل حتريرهم،
عن التداول االعالمي املكثف

واملثري ،حفاظا على سالمة هؤالء
اجلنود وعدم استغالل قضيتهم
بشكل حيقق مآرب االرهابيني
التكفرييني.

املقررات

كذلك تطرق جملس الوزراء اىل
سائر املواضيع املدرجة على
جدول اعمال اجللسة فتداول
فيها ،واختذ بصددها القرارات
الالزمة واهمها:
 - 1املوافقة على طلب وزارة
الداخلية والبلديات استثناء
املديرية العامة لالمن العام
جلهة متديد مهلة تسديد سلفات
اخلزينة املعطاة هلا خالل العام
 ،2011وذلك يف خالل مهلة
ثالثة اشهر.
 - 2تكليف وزير الطاقة تقديم
املقرتحات بشان العقود املوقعة
مع كل من مؤسسة البرتول
الكويتية ومؤسسة سونا تراك
اجلزائرية.
 - 3املوافقة على طلب
وزارة املالية املوافقة على
تعاقد املديرية العامة لقوى
االمن الداخلي مع املؤسسات
الصحية اخلاصة بطريقة االتفاق
الرضائي.
 - 4املوافقة على مشاريع
مراسيم ترمي اىل نقل اعتمادات
من احتياطي املوازنة العامة اىل
موازنات بعض الوزارات.
 - 5املوافقة على طلب وزارة
تطويع
والبلديات
الداخلية
مفتشني درجة ثانية متمرنني
ومأمورين اضافيني لصاحل
املديرية العامة لالمن العام.
 - 6تكليف جملس االمناء واالعمار
التفاوض مع البنك االسالمي
االتفاقات
بشأن
للتنمية
املختلفة ،بتمويل مشروع تطوير
اجلامعة اللبنانية سعيا لتحسني
الشروط الواردة فيها.
 - 7املوافقة على مرسوم يرمي
اىل تنظيم االعالنات والرتخيص
هلا.
 - 8قبول بعض اهلبات لصاحل
بعض الوزارات.
مواقف وزارية
وعلق بعض الوزراء على
املواضيع املطروحة على طاولة
جملس الوزراء قبيل انعقاد
اجللسة ،معربني عن موافقتهم
على مبدأ التفاوض يف قضية
العسكريني املخطوفني بعيدا
عن اعتماد مبدأ املقايضة.
وأشار وزير البيئة حممد املشنوق
اىل ان ابرز ما سيتم التطرق
اليه من خارج جدول االعمال
النازحني
خميمات
موضوع
اضافة اىل الوضع االمين ،وقال
يف معرض رده على سؤال عن
اللقاء الذي مت بني الوزير جربان
باسيل والوزير السوري وليد
املعلم انه على الرغم من ان
باسيل مل يكن مكلفا ،اال ان
هناك عالقات ديبلوماسية بني
البلدين تستوجب السالم.
اما وزير الداخلية نهاد املشنوق،
فرأى انه جيب انقاذ عرسال من
االحتالل النها تتعرض لعمل
عسكري قد يفجر الوضع يف

اي احلظة ،الفتا يف شأن
املفاوضات مع اخلاطفني ان
هناك تقدما وشيئا جديدا كل
يوم.
واعترب وزير االتصاالت بطرس
حرب انه جيب اال تبقى حال
الغموض سائدة يف كل
امللفات ،وجيب اخذ القرارات
الالزمة حللحلة الوضع يف البلد.
من جهته اكد الوزير آالن حكيم
ان حزب الكتائب مع التفاوض
لكنه ضد املقايضة.
واشار وزير اخلارجية جربان
باسيل اىل ان انشاء خميمات
للنازحني حباجة لقرار من جملس
الوزراء ،لكنه استدرك قائال ان
مثل هذا القرار لن مير ال اليوم
وال بعد  100يوم.
واكد وزير العمل سجعان قزي
ان حزب الكتائب مع وقف كل
مقايضة وتسويف وابتزاز،
وقال :حنن مع املفاوضات
غري املباشرة ومن دون التنازل
اهالي
ودعا
لالرهابيني،
املخطوفني اىل الوثوق بالدولة
اكثر من الوثوق جببهة النصرة
وداعش وأال كانوا اسرى هلم
كما اوالدهم.
ويف ما خص خميمات الالجئني
السوريني ،قال :املخيمات
ليست احلل املثالي وامنا احلل
هو عودة السوريني اىل بلدهم،
واال سننتظر حق العودة كما
حصل مع الفلسطينيني ،وفيما
خص عرسال قال :على اجليش
اللبناني ان يتصرف يف عرسال
وال احد مينعه من القيام بأي
تصرف ،واذا كان اجليش يواجه
اي مشكلة فعلى قائده االعالن
عن املعطلني.
وقال وزير الدولة حممد فنيش
ردا على سؤال حول موقف حزب
اهلل من املقايضة :فليشرح لنا
احد ما ما معنى املقايضة وهو
تعبري ورد يف وسائل االعالم،
وحنن قلنا منذ البداية يف
احلكومة توافقنا على التواصل
مع اخلاطفني ملعرفة مطالبهم
واحلكومة ما زالت على هذا
املوقف.
وصدر عن املكتب االعالمي
لرئيس الوزراء البيان االتي:
يتقدم رئيس جملس الوزراء
متام سالم من اللبنانيني عامة،
واملسلمني منهم خباصة ،بأحر
التهاني مبناسبة حلول عيد
االضحى املبارك ،راجيا اهلل عز
وجل ان يعيده عليهم مجيعا وهم
ولبنان يف افضل حال .ويعتذر
الرئيس سالم عن عدم استقبال
املهنئني يف هذه املناسبة.

الراعي عرض مع فهد األوضاع العامة ومع
حمافظ اجلبل شؤوناً امنائية

استقبل البطريرك املاروني
الكردينال مار بشارة بطرس
الراعي امس االول يف الصرح
البطريركي يف بكركي ،حمافظ
جبل لبنان فؤاد فليفل الذي
اشار اىل ان الزيارة هي
إللتماس الربكة وهي أكثر من
مميزة ،ألن اللقاء مع صاحب
الغبطة ال ميكن اال ان يكون
فريدا.
وقال :لقد حبثنا يف مواضيع
الساعة وكان تشديد من
صاحب الغبطة على املوضوع
اإلمنائي للمواطن اللبناني ،حيث
ملست منه حرصه على احملافظة
على االشخاص يف مناطقهم
واإلستماع اىل مطالبهم والعمل
واإلهتمام
حتقيقها،
على
مبوضوع التنمية يف املناطق
الريفية وخصوصا لناحية حفظ
املياه يف فصل الشتاء لتكون
متوفرة يف فصل الصيف .ويف
هذا اإلطار أكدت لغبطته ان
العمل سيتم مع كافة البلديات
للبحث يف مشروع إنشاء برك
صغرية أو كبرية وذلك حبسب
امكانيات كل بلدية ،لتأمني
املياه يف ايام الشح ألن املياه
هي عصب احلياة ،ووجودها
داللة على وجود احلياة.
والتقى الراعي احملامي جوزيف
ابو شرف الذي اكد على حكمة
البطريرك اليت تظهر يف مواقفه
سواء يف القضايا احمللية أو
اإلقليمية واليت تصب يف خانة
بقاء املسيحيني ومحايتهم يف
هذه املنطقة ،معتربا ان الوضع
يف لبنان هو وضع سياسي
شاذ جيب أن يستقر ملصلحة
كل اللبنانيني وذلك من خالل
التفاهم بني مجيع املواطنني
واإللتقاء بني مجيع األطراف
على قاسم مشرتك خصوصا
وأن هناك أخطارا داهمة على
األبواب.

الوقت يداهمنا

وقال :اليوم منر يف ظروف
إقليمية صعبة ،وحنن نرى أن
الوقت يداهمنا يف ظل الفراغ
الرئاسي الذي مل يقطع املهلة
املدوية بعد .ولكن هذا ال يعين
أن الوضع مطمئن .ان البطريرك
املاروني هو الشخصية الوحيدة
القادرة على لعب دور فعال
يساهم يف اخراج لبنان من
الدوامة اليت فرضت عليه وهذا
ما يقوم به غبطة البطريرك
الراعي من خالل لقاءاته
ومواقفه على الساحتني احمللية
والدولية.
وتسلم البطريرك املاروني من

قنصلية لبنان العامة يف سيدني تهنئ
مبناسبة «عيد األضحى املبارك» يتقدم قنصل لبنان العام يف
سدني جورج البيطار غامن بأطيب التمنيات ألبناء اجلالية عمومًا،
وللمسلمني منهم خصوصًا ،مع الرجاء أن يعيده تعاىل باخلري
والربكات على اجلميع ،وباالستقرار على الوطن.

سدني ،يف 2014/10/3

األب بيار سعد ورئيس بلدية
عمشيت الدكتور طوني عيسى
دعوة لرعاية وحضور حفل توقيع
كتاب مار إرميا العمشييت لألب
سعد ،يف شهر تشرين الثاني
املقبل يف عمشيت.
وأوضح سعد ان الكتاب يتناول
سرية حياة البطريرك القديس
الذي عاش حبيسا يف دير مار
زخيا عمشيت وهو قد حضر
ألول مرة جممع التريان يف العام
 ،1215وأحضر معه تعاليم هذا
اجملمع إىل الكنيسة املارونية.
بدوره ،أعرب رئيس بلدية
عمشيت عن تقديره للجهود
اليت يبذهلا صاحب الغبطة
على كافة املستويات واهتمامه
بأدق التفاصيل املواكبة للملف
اللبناني ،مشريا اىل ان اللقاء
ختلله عرض للوضع العام يف
بلدة عمشيت على الصعيدين
اإلمنائي واملعيشي وللتدابري
اليت تتخذها البلدية لناحية
حفظ السالمة العامة يف البلدة
بالتعاون مع األجهزة األمنية
وابناء البلدة.

زوار بكركي

ومن زوار الصرح ،ميشلني ابي
مسرا مؤسسة مجعية بريوت ترمن
اليت وجهت اىل الراعي دعوة
لرعاية وحضور افتتاح مهرجان
بريوت ترمن الذي سيقام يف
كاتدرائية مار جرجس وسط
العاصمة بريوت يف شهر كانون
األول املقبل.
وأشارت ابي مسرا اىل ان
املهرجان الذي سيقام للسنة
السابعة على التوالي حيمل
هذا العام شعار صاحب الغبطة
شركة وحمبة ،وهو سيشمل
كافة الكنائس الرتاثية يف

العاصمة ،ويتضمن الربنامج
أمسيات موسيقية جملموعة من
العازفني وهو سيمتد طيلة
شهر كانون األول املقبل.
واستقبل املونسنيور شارل
سعد خادم رعييت مار أنطونيوس
ليمنغتون ومار الياس لندن يف
والية اونتاريو يف كندا الذي
محل اليه حتيات وحمبة ابناء
اجلالية اللبنانية يف هاتني
الرعيتني.
وأوضح سعد ان النادي اللبناني
يف ليمنغتون قدم للكنيسة
املارونية يف كندا مساحة 25
ألف مرت مربع من االرض كان
قد شيد عليها يف وقت سابق
مزار سيدة لبنان ،وهو ثاني
أكرب املزارات للسيدة العذراء
يف العامل ،واليوم يتم العمل
على مشروع بناء كنيسة مار
انطونيوس اىل جانب املزار.
واذ أثنى على الزيارة اليت
قام بها الراعي منذ سنتني
اىل ابناء اجلالية يف اونتاريو،
لفت ان هذه الزيارة اعادت
األمل اىل نفوس اللبنانيني
هناك وزادتهم اميانا بوطنهم
األم الذي مل ينفكوا يوما عن
مساعدته بكافة الوسائل.
املاروني
البطريرك
وكان
رعى حفل افتتاح مركز رابطة
االصدقاء اجلديد يف ساحل علما
جونية وأزاح الستار عن لوحات
تذكارية ،مثنيا على الدور
اإلنساني واإلجتماعي الذي
تقوم به الرابطة يف سبيل امناء
وتطوير احلياة اإلنسانية.
والتقى الراعي رئيس جملس
القضاء األعلى القاضي جان
فهد وكان عرض لالوضاع
العامة.

السفارة اللبنانية يف كاتبريا تـهنئ
مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك ،يطيب لي أتقدم من أبناء
اجلالية اللبنانية الكرمية يف أسرتاليا ونيوزيلندا بأطيب التهاني
ّ
وجل أن يعيده عليهم وعلى
عز
واألمنيات ،راجيًا من اهلل ّ
عائالتهم ووطننا الغالي لبنان باخلري والربكات.
وكل عام وأنتم خبري،

كانبريا 2 ،تشرين االول 2014
ميالد رعد
القائم باألعمال بالوكالة
يف سفارة لبنان لدى أسرتاليا ونيوزيلندا
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لبنانيات

زار قهوجي ومل يستبعد لقاء احلريري وجنبالط واجلميّل يف باريس

فتفت :ايرادات السلسلة
سرتجئ إقرارها
مل تصل فرحة هيئة التنسيق
النقابية بإقرار سلسلة الرتب
والرواتب اىل عتبة دار جملس
مد وجزر بينها
النواب .فبعد ّ
نواب االمة للحصول
وبني
ّ
على السلسلة ،وبعد ان جنح
املشرعون يف إبعاد امللف
ّ
عن ضجيج الشارع بتقديم
صيغة نهائية رضيت بها هيئة
التنسيق ،عادت السلسلة اىل
اللجان النيابية لدراستها جمددًا
وسط خماوف من عودتها اىل
االول وعدم ّ
بتها سريعًا.
املربع ّ
ّ
عضو كتلة املستقبل النائب
امحد فتفت اوضح لوكالة األنباء
املركزية ان قبل يوم من موعد
اجللسة التشريعية طرأت مسألة
االعرتاض على السلسلة اخلاصة
بالعسكريني اضافة اىل مشكلة
اساتذة التعليم الثانوي الذين
احتجوا على اعطاء اساتذة التعليم
االبتدائي الدرجات الست ،مبعنى
ان اصحاب احلقوق ال ُيطالبون
حبقهم فقط وإمنا يريدون ان
يأخذوا افضل من غريهم ،وهذه
مشكلة كبرية ُنعاني منها ،الفتًا
اىل ان االجتماعات اليت عقدت
صباحا قبل انعقاد اجللسة
تقرر فيها التوافق على اعادة
السلسلة اىل اللجان النيابية
املشرتكة لدرسها جمددًا الننا ال
نريد ان نفرض على اجليش امرًا
ال يريده.
وعما اذا كانت صيغة السلسلة
ّ
ستبقى كما هي بعد احالتها اىل
سيعاد
اللجان النيابية ،قال
ُ
البحث يف ايرادات السلسلة
ونفقاتها ،لذلك ال استبعد ان
تطول املناقشات داخل اللجان.
واشار فتفت ردًا على سؤال ان
ما مت تشريعه امس هو تشريع
نشرع
الضرورة الننا لو مل
ّ
القروض اليت كانت على جدول
االعمال لكانت الدولة ستخسر
ّ
اموا ً
مذكرًا بان جدول اعمال
ال،
اجللسة التشريعية املاضية اي
يتضمن 47
منذ اشهر كان
ّ
بندًا ،ومؤكدًا اننا سنعقد جلسة
تشريعية ثانية بعد  21اجلاري

القرار اليوروبوند.

طريقتان للتمديد

وعلى خط التشريع ،اشار فتفت
اىل طريقتني القرار التمديد
للمجلس النيابي :إما تعديل
قانون االنتخاب وفق اقرتاح
ّ
لتجنب
النائب انطوان زهرا
الطعن باملهل االنتخابية اليت
اعتمدتها احلكومة ،او الذهاب
اىل التمديد وفق اقرتاح النائب
فتوش املكرر ُ
نقوال ّ
عجل مع
امل ّ
مناقشة مدة التمديد يف اهليئة
العامة جمللس النواب مع ترجيح
ادخال بند ربط التمديد بانتخاب
رئيس اجلمهورية بعد احلصول
على التزامات من القوى
السياسية بأنه فور انتخاب
رئيس جترى االنتخابات النيابية
بعد  6اشهر.
من جهة ثانية ،اثنى فتفت على
اللقاءات اليت يعقدها رئيس
جبهة النضال الوطين النائب
وليد جنبالط مع خمتلف القوى
السياسية ،معتربًا انه يريد مترير
بعض االمور بسالسة وإجياد
توافق عام يف اجمللس النيابي
على بعض امللفات ،ومربرًا عقد
هذه اللقاءات خبوف جنبالط من
الوضع الراهن ووصولنا اىل
الفراغ الكامل على املستويات
كافة ،والفتًا اىل ان جنبالط
يلتقي معنا يف تيار املستقبل
على ضرورة التمديد جمللس
النواب.
اىل ذلك ،مل يستبعد فتفت
عقد لقاء بني الرئيس سعد
احلريري والنائب جنبالط الذي
توجه اىل باريس ،كما عقد لقاء
بني الرئيس احلريري والرئيس
يتوجه اىل
امني اجلميل الذي
ّ
باريس.
وعلى خط ملف العسكريني
املخطوفني ،نقل فتفت ما قاله
رئيس احلكومة متام سالم له
اثناء زيارته منذ يومني السراي:
حياة اجلنود يف االسر ال ُتقارن
نقدمها.
باي تضحية يمُ كن ان ّ
وقد زار فتفت العماد قهوجي
أمس االول.

مفيت عكار ناشد خاطفي العسكريني اطالقهم
والدولة لتسريع حماكمات املوقوفني

وجه مفيت عكار الشيخ زيد زكريا
رسالة ملناسبة عيد األضحى بارك
فيها بالعيد للبنانيني عموما
وللمسلمني خصوصا ،سائال اهلل
أن جيعل أيامنا وأيامكم عامرة
باملسرات واخلريات ،وقال:
يف رحاب هذه األيام الفاضلة
وعلى أبواب عيد األضحى ال بد
أن أتوجه بهذا النداء للخاطفني
وللدولة اللبنانية.
وتوجه للخاطفني مناشدا اياهم
باسم اإلسالم واسم اإلنسانية
واسم الدين واسم الرمحة
واسم األخالق أن تطلقوا سراح
العسكريني والدركيني .ارمحوا
بكاء أمهاتهم ،ارمحوا دموع
زوجاتهم ،ارمحوا صراخ أطفاهلم،
ما تريدونه من الدولة اللبنانية
ليس عند هؤالء ،وما ذنبهم
وما جريرتهم؟ أطلقوا سراحهم
ليبتهجوا بالعيد بني أقربائهم
وأحبابهم.
أضاف :أذكركم بإميانكم بالنيب
حممد صلى اهلل عليه وسلم عندما
فتح مكة وأسر من أسر فيها ،ثم
قال هلم :اذهبوا فأنتم الطلقاء.
أذكركم بإميانكم بنيب اهلل السيد
املسيح عليه السالم كيف كان

متساحما مسحا مع من أساء
إليه .كونوا أصحاب املبادرة،
وأطلقوهم إكراما لعيد األضحى
املبارك ،وإن ما تنادون به من
عدم تدخل أطراف لبنانية يف
الصراع يف سوريا ،وإطالق سراح
املوقوفني املسجونني يف رومية
هو ما ينادي به أيضا الكثري من
اللبنانيني.
كما ناشد الدولة اللبنانية العمل
اجلدي يف عالج قضية هؤالء
املخطوفني ،والتضحية يف سبيلهم
وأيضا عالج قضية املوقوفني
واملسجونني يف سجن رومية
وغريه ،فأنتم األم ،واألم تعدل
بني أبنائها وترمحهم ،ومن الظلم
بقاؤهم هذه الفرتة الطويلة دون
حماكمة أو مساءلة ،بينما غريهم
يطلق وخيلى سبيله على مرأى
ومسمع من اجلميع ،فأسرعوا يف
إنهاء ملفهم ،وارمحوا أيضا بكاء
أمهاتهم ودموع زوجاتهم وصراخ
أطفاهلم .وختم بالقول :إنه نداء
لكل صاحب ضمري حي أن يسعى
ويساهم ويطلق سراح كل حمتجز
وموقوف وخمطوف ،وال جيوز أن
حياسب أحد جبريرة أحد وال تزر
وازرة وزر أخرى.

املقداد :جنبالط ليس مكلفاً مبسعى بني حزب اهلل واملستقبل

يف إطار احلراك السياسي الذي
شهدته الساحة اللبنانية خالل
االيام القليلة املاضيةُ ،عقد
لقاء يف كليمنصو أمس االول
بني النائب وليد جنبالط ووفد
من حزب اهلل أضفى مناخا إجيابيا
على املشهد السياسي الداخلي.
فهل يعمل البيك على وساطة
بني احلزب وتيار املستقبل؟
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
علي املقداد أوضح لوكالة األنباء
املركزية ان اللقاء بني جنبالط
وحزب اهلل دوري ،والتواصل
مطلوب بني مجيع اللبنانيني
ليجدوا خمرجا لألزمة خصوصا
مسألة رئاسة اجلمهورية ،مشريا
ّ
مكلفا
اىل ان جنبالط ليس
مبسعى لتقريب وجهات النظر
بني حزب اهلل واملستقبل.
اللقاءات
ان
اىل
ولفت
متواصلة بني احلزب والتقدمي
االشرتاكي ،ونأمل ان تثمر يف
املستقبل ملعاجلة األزمة ،مشريا
اىل ان النقاش خالل اجتماع
أمس (االول) ،ركز على قضية
الرئاسة.
وردا على سؤال ،أكد املقداد
ضرورة ان تكون املخاوف األمنية
مشرتكة بني اللبنانيني ليتوحدوا
حول مواجهة التهديدات اليت

تعصف يف ّ
كل املنطقة وليس
فقط يف لبنان ،ومن املؤكد
تطرق إليه
ان هذا املوضوع
ّ
اجملتمعون أمس (االول) ،وهذا
ما جيب حبثه من دون ان تكون
هناك لقاءات مسبقة والحقة،
مشددا على ضرورة ان يتوحد
ّ
اجلميع ملواجهة االرهاب الذي
ّ
كل لبنان وليس طائفة
يهدد
ّ
حمددة وال بلدا
معينة أو منطقة
ّ
معينا.
وعن تنسيق أمين بني حزب اهلل
والتقدمي االشرتاكي خصوصا
يف منطقة العرقوب وراشيا،
قال ال أعلم ما هي التفاصيل
األمنية والعسكرية ،لكن ُيعمل
بشكل جيد جدا لكي يبقى ّ
كل
لبنان حمميا من االرهاب ،واصفا
العالقة مع جنبالط باجليدة جدا
وأكرب دليل اىل ذلك لقاء أمس
(االول) والكالم الذي صدر عن
اجملتمعني.
وعن اقرتاح جنبالط بأن يكون
العماد ميشال عون رئيسا
توافقيا لسنتني ،أجاب املقداد
هذا االمر ُيسأل عنه وليد بك
فقط ،حنن موقفنا واضح من
امللف الرئاسي.

سفري سوريا :نثق بأن لبنان سينتصر بهذه املعركة

بري تلقى برقية تهنئة من السيسي
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،امس االول يف
عني التينة ،سفري سوريا علي
عبد الكريم علي ،الذي قال
بعد اللقاء :احلديث مع دولة
الرئيس ،بعد التهنئة طبعا بعيد
االضحى املبارك والتمنيات ان
تكون االيام بهذا العيد حاملة
لألمان واالطمئنان هلذه املنطقة
يف مواجهة االرهاب ،تركز
على العالقة بني البلدين وعلى
االرهاب العابر للحدود الذي
مل يعد خافيا من سلحه وموله،
وخصوصا يف ظل االزمة اليت
يعاني منها هذا البلد الشقيق
بعد اختطاف العسكريني والدرك
اللبنانيني.
اضاف علي :الرتكيز كان ،وهذا
ما ركز عليه دولة الرئيس ،على
ضرورة التنسيق بني البلدين
وبني احلكومتني واجليشني .وان
اهلروب من هذه احلقيقة يضعف
احلملة يف مواجهة هذا االرهاب،
وال حيسن ال اىل املخطوفني وال
اىل اجليش اللبناني يف معركته
احملقة والشرعية ،واليت حنن يف
سوريا نثق بأن لبنان سينتصر
يف هذه املعركة كما ستنتصر
سوريا .سوريا اليت افتتحت
وما تزال وصمدت عرب اكثر من
ثالث سنوات ونصف يف مواجهة
ارهاب متعدد اجلنسيات من
اكثر من مثانني دولة وبتمويل
وبتسليح قوى تدعي اآلن بأنها
تواجه هذا االرهاب .حنن نبارك
كل اجلهود اليت ميكن ان تصب
يف هذا االجتاه ،حتى مبا فيها
الدول اليت مولت وسلحت ودربت
وارسلت االرهابيني ،حتى هؤالء
عندما يعودون عن خطاياهم فهذا
االمر يكون فيه مصلحة هلم اوال
ولشعوب املنطقة ثانيا.
وتابع :ان سوريا واثقة من كفاءة
جيشها وشعبها واصدقائها
وحلفائها ومن وعي الشعب يف
كل املنطقة بأن هذا االرهاب
التكفريي يشكل خطرا على أمن
أبنائه وأمن االجيال القادمة
وعلى أمين اوروربا وامريكا
اليت هي تستدرك وتستشعر
هذه املخاطر جراء االرهابيني
الذين حيملون جنسية بلدانها،
اضافة اىل التمويل واالحتضان

صالون رجالي نسائي للبيع

صالون رجالي نسائي  UNISEXللبيع..
تأسس منذ  17سنة ..يقع يف قلب أوبرن..
مساحته  85مرتا مربعا وله زبائن دائمون.
يحتوي على  6مقاعد لتسريح الشعر وحوضني
 Two Wash Basinsحديثني لغسل الشعر
مع امكانية اضافة تسهيالت للتجميل.
الصالون مثالي ألصحاب الخربة وهو مجهز
بكل التجهيزات األساسية.

السعر 95 :ألف دوالر او أقرب عرض
الرجاء ممن يرغب جديا يف الشراء االتصال
على الرقم:
0405 631 816

اهلائل والفكر اخلطر الذي هو
الضرع الذي رضع منه هؤالء
االرهابيني.
هل تناولتم ملف النازحني
السوريني؟
 هذا ما أشرت اليه يف البدايةبأن التنسيق بني الدولتني
واحلكومتني ومع السفارة ومع
كل اجلهات املعنية هو ما يوصل
اىل النتائج اليت ختدم لبنان
وختدم سوريا والسوريني يف
املناطق اللبنانية املختلفة .طبعا
يعرف مجيع املعنيني ان نسبة من
هؤالء ونسبة غري قليلة ساهمت
فيها السياسة املرتكبة احيانا يف
التعاطي والقفز على احلقائق
والقوانني الناظمة واالتفاقات
الناظمة للعالقة بني البلدين،
االرهابيون الذين غطي عليهم
مراضاة لدول معينة ،واستجداء
املال وليس البحث عن مساعدة
النازحني كان وراءه بعض
اجلهات اليت ساهمت يف تأزيم
هذه القضية .وللخروج منها
كلها جيب التنسيق مع احلكومة
السورية
والقيادة
السورية
واجليش السوري ومع السفارة
السورية ،وسوريا متد يدها
وتفتح قلبها ،وهؤالء مواطنونا
وسوريا االقدر على مساعدة
ابنائها ،ولكن قبل كل ذلك جيب
ان يكون اخلطاب واضحا ايضا
للجهات اليت تدعي احلرص على
لبنان ان اوقفوا متويلكم هلؤالء
االرهابيني وأوقفوا تسليحهم
اهم من اهلبات والدول اليت
جتتمع يف مؤمتر للماحنني.
ورأى ان القرارين  2170و 2178
اذا ما طبقا تطبيقا صحيحا يفقد
هذا االرهاب انيابه وكل القدرة
على التحرك ،وهذا أهم من كل
العمليات العسكرية .وقال:
ان يوقف تدريب من يسمونهم
باملعتدلني وهم يدركون ان ال
بيئة معتدلة بني هؤالء املسلحني
الذين حيملون فكرا تدمرييا.
وهذا اخلطر يتهدد هذه الدول
نفسها كما يتهدد الغرب
االوروبي واالمريكي الداعم بكل
اسف هلذا االرهاب الذي نبارك
االن استشعاره ،ولكن نتمنى
جدية اكثر وضوحا وخارطة طريق
اكثر وضوحا للقضاء على هذا
االرهاب .وسوريا ودول املنطقة
معها العراق وايران ولبنان
ومصر ،كل الدول يف املنطقة
معنية مبواجهة هذا االرهاب
واالنتصار عليه .وحنن واثقون
من ذلك بإذن اهلل.
تهنئة السيسي
وصدر عن املكتب االعالمي
لرئيس جملس النواب االستاذ
نبيه بري ما يلي :ملناسبة حلول
عيد االضحى املبارك يعتذر دولة
رئيس جملس النواب نبيه بري
عن عدم تقبل التهاني يف العيد،
متمنيا ان يعود على اللبنانيني
باخلري
واملسلمني
والعرب
واالستقرار والوحدة وليس ذلك
على اهلل بعسري.
من جهة ثانية ،تلقى الرئيس
بري بطاقة تهنئة من الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي،
كما تلقى برقية تهنئة بالعيد
ايضا من رئيس جملس الشعب
السوري حممد جهاد اللحام.
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لبنانيات

نائب بريوت :مستعدون للنزول اىل اجمللس وتشريع الضرورة دعم اجليش مدار متابعة بينه وبني السعودية وفرنسا

عودة عرض االوضاع مع جمدالني وكرم
عرض مرتوبوليت بريوت
وتوابعها للروم االرثوذكس
املطران عودة التطورات على
الساحة اللبنانية وأوضاع
املنطقة مع عضو كتلة
عاطف
النائب
املستقبل
جمدالني الذي قال بعد
اللقاء :زرت سيدنا ألخذ
بركته واالستنارة بآرائه،
ولكي نتداول شؤون البلد
والناس .األوضاع يف لبنان
معقدة ومقلقة ،وخصوصا
يف غياب رئيس للجمهورية
وعدم انتظام عمل املؤسسات
الدستورية .لذلك أولويتنا
رئيس
انتخاب
ستبقى
للجمهورية قبل أي استحقاق
آخر .من جهة أخرى .يف أول
يوم لشغور سدة الرئاسة،
قلنا إننا رغم املادة  75من
الدستور اليت تقول بأن
اجمللس النيابي يتحول إىل
هيئة ناخبة وال ميكنه معاجلة
أي أمر آخر غري انتخاب رئيس
للجمهورية ،حنن مستعدون
أن ننزل إىل اجمللس النيابي
الضرورية
األمور
ونشرع
واالستثنائية ،وهذا ما حصل
البارحة .نزلنا حتى نقر سلسلة
الرتب والرواتب وبعض
األمور الضرورية .ما حصل،
يا لألسف ،ان السلسلة حولت
إىل اللجان ،وأعتقد أن دولة
الرئيس بري كان على حق
يف هذا القرار ،لكننا متكنا
من تشريع األمور الضرورية،
ومنها قوننة رواتب املوظفني
يف
املقبلني،
للشهرين
انتظار أن تقدم للمجلس
النيابي موازنة  ،2015مع
قطع احلساب الضروري .هذا
هو موقفنا ،أولوية انتخاب
رئيس للجمهورية قبل أي أمر
آخر ،وقبل أي انتخابات نيابية
أو غريها.
هناك من يقول إن إقرار
سلسلة ختص العسكريني هو
نوع من تأجيل أو حتى إلغاء
للسلسلة؟
 أعتقد أن فصل السلكالعسكري عن املدنيني حق،
ألن النظام العسكري خيتلف
عن نظام املدنيني ،لذلك من
املنطق أن تكون هلم سلسلة
خاصة بهم ،وللمدنيني سلسلة
أخرى .ال أعتقد أن هذا األمر
سيؤخر إقرار السلسلة.
ما حقيقة اهلبة اإليرانية
وملاذا
اجليش؟
لتسليح
اآلن؟
 ال أعرف ،جيب طرح السؤالعلى الذين تكلموا بهذا األمر.
الكثري من الغموض يلف
املوضوع وطبيعة هذه اهلبة،
وماذا حتوي ،أسلحة ،ذخائر،
أعتدة ،ثياب ،ال أعلم .يف
مجيع األحوال ،حنن نقول إن
اجليش اللبناني حباجة لسالح،
ألعتدة ،نريد أن يكون اجليش
اللبناني جيشا قويا ألننا
نعتربه العمود الفقري للدولة
اللبنانية وعندما يكون اجليش
قويا تكون الدولة قوية .لذلك
حنن مع تسليح اجليش من أي

جهة أتى السالح ،طبعا ما عدا
إسرائيل.

فادي كرم

وكان املطران عودة استقبل
عضو كتلة القوات اللبنانية
النائب فادي كرة الذي قال
بعد الزيارة :يف هذه الظروف
اليت نعيشها من فراغ
وتعطيل وظروف مصريية مير
فيها الوطن والشعب اللبناني
ضرورة
هناك
واجملتمع،
دائما أن نأتي ونستمع اىل
سيدنا ونظرته وتطلعه اىل
استمرار هذا الوطن واستمرار
التعايش فيه الوطن واخلروج
من األزمة اليت نعيشها.
هل حبثتم يف موضوع
الالجئني يف لبنان ،وظاهرة
داعش ،وموضوع عرسال
والوضع األمين؟
 عندما نتحدث عن األزمة،فهذا يعين احلديث عن كل ما
يهدد الوطن والتعايش فيه،
والتوجه هو يف اجتاه أن
يكون عندنا القدرة الستيعاب
هذه املسائل بطريقة إنسانية
باألساس وبطريقة وطنية
تليق بلبنان.
هل هناك انتخابات لرئيس
اجلمهورية خالل الشهرين
املقبلني؟
 حنن نأمل أن حتصلوهذه
رئاسية،
انتخابات
ليست مقايضة وال اتفاق
يقام بني فريق وآخر،
املفروض أن يسعى اجلميع
لتحصل انتخابات رئاسية أوال،
وبعدها انتخابات نيابية ،ولكن
وضعها بطريقة املقايضة هو
اخلطأ .السلسلة البارحة مل
متر ،وأعادها الرئيس بري
إىل اللجان املشرتكة ،ليس
ألن هناك مقايضات وال ألن
املقايضات فشلت ،بل ألن
هناك مطالبات استجدت يف
اللحظة األخرية متنع السري
بسلسلة توصل املطالب
اىل املطالبني ،وهلذا السبب
حصل تراجع يف السلسلة،
حتصل
املفاوضات
وكل
اليوم حتى نتمكن من السري
جمددا يف الطريق الصحيح،
أي انتخاب رئيس للجمهورية
وانتخابات نيابية ،وعندها
تكون السلسلة وغريها.
هذا يعين أن ليس هناك
اتفاق ضمين بني األطراف؟
 ليس هناك أي اتفاقضمين بني فريق وآخر ،هناك
مفاوضات بني كل األفرقاء
للوصول إىل تفاهم لنتمكن
من السري باالستحقاقات
الدستورية واالنتخابية بطريقة
سليمة.

طعمة :جوالت جنبالط هدفها
حتصني البلد
أكد عضو اللقاء الدميوقراطي
النائب نعمة طعمة ،يف تصريح
امس االول ،ان حراك وجوالت
ولقاءات النائب وليد جنبالط،
امنا تهدف لتحصني البلد امام
الرياح العاتية اليت تعصف
على
وتداعياتها
باملنطقة
الداخل اللبناني ،اضافة اىل
حضه مجيع االفرقاء لولوج
احلوار كسبيل وحيد لتفاهم
مجيع االفرقاء الن كل املراحل
واحملطات منذ السبعينات،
اىل اليوم ،اثبتت انه ليس
باستطاعة اي طرف ان يدعي
انه منتصر او حيكم البلد،
فللبنان خصوصية سياسية
وتنوع
وثقافية
وطائفية
يف كل اجملاالت ،الفتا اىل
ان اللقاءات اليت شهدتها
كليمنصو يف الساعات املاضية
كانت جدا اجيابية واتسمت
بالتفاهم والتوافق على ضرورة
معاجلة امللفات واالستحقاقات
السياسية والدستورية حبكمة
ودراية الن الظروف الراهنة
يف غاية اخلطورة والصعوبة.
وأشار اىل ان الدور السعودي
مستمر وقائم جتاه لبنان
على مستوى دعم املؤسسة
العسكرية ،وهو مدار متابعة
بني اململكة واملعنيني ويف

واجليش
فرنسا
طليعتهم
استمرار
وتاليا
اللبناني،
اجلهود السعودية لتقريب
املكونات
بني
املسافات
السياسية كافة وحرصها على
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
يف اقرب وقت ممكن ملا لذلك
من مردود اجيابي على لبنان
وعلى الصعد كافة.
وخلص اىل القول :يف الوقت
الذي نهنىء فيه اململكة
وقيادتها وشعبها واملسلمني
يف لبنان والعامل مبناسبة عيد
االضحى املبارك ،فاننا ومن
خالل املواكبة واملتابعة الدائمة
نلمس احلرص السعودي على
دعم لبنان واستقراره ورخائه،
وتلك توجيهات خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز والقيادة السعودية ملا
يكنون للبنان من مودة وحمبة
يف سياق تاريخ هذه العالقات
املبنية على احرتام متبادل،
معتربا ان هذا التنوع السياسي
ومن سائر املشارب واالطياف
والتوجهات الذي شارك يف
العيد الوطين للمملكة ،لدليل
على هذه العالقة الوطيدة
بني البلدين وايضا يؤكد ان
الرياض على مسافة واحدة من
مجيع اللبنانيني.

النائب سعد :ال صحة لوجود
ارهابيني بني راشيا والعرقوب
ال يزال اخلطر احملدق بلبنان
يسيطر على احلدود اللبنانية
من جهاتها كافة ،خصوصا
الشرقية منها ،فبعد حوادث
متكررة شهدتها مناطق راشيا
الوادي ،كان آخرها يف بلدة
عني عطا القريبة من احلدود
اللبنانية -السورية ،اليت كانت
السبب االساس لقيام رئيس
احلزب التقدمي االشرتاكي
النائب وليد جنبالط جبولته
االخرية على املنطقة للتأكيد
على ان اجليش هو حامي
والتشديد
واالمن،
السلم
على عدم اللجوء اىل االمن
تبي ان
الذاتي بعد ان
نّ
سلسلة اجراءات يتخذها اهالي
املنطقة بالتنسيق يف ما بينهم
ملساعدة اجليش اللبناني يف
محاية مناطقهم.
ترددت معلومات عن
وفيما
ّ
وجود جمموعات من جبهة
النصرة يف راشيا والعرقوب،
يعمد بعض قادتها على
االنتقال من األراضي السورية
كالقنيطرة ودرعا إىل لبنان
لعقد اجتماعات تنسيقية مع
كوادر ناشطني يف الداخل
اللبناني ،نفى عضو اللقاء
الدميوقراطي النائب انطوان
سعد عرب املركزية هذه
املعلومات ،مؤكدا ان ما
حيصل حوادث متفرقة كتلك

اليت حصلت يف بلدة عني عطا
أخريا.
واشار اىل ان زيارة جنبالط
اىل العرقوب وراشيا واليت
ختللتها حمطة يف شبعا أثبتت
عدم وجود مسلحني من
النصرة وداعش يف املنطقة،
مشريا اىل امكانية مرور افراد
عرب الطرقات اجلبلية الوعرة
بني وقت وآخر ،اال ان االجواء
هادئة مبدئيا وال صحة لتمركز
اي من اجلماعات االرهابية يف
هذه املناطق.
وقال مثة شائعات خمتلفة،
بد من االخذ يف االعتبار
وال ّ
طبيعة املناطق اليت تتالصق
حبدودها مع سوريا ،معلنا ان
ال خوف على االهالي اال انه
من الطبيعي ان يشعر هؤالء
يف االرياف واملناطق اجلبلية
باخلوف على قراهم وعائالتهم،
ويعمد شبابهم اىل السهر
ملساعدة اجليش اللبناني يف
احلفاظ على السلم واالمن.
واشار اىل ان جنبالط وخالل
جولته يف منطقة راشيا اختذ
موقفا حامسا وحتدث بنربة
قاسية بعض الشيء يف
موضوع االمن الذاتي ،طالبا
من اجلميع ترك مهمة محاية
البلد للجيش اللبناني ،نظرا
ملا قد يسببه هذا االمر من
التباس وتضليل.

يزبك التقى فاعليات ومشايخ عاليه وجوارها
داعياً اىل احلوار والعمل ملنع الفوضى
جال رئيس اهليئة الشرعية يف
حزب اهلل الشيخ حممد يزبك على
مشايخ وفاعليات سياسية يف
معصرييت وعاليه وعبيه وسوق
الغرب ومزار الشيخ عبداهلل
التنوخي.
وكانت حمطته االوىل يف
معصرييت الشوف حيث التقى
الشيخ حبيب الصايغ ابو
سليمان ،يف حضور مشايغ
املنطقة وفاعلياتها وتداول
الداخلي
الشأن
الطرفان
والوضع يف لبنان خصوصا
واملنطقة عموما.
واكد يزبك اهمية الزيارة
والتواصل على اعتاب عيد
االضحى املبارك ،وقال :جئنا
مهنئني بالعيد ،عيد التضحية
باالنانية والبعد عن اآلخرين
لنكون جسدا واحدا جتمع يف
ما بيننا اواصر االلفة واحملبة
والرمحة.
وأثنى على الدور الكبري لوليد
جنبالط حبركته يف هذه االيام
العصيبة من اجل مجع الكلمة
والوحدة الوطنية الن هذا الوطن
ال ميكن ان يبقى وطنا من دون
اللقاء بني أهله بالتعاون يف ما
بينهم للنهوض بالوطن.
وركز على احلوار اخلطوة
االساس يف البناء الصحيح
وابدى
اجملتمع،
وبتحصني
تقديره لتطلعات الشيخ حبيب
الصايغ هذه التطلعات اليت
تصبو اليها كل االنفس املبنية
على القيم والتسامح والتعاضد،
وقال :ال تلتئم الرمحة مع
السكني ومع الذبح لالنسان
وهذا فهم مغلوط ويراد منه
تشويه االسالم وعلى العلماء
اظهار حقيقة االسالم ،وعلينا
ان نعمل حتى ال نسمح للفوضى
بان تعم ،ونؤكد ضرورة احياء
املؤسسات النه ال ميكن ان
يكون وطن من دون دولة
وال دولة من دون مؤسسات،
وجيب اال يكون هناك تعطيل او
شغور ،ويف امكان اللبنانيني

ان يتفاهموا ويتالقوا ويتزاوروا
ويكسروا كل احلواجز ويفتحوا
الصفحة البيضاء الناصعة من
اجل بناء الوطن .ولذلك حنن
نثين على الزيارة اليت قام بها
جنبالط للمنطقة اليت ميكن ان
تكون مسرحا لبعض الطاحمني
والطامعني بفتنة وال حل اال
مبثل هذه اللقاءات .واننا اليوم
يف هذا البيت لنؤكد سويا
وحدة الطريق وخري الوطن
الصورة
ولنعطي
واالجيال
الواضحة النموذجية للعيش
الواحد والسلم االهلي.
وشدد على احلوار االساس
يف البناء الصحيح والسليم
يف اللقاء مع مشايخ عاليه
يف عبيه وسوق الغرب حيث
التقى فعاليات املنطقة يف
مزار الشيخ عبداهلل التنوخي.
واكد انه ال بد من الزيارة
على مقربة من عيد االضحى
املبارك واللقاء يف هذا املكان
واملقدس لشيخنا التنوخي الذي
محل هموم املوحدين وهموم
االسالم لينشره يف بالد العامل
وليعطي الصورة الواضحة عن
رسالة االنسانية يف ايام تعمل
فيه على تسوية صورة االسالم
واستبدال الرمحة بالسكني
فتتجلى عظمة السيد التنوخي
برسالته اليت محلها اىل الناس
مجيعا ،وشدد على التقاطع من
اجل االخوة واحملبة.
وختم :جئنا لنشد على ايدي
بعضنا البعض نتزود من
شيخنا التنوخي هذه الروحية
وهذا املوقف الذي فيه مصلحة
للجميع .ونناشد اللبنانيني ان
يتفاهموا يف ما بينهم الحياء
مؤسساتهم والحياء الدولة اليت
تكون قادرة وقوية مبؤسساتها
املدعومة من الشعب ويف
مقدمها املؤسسة العسكرية،
فاجليش هو الذي حيمي الوطن
ويضمن االمن واالستقرار.
واختتمت اجلولة بلقاء مع مشايخ
عاليه وفاعلياتها.

تيار املسقبل يف أسرتاليا يهنئ بعيد األضحى
مبناسبة عيد األضحى املبارك يتقدم تيار املسقبل أسرتاليا
ومنسقية سيدني من اللبنانيني بأزكى التهاني وأطيب التمنيات
باليمن واخلري
أعاده اهلل عليكم وعلى وطننا احلبيب لبنان
ُ
والربكات.
خنص بالتهنئة ضيوف الرمحن حجاج بيت اهلل احلرام ألدائهم
فريضة احلج ونتمنى هلم حجًا مربورًا وسعيًا مشكورًا.

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
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لبنانيات

أهالي العسكريني اعتصموا قرب السراي وأبو فاعور نقل اليهم اجيابيات
العسكريني
أهالي
محل
احملتجزين لدى تنظيمي جبهة
النصرة وداعش صور أبنائهم
واخلوف على مصريهم ،اىل
ساحة رياض الصلح واعتصموا
على بعد أمتار من السراي
احلكومي ،حيث كانت تعقد
جلسة جمللس الوزراء ،كانت
تتناول أسلوب مقاربتها قضية
العسكريني وسقف تعاطيها مع
خاطفيهم.
وقطع االهالي الذين حضروا
من البقاع والشوف ،شارع
املصارف يف وسط بريوت
املؤدي اىل السراي احلكومي
لبعض الوقت ،مشددين على
أنهم يريدون أوالدهم بأية
وسيلة ،واذا كانت املقايضة
هي احلل ،فعلى احلكومة ان
تسري بها.
ويف حماولة لطمأنتهم ،أوفد
رئيس احلكومة متام سالم اىل
االهالي وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور ،وأمني عام
اهليئة العليا لالغاثة اللواء حممد
خري .وتوجه أبو فاعور لألهالي
قائال.
اهالي
اخاطب
ان
أحب
العسكريني املخطوفني سواء
اهالي اجلندي املخطوف ذبيان
او باقي االهالي الذين أتوا من
مناطق اخرى ،ألؤكد هلم باسم
رئيس احلكومة الذي كلفين
لقائكم وباسم النائب وليد
جنبالط وباسم كل الوزراء ان

هذه القضية ليست قضية
عابرة ،وان كان اهل السياسة
ال يستطيعون رمبا ان يشعروا
االحساس نفسه الذي تشعرون
به ،فأنتم الذين تعانون لكن
هذه املعاناة استطيع ان اؤكد
ان ليس هناك تعاطف فحسب
من قبل الدولة بل شعور بأن
هذا االمر بات مبثابة حمنة وطنية
جيب ان تنتهي.
ما أستطيع قوله هو ان
القوى السياسية يف احلكومة
كلها جممعة على اجياد حل
لقضية العسكريني واجلنود
املخطوفني ،وهذا االمر جيب
ان ال يستمر .وما نستطيع
تأكيده من معلوماتي من رئيس
احلكومة ومن اللواء عباس
ابراهيم الذي حنن على تواصل
يومي ودائم معه والذي يبذل
جهودا كبرية مع وزير الداخلية،
ان االمور تتحرك اجيابا بشكل
كبري وما كان حاصال سابقا
من انسداد يف افق التفاوض
هو أمر جتاوزناه ،وان ما كان
حاصال من تهديد يومي بالقتل
قد جتاوزناه ،واملفاوضات قد
انطلقت وقطعت اشواطا جيدة
جدا ودخلت يف مرحلة اجيابية
كبرية.
وقال :من املتوقع ان نشهد
تطورات اجيابية ،واالمور مل تعد
مستحيلة ،هذا دون أن اعطي
امال خمادعا.
اضاف :حنن نتابع االمور

FACT SHEET

بالتفصيل وقد جتاوزنا املرحلة
الصعبة ودخلنا يف مرحلة
اجيابية .اعود واكرر ان كل
القوى السياسية جممعة على
اجياد حل سريع هلذا االمر وهذه
املعاناة اليت يعانيها العسكريون
االهالي ،واكثر من ذلك فان
املسألة باتت تتجاوز ان هناك
حياة ابناء لنا حتت اخلطر وان
هناك اهالي يعيشون يف ما
يتجاوز القلق اىل حدود احملنة،
االمر بات له عالقة باالستقرار
االهلي وبالسلم االهلي.
وتابع :رأينا عندما مت قتل عدد
من العسكريني كيف انهارت
كل احلدود االمنية واجلغرافية
واالخالقية ،ورأينا كيف اصبح
اخلطف على اهلوية بني اللبنانيني
وهذا امر مدعاة ملخاوف كبرية،
وكما قلت له عالقة بالسلم
االهلي واالستقرار االهلي.
والدولة عندما تقوم بواجبها
يف هذا االمر ال تقوم بواجبها
معكم كأهالي بل تقوم بواجبها
مع نفسها ،النه اذا ما سبقت
الغرائز العقل والسياسة فال
نعرف اىل اين ميكن ان نصل.
ونوه ابو فاعور بوحدة اهالي
ّ
العسكريني واملخطوفني يف
التحرك الواحد املشرتك الن هذه
قضية واحدة ،فاجلميع ينتسبون
اىل كل بيت لبناني وكل منطقة
لبنانية وهم ابناء املؤسسة
العسكرية وابناء مؤسسة قوى
االمن الداخلي ،وهما مؤسستان

The first stage of the Medibank Private
Share Offer is pre-registration.
Pre-register to reserve your prospectus at:

medibankprivateshareoffer.com.au

وطنيتان بامتياز.
واشار اىل ان نقاشا سيحصل
يف جملس الوزراء ،وجل ما
أدعو االهالي اليه هو اطالق
يد رئيس احلكومة وخلية االزمة
واللواء عباس ابراهيم يف اجياد
احلل ،وحنن لنا ملء الثقة بأن
هذا االمر سيصلنا اىل ان
تؤول االمور اىل نهاية وخامتة
سعيدة.
بيان االهالي
من جهتهم ،رد االهالي عرب
بيان قالوا فيه الساعات متر
والعمل
تتسارع
واحلوادث
واجب وملح حيث ال يعود
ينفع الندم .ومنعا للتسويف
واملماطلة ،نعلن ما يلي :نؤكد
التزامنا املطلق قضية عسكريينا
املختطفني ومعاناة اهلهم وكل
اجلهود والتحركات لالفراج
ونصر على املواقف
عنهم،
ّ
اجلريئة املعلنة من قبل الوزير
ابو فاعور باسم النائب وليد
جنبالط واليت حتفظ ارواح
االسرى وكرامة وهيبة الدولة
ومؤسساتها ،ونطالب باالسراع
يف وترية املفاوضات من دون
تردد ملا يفضي اىل حترير
العسكريني.
وطالبوا ذوي الشأن السياسي
واالجتماعي والعسكري واجملتمع
املدني بالتواصل اجلدي والفاعل
مع االهالي ،لبلسمة جراحهم
حيث سيؤدي هذا التسويف
وعدم االهتمام اىل سلبية ال

حتمد عقباها .واذ حذروا من
املماطلة يف معاجلة هذا الوضع
وامللف ،توجه االهالي للمواطنني
كافة باالعتذار عما قد يطاهلم
جراء اخلطوات التصعيدية اليت
قد تشل البلد وتعيق حركته.
وقالوا نأمل ان يتحلى الوزراء
بالشجاعة والقرار وان يوقفوا
املكابرة الن العسكريني هم من
حيفظون هيبة الدولة.

عون تابع شؤوناً امنائية مع وفدي
بلدييت منصورية حبمدون وأكروم عكار

إستقبل النائب العماد ميشال
الرابية وفدًا
عون يف دارته يف ّ
من بلدية املنصورية  -عني
املرج حبمدون ،برئاسة رئيس
البلدية نقوال اهلرب وحضور
املخاتري ومنسق القضاء بول
جنم وسيزار أبي خليل.
وإذ شكر الوفد العماد عون
قدمها
املساعدات اإلمنائية اليت ّ

Medibank Private is AUSTRALIA’S
LARGEST PRIVATE HEALTH
INSURER
Medibank Private provides health
insurance cover for over 3.8 MILLION
PEOPLE NATIONWIDE
Medibank Private has been providing
private health insurance for almost
40 YEARS
Medibank Private delivers private
health insurance through two brands
– Medibank and ahm
Over HALF OF ALL AUSTRALIANS
have private health insurance1
1. As at 30 June 2014, 55.2% of Australians had either hospital cover
or extras cover, or both (PHIAC – Membership Coverage Quarterly
Statistics, June 2014).

• Pre-registration is the first stage of the Medibank Private Share
Offer and allows you to reserve a prospectus.

BENEFITS OF PRE-REGISTERING
• If you pre-register now and then decide to apply for shares when
the Offer opens, you can be allocated more shares than if you do
not pre-register.
• Pre-registration ensures you get an online or paper copy of the
prospectus when the Offer opens.
• A person who does not pre-register can still apply for shares
when the Offer opens.

FURTHER INFORMATION ABOUT THE MEDIBANK
PRIVATE SHARE OFFER
• Further details of the Offer will be available when the prospectus
is lodged with ASIC.
• You should only make any investment decision to apply for
shares after carefully considering the information contained
in the prospectus.
• Visit medibankprivateshareoffer.com.au or call 1800 998 778.

OBTAINING INFORMATION OR ADVICE ABOUT
THE MEDIBANK PRIVATE SHARE OFFER
• For investment advice you should talk to an authorised
financial adviser or broker.

Pre-registration is only open to Australian residents and is not a commitment to buy shares.
Pre-registration closes on Wednesday, 15 October 2014.
The Medibank Private Share Offer will be made by the Commonwealth of Australia. A copy of the prospectus in relation to the Medibank Private Share Offer may be obtained after it
has been lodged with ASIC. Anyone who wants to acquire shares in Medibank Private will need to carefully consider the prospectus and complete an application form that will be in
or will accompany the prospectus. Pre-registrants are not obliged to apply for shares. This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, securities
)”in the United States or any other jurisdiction. The shares referred to herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the “U.S. Securities Act
or under the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act
or an exemption from registration requirements.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE IN THE UNITED STATES

قدم له برناجمه
للمنطقة،
ّ
اإلمنائي طالبًا الدعمه لتحقيقه.
كذلك استقبل العماد عون
وفدًا من بلدية أكروم  -عكار
برئاسة عدنان اخلطيب وحضور
املخاتري.
وقد طالب الوفد العماد عون
مبساندة البلدة يف إنشاء مدرسة
فنية رمسية يف بلدية قنيا.

اجليش :العثور على مواد كيماوية يف
عرسال تستعمل للتفجري

صدر عن قيادة اجليش
 مديرية التوجيه البياناآلتي:
بتارخيه حواىل الساعة ١٤.١٥
عثرت دورية تابعة ملديرية
املخابرات على ثالثة اكياس
سوداء اللون مشتبه بها يف
حملة عني الشعب  -عرسال،

<N Xs`%U

or call 1800 998 778

WHAT IS PRE-REGISTRATION

تصعيد بعد العيد

ومع عودتهم اىل مركز اعتصامهم
لوح االهالي
يف ضهر البيدرّ ،
بتصعيد حتركاتهم والتوجه حنو
سجن رومية او طريق املطار،
بعد عيد االضحى ،اذا مل حتمل
عطلة العيد مفاجأة سارة باطالق
احد العسكريني وان مل يلمسوا
جبدية
ان احلكومة بدأت تتعاطى ّ
مع ملف أبنائهم.

وبعد الكشف عليها من قبل
اخلبري العسكري ،تبني انها
معبأة مبواد كيميائية تستعمل
للتفجري زنتها حواىل  ٦٦كلغ
جمهزة بصاعق كهربائي،
حيث عمل على تعطيلها ومت
نقلها اىل مكان آمن ،وبوشر
التحقيق باملوضوع.
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لبنانيات

بالتفاصيل بشائر إعالن «إمارة وهابية».طرابلس بانتظار
صدور أمر عمليات ..لالنضمام إىل «والية أبو مالك»

حسان احلسن -
أضحت طرابلس على وشك
الدخول عمليًا يف دائرة الصراع
الدائر مع اجملموعات التكفريية
يف لبنان واملنطقة ،وبالتالي
فإن تفجري الوضع األمين يف
الفيحاء ال يتطلب سوى صدور
أمر عمليات بذلك ،ال أكثر ،برأي
مرجع سياسي واسع االطالع.
تردي
ويعزو املرجع سبب
ّ
األحوال األمنية يف عاصمة
الشمال إىل وجود خاليا مسلحة
نائمة فيها ،وتغلغل عناصر
متشددة من جنسيات غري
التابعيتي
لبنانية ،خصوصًا من
نْ
الفلسطينية والسورية ،حتديدًا
يف «باب التبانة» و»البداوي -
املنكوببني» ،كذلك حتظى هذه
اجملموعات باملوارد البشرية
والتجهيزات اللوجستية الالزمة
للتحرك عسكريًا ،وهي على
ُّ
أهبة االستعداد لذلك ،إذا دعت
جتدد
احلاجة ،خصوصًا يف حال ُّ
املعارك بني اجليش اللبناني
واجملموعات التكفريية املسلحة
يف سلسلة اجلبال الشرقية،
حملاولة إرباك اجليش ،وختفيف
الضغط عن هذه اجملموعات.
وال خيفي املرجع حقيقة وجود
بيئة حاضنة للتكفرييني يف
الشمالية،
املناطق
بعض
أعطتهم هامشًا واسعًا لالنتشار
والتسلح ،السيما يف املنطقتني
املذكورتني آنفًا ،ما دفع أحد
قيادي «تيار املستقبل» إىل

اإلقرار بأن هناك مربعًا أمنيًا
يف املدينة أصبح اآلن مكتم ًال
داخل منطقة باب التبانة ،وهو
مرتبطي مبنطق
بقيادة شخصني
نْ
التطرف القائم يف املنطقة،
ّ
يقصد شادي املولوي وأسامة
منصور.
وتعقيبًا على كالم «القيادي»،
يؤكد املرجع أن الشخصني
املذكورين هما مبنزلة واجهة
للمشروع التكفريي يف الفيحاء
ال أكثر ،كاشفًا أن إدارة
اجملموعات التابعة هلذا املشروع
هي يف عهدة «أمري جبهة
النصرة» يف القلمون؛ أبو مالك
التلي.
ويلفت املرجع إىل أن سبب تغلل
«النصرة» يف عاصمة الشمال
دون سواها هو خربة «النصرة»
يف تنظيم اخلاليا اإلرهابية يف
وتفوقها على «داعش»،
املدن،
ُّ
اليت تتقن القتال يف اهلجمات
الربية ،حسب رأيه.
ويف سياق متصل ،يشري
ختوفًا لدى
املرجع إىل أن مثة
ُّ
«املستقبل» من تنامي «ظاهرة
السين،
التكفري» يف الشارع
ُّ
بعدما صارت صاحبة حيثية ال
ميكن االستهانة بها مطلقًا،
وهي يف طريقها حلجز مكان
خاص هلا يف الساحة اللبنانية،
ومل تعد حتتاج إىل رعاية «التيار
األزرق» ،الذي كان بدوره
يستخدمها فزاعة خلصومه عرب
القول هلم« :البديل عنا هم

MICHELLE ROWLAND MP
SHADOW MINISTER FOR CITIZENSHIP
AND MULTICULTURALISM
MEMBER FOR GREENWAY

التكفرييون» من جهة ،وإلظهار
ً
مقارنة مع «النهج
«اعتداله»
التكفريي» من جهة أخرى.
والشك أن انضمام اململكة
السعودية إىل احللف الذي
املتحدة
الواليات
تقوده
لـ»حماربة اإلرهاب» ،إضافة إىل
مهامجة الرئيس سعد احلريري
لـ»االئتالف السوري املعارض»
أسهما يف اتساع اهلوة بني
«املستقبل» و»التكفرييني»،
التصدعات اليت ظهرت
بدليل
ُّ
يف «كتلة املستقبل» النيابية
هناك ،ال سيما بعد خروج
اثنني من أعضائها املعروفني
مبواقفهما املتشددة ،وهما
النائبان خالد الضاهر ومعني
املرعيب.
وما يثري الربية أيضًا ،ظهور
بشائر إعالن «إمارة وهابية»
يف مناطق نفوذ «التكفريني»
يف عاصمة الشمال ،من خالل
إعالن شعاري «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر» ،و»مساندة
املستضعفني» ،على غرار ما
فعل تنظيم «فتح االسالم» خالل
وجوده يف خميم نهر البارد.
يف احملصلة ،باتت طرابلس
على شفري اهلاوية ،وقد تصل
إىل قعرها يف وقت وشيك ،إذا
مل تبادر السلطات املختصة إىل
تفكيك اخلاليا اإلرهابية املنتشرة
يف املدينة ،السيما يف البداوي
والتبانة ،قبل إعالنهما «إمارة
وهابية».
ّ

THE HON BILL SHORTEN MP
LEADER OF THE OPPOSITION
MEMBER FOR
MARIBYRNONG

نأمل بانتهاء جلجلة السلسلة بثالثية احلقوق واإلمكانات واإلصالحات

كنعان بعد اجتماع التكتل :ضد زيادة الـ tvaومع زيادات
العسكر ودرجات معلمي القطاع اخلاص وقانون تسليح اجليش

عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون وعرض مللفات
الساعة ويف مقدمها اجللسة
التشريعية وبنودها ،السيما
سلسلة الرتب.
حتدث امني سر
وعقب االجتماع ّ
التكتل النائب ابراهيم كنعان
فقال:
 -1يكرر التكتل موقفه الذي مل
يبدله جلهة ضرورة التناسق بني
ّ
االيرادات واحلقوق واالصالحات
الضرورية واليت جيب الرتكيز
عليها يف ما سيقر يف اجمللس
النيابي .وقد متت العودة يف
املشروع املقرتح اىل عدد من
املعايري اليت كانت مرفوضة
سابقًا ،ومنها الدرجات الست
للمعلمني ولالداريني ،بعدما
كانت  4،5يف التقرير األخري
للجنة اليت رئسها النائب جورج
عدوان.
 -2جيدد التكتل موقفه من
ضرورة العدالة واملساواة بني
اجليش والقوى االمنية وسائر
القطاعات من معلمني واداريني.
واملفاوضات ال تزال قائمة على
هذا الصعيد ،وننتظر اجوبة على
االسئلة اليت طرحناها ونتوقعها
يف الساعات املقبلة.
 -3جيدد التكتل موقفه الرافض
للزيادة على القيمة املضافة ال
 .TVAفال ميكن حتميل األعباء
للمواطن اللبناني الذي يدفع
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EID AL-ADHA

We send our warmest greetings to Muslims celebrating Eid al-Adha in Australia.
Eid Al-Adha is a celebration of faith which demonstrates to all Australians the important symbolic
nature of sacrifice; a lesson observed from Ibrahim’s example and the strength of his faith.
Today in Australia we are lucky that the sacrifices we make in our daily lives are not as great as the
ones our parents, grandparents and ancestors made. Our country has grown to ensure that we are
able to find work, prosperity and benefit from a strong social safety net provided by Australia that
allows us to live educated and healthy lives.
And it is during these prosperous times, that the celebration of Eid Al-Adha is so important not only
for Muslims but for the entire Australian community. It’s a time when we can all reflect on the sacrifices we must continue to make to become better people and the sacrifice many people around the
world continue to make in order to live a free and happy life.
We have been very distressed by recent reports about the Australian Islamic community being wrongly blamed for the crimes of ISIL, including assaults and other forms of vilification.
Labor stands shoulder to shoulder with Australia’s Islamic community and, now more than ever, we
are committed to tolerance, social cohesion, mutual respect and multiculturalism.
Labor will continue to work with you to stop misinformation, bigotry and prejudice directed at the
Australian Islamic community.
As we have previously stated ISIL has no right to use the name of Islam.
The Australian Labor Party has always recognised the extraordinary contribution that the Muslim
community makes to our country. With the Muslim population in Australia growing each year it is hard
to imagine the shape of our nation today without the valuable contributions that Islamic Australians
have made.
This reflects modern Australian multiculturalism: a story of cultural enrichment, social cohesion and
economic growth and it is a story that the Labor Party is committed to and will always defend.
We strongly believe that multiculturalism has transformed Australia into a vibrant and prosperous
nation. We have communities such as yours to thank for this transformation.
We commend Muslim Australians who have completed the incredible pilgrimage of Hajj in Mecca and
Medina and wish them a safe return home.
On behalf of the Federal Parliamentary Labor Party we wish everyone a joyous and memorable celebration.
!Eid Mubarak

تتهرب
الضرائب يف وقت
ّ
مسجلة منها،
شركات عدة غري
ّ
واجلميع يعرفون االصالحات
املطلوبة على هذا الصعيد.
وبالتالي ،فاملوضوع مبدئي
بالنسبة الينا ،وكانت لنا آراء
يف العديد من البنود واليت
سنعلنها يف اجللسة التشريعية.
 -4يؤكد التكتل ضرورة املساواة
والعدالة بني معلمي القطاعني
العام واخلاص ،يف ظل وجود
يوحد ما
الذي
القانون 56
ّ
ينطبق على العام واخلاص على
هذا الصعيد.
 -5سيتابع التكتل كل املسائل
املرتبطة بالسلسة يف اتصاالته
لتحديد املوقف النهائي منها يف
اجللسة غدًا .ونأمل يف انتهاء
درب جلجلة السلسلة حبصول
القطاع العام على حقوقه مع
متكن الدولة من توفري االمكانات
واالصالحات املطلوبة.

 -6اما بالنسبة اىل البنود األخرى
على جدول اعمال اجللسة،
فهي من االقرتاحات االمنائية
واالنشائية والبنتى التحتية
املطلوبة على مستويي الرتبية
واالشغال واليت اقرت يف جلنة
املال واملوازنة أخريًا ،ومنها
محاية مياه نبع جعيتا ،وابنية
للجامعة اللبنانية.
 -7يؤكد التكتل أن تشريع
الضرورة كان مطلبه منذ مخسة
اشهر ،فمصلحة الدولة العليا
فوق كل مصلحة أخرى .وال جيوز
ان تستمر الدولة من دون وعي
وادراك لضرورة االلتقاء يف
املؤسسات الدستورية للقيام
بالواجبات املطلوبة ،يف ظل
احلاجة اىل عدد من القوانني،
ومنها قانون برنامج تسليح
اجليش الذي نطالب بادراجه
على جدول اعمال اجللسة
التشريعية املقبلة.

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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عرب وعالم

احلجاج يقضون يوم الرتوية
يف مشعر منى

توافد حجاج بيت اهلل احلرام امس
االول ،إىل مشعر منى لقضاء
يوم الرتوية ،وسط تكامل يف
اخلدمات واإلمكانات اليت أعدتها
خمتلف اجلهات املعنية بشؤون
احلج واحلجاج.
ويبقى احلجاج يف منى إىل
ما بعد بزوغ مشس امس ،ثم
يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة
الوقفة الكربى ،ثم يعودون
إليها بعد النفرة من عرفة
واملبيت مبزدلفة لقضاء أيام
التشريق ،ورمي اجلمرات.
ووجه االمري مشعل بن عبد اهلل
بن عبد العزيز ،أمري منطقة
مكة املكرمة رئيس جلنة احلج
املعنية
اجلهات
املركزية،
بتوفري كل االحتياجات الصحية
واخلدمية والتموينية ،ومتابعة
ذلك ميدانيا ،والعمل على حل
اي اشكاليات تواجه حجاج بيت
اهلل احلرام فورا لتتفرغ وفود
الرمحن الداء مناسكهم يف يسر

Proudly supported by

وسهولة.
ووفرت السلطات السعودية
اللوجستية
اإلمكانات
مجيع
واخلدماتية والدينية لتسهيل
بروحانية
املناسك
أداء
وطمأنينة ،مؤكدة على اجلهات
احلكومية أهمية السعي لتنفيذ
كل ما من شأنه إجناح مهامها
يف موسم احلج.
ويعد مشعر منى من أكرب
احتضانا
املقدسة
املشاعر
واجلهات
احلكومية
للدوائر
اخلدماتية العاملة على تيسري
أداء املناسك ،مبساحة تقدر ب
 %١٥من مساحة السفوح اجلبلية
للمشعر ،فيما املساحة املتبقية
مستخدمة لنصب اخليام ،الذي
يعد أحد أكرب املشروعات اليت
نفذتها احلكومة إليواء احلجاج
مبساحة مقدرة ب  2.5مليون
مرت مربع وفق مواصفات حتقق
املزيد من األمن والسالمة،
وتستوعب  2.6مليون حاج.

حزب العمال الكردستاني يعلن النفري العام املسلحون احلوثيون يستعدون للهجوم على
للدفاع عن عني العرب وداعش يتقدم
مأرب للسيطرة على النفط والكهرباء

اعلن حزب العمال الكردستاني
النفري العام للدفاع عن مدينة
عني العرب مشال سوريا .يأتي
هذا فيما نقل احلزب الدميوقراطي
الكردستاني عن ناشطني كرد من
داخل مدينة عني العرب السورية
أن مسلحي داعش تقدموا ناحية
مدخل املدينة عند قرية حلنج.
واضاف موقع احلزب أن املدينة مل
تسقط اال أن مسلحي التنظيم باتوا
قريبني جدا منها وسيطروا على
قرييت ميناس وعلبلور جنوبا.
ونقل املرصد السوري أن
االشتباكات بني وحدات احلماية
الكردية ومسلحي داعش تدور على
بعد مئات االمتار من عني العرب،
وسط خماوف من اقتحام املدينة يف
اي حلظة .واضاف أن داعش وطن
مسلحني يف قرية زيزيك اجملاورة
بعد ما هجر أهلها منها كما قتل
مواطنا كرديا معتقال لديه.
بدوره حذر زعيم حزب العمال
الكردستاني عبد اهلل أوجالن
املسجون يف تركيا من أن عملية

السالم بني حزبه والدولة الرتكية
ستنتهي إذا مسح ملسلحي داعش
بارتكاب جمزرة يف عني العرب.
وجاء موقف أوجالن يف بيان
حزبي زاره يف السجن
وفد
أصدره
ٌ
ٌ
أمس االول.
من جهتها طالبت احلكومة السورية
جملس األمن الدولي باختاذ موقف
واضح من تفجريي محص وغريهما
من اجلرائم اليت تنفذها اجملموعات
االرهابية.
إىل هذا ووسط حداد عام لف
املدينة شيعت محص شهداء
التفجري اإلرهابي املزدوج الذي
ضرب امس االول حي عكرمة ،فيما
نفذ االهالي اعتصاما احتجاجا على
التفجري الذي ضرب منطقتهم امس
االول.
وكانت حصيلة التفجري اإلرهابي
قد ارتفعت اىل  49مواطنا بينهم
حنو أربعني طفال ،بانفجار سيارة
مفخخة قرب مدرسة حلظة خروج
الطالب تبعها تفجري انتحاري نفسه
يف املكان.

«فلق» و»ظفر» ..معدات عسكرية جديدة تكشف عنها إيران

كشفت إيران عن منظومة فلق
إلطالق الصواريخ وعجلة ظفر
التكتيكية الثقلية اليت جعلت
ايران سادس دولة تنتج هذا النوع
من العجالت يف العامل ،ويأتي
ذلك بعد أيام على كشفها عن
أول طائرة من دون طيار جمهزة
بصواريخ مضادة للطائرات.
«ظفر» هي أول عجلة تكتیكیة

ثقیلة تنتجها ايران حمليا وسادس
دولة تنتج هذا النوع من العجالت
معدات عسكريٌة ايرانيٌة جديدة
ٌ
«فلق» و»ظفر» .أما فلق فهي
منظومٌة صاروخيٌة قادرة على
تأمني إطالق الصواريخ بكثافة وهي
حبسب مؤسسة الصناعات الدفاعية
االيرانية تتمتع بقوة مناورة عالية
وتنفيذ عمليات مباغتة والتنقل يف
املناطق الوعرة كما ميكن تركيبها
بسرعة يف اماكن خمتلفة.
وزير الدفاع االيراني
وقال
العميد حسني دهقان «بانتاج
هذه العجلة نكون سادس دولة
يف العامل تتمكن من تصنيع هذا
النوع من العجالت ،وهي قادرة
على نقل اربعة وعشرين طنا من
احلمولة يف املنحدرات الصعبة
واملستنقعات ،أما منظومة «فلق»
الصاروخية فهي قادرة على ضرب
هدفني يف آن معا حتى عمق عشرة
كيلومرتات ويستخدم فيها نوعني
من الصواريخ  240و  333ميلي مرت
باسم فلق واحد وفلق اثنني».
الكشف عن «فلق» و»ظفر» يأتي
بعد أيام فقط على كشف ايران عن
«مهاجر» ،اول طائرة من دون طيار
جمهزة بصواريخ مضادة للطائرات،
وعلى اعالنها العمل على تصنيع
مروحية هجومية ثقلية جديدة.
وبعد أيام أيضا على الكشف عن
جتارب على صواريخ بعيدة املدى
سعت الواليات املتحدة إىل رصدها
حبسب املعنيني االيرانيني.
يقول قائد قوة اجلوفضاء يف
احلرس الثوري االيراني العميد
امري علي حاجي زادة «قبل شهرين
اجرينا جتربة على صواريخ بعيدة
املدى ،وألن هذه الصواريخ خترتق
طبقات جوية خمتلفة ،كان ال بد من
االعالن عنها ،لكي ال حتلق طائرات
يف املنطقة .وعند اجراء التجربة
علمنا أن امريكا حركت طائرات
كانت تستخدمها للتجسس على
الصني و كوريا اىل منطقتنا لرصد
جتربتنا الصاروخية».
كل هذا يأتي يف ظل العقوبات
املفروضة على ايران ،يقول
املختصون .ورغم ذلك تعلن
طهران عن هبة للجيش اللبناني
وال تنفي تصرحيات مسؤولني
عراقيني قالوا فيها إن ايران كانت
أول دولة سلمتهم السالح حملاربة
االرهاب.

استقبل الرئيس عبد ربه منصور
هادي رئيس اجلمهورية امس
االول رئيسة بعثة االحتاد
األوروبي لدى اليمن بيتينا
موشايت.
وذكرت وكالة األنباء اليمنية أن
اللقاء استعرض جماالت التعاون
بني اليمن واالحتاد األوروبي
على كافة املستويات والصعد
وكذا املستجدات على الساحة
الوطنية خاصة عقب التوقيع
على اتفاق السلم والشراكة
الوطنية من قبل األطراف والقوى
السياسية .ويف اللقاء تطرق
الرئيس إىل اجلهود املبذولة
لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة
الوطنية الذي ميثل اجنازًا جديدًا
سعى فيه اجلميع لتغليب لغة
احلكمة والعقل لإلسهام يف بناء
اليمن اجلديد القائم على احلرية
والعدل وسيادة القانون ،الفتًا
إىل أن االتفاق جنب اليمن خماطر
االنزالق إىل احلرب والدمار ومثل
عبورًا آمنًا لتنفيذ خمرجات مؤمتر
احلوار الوطين الشامل وجتاوز
كافة العقبات والتحديات.
ومثن الرئيس وقوف دول االحتاد
األوروبي إىل جانب اليمن يف
خمتلف الظروف واألحوال ويف
كافة اجملاالت ودعمها ألمنه
واستقراره ووحدته .من جهتها
أشادت موشايت بتوقيع خمتلف
األطراف على اتفاق السلم
والشراكة الوطنية ..مؤكدة
ضرورة التزام اجلميع بتنفيذ
كافة بنوده .ونوهت باجلهود
اليت يبذله الرئيس عبد ربه

منصور هادي واخلطوات اليت
يتخذها لتنفيذ خمرجات احلوار
الوطين واتفاق السلم والشراكة
الوطنية ..معربة عن استعداد
االحتاد األوروبي ملواصلة تقديم
الدعم واملساندة لليمن للتغلب
والتحديات
الصعوبات
على
املختلفة اليت تواجهه.
إىل ذلك استقبل الرئيس هادي
اليوم سفري مجهورية أملانيا
االحتادية لدى اليمن فالرت
هامسان.
وذكر مهتمون بالتطورات على
الساحة اليمنية بأن ميلشيات
احلوثي تتجه حنو مأرب للسيطرة
على مراكز مصادر الطاقة ومن
بينها خدمات النفط ،والغاز،
وكهرباء العاصمة صنعاء.
وحول أنباء حتركات احلوثيني غربًا،
اليت أشاعتها مواقع إلكرتونية
صحفية حمسوبة على الرئيس
اليمين السابق علي صاحل ،حنو
باب املندب ،وصفت بأنها غري
صحيحة حتى اآلن ،موضحة أن
ميلشيات احلوثيني ،اليت تسمى
باللجان األمنية ،تتجه صوب
مأرب .وقدرت املصادر بأن
احلوثيني وحلفاءهم ينشرون أخبارًا
مكذوبة عن حتركات مكثفة وجتهيز
قوات كبرية إلرساهلا غربا ،وذلك
لتجنيب قواتهم ،اليت حيركها
فعليا شرقا باجتاه مأرب ،حلمايتها
من التعرض لكمائن قد تنصبها
القاعدة ،ورجال القبائل ،عرب
الطريق الرابط بني صنعاء ومأرب
170كم ومن هجمات انتحارية
حمتملة من تنظيم القاعدة.

واشنطن تبيع السعودية صواريخ
باتريوت بقيمة  ١،٧٥مليار دوالر

قال البنتاغون إن وزارة
اخلارجية األمريكية وافقت على
صفقة بقيمة  1.75مليار دوالر
لبيع السعودية نظام باتريوت
للدفاع اجلوي وصواريخ باك
  3وستكون شركتا لوكهيدمارتن وريثيون املتعاقدين
الرئيسني.
وأخطرت وكالة التعاون األمين
الدفاعي اليت تنفذ صفقات
األسلحة اخلارجية الكونغرس
بشأن صفقة األسلحة احملتملة
واليت مل يتم إنهاؤها بعد.
وأمام املشرعني  30يوما لعرقلة
الصفقة لكن مثل هذا التصرف
أمر نادر.
وقالت وكالة التعاون األمين
الدفاعي إن الصفقة ستساعد
السعودية على جتديد ما لديها
حاليا من صواريخ باتريوت اليت
أصبحت عتيقة ويصعب استمرار
االعتماد عليها بسبب قدمها
ونقص قطع الغيار.
وتأتي هذه الصفقة منسجمة
يف
الرياض
خطوات
مع
السنوات األخرية واهلادفة إىل
تعزيز مشرتياتها من العتاد
العسكري ،حيث أعلنت وزارة
الدفاع األمريكية يف  17تشرين
األول  2013عزمها على بيع
السعودية واإلمارات العربية
املتحدة أسلحة وذخائر بقيمة
 11مليار دوالر ،تشمل توريد

 6000قنبلة موجهة 1000 ،منها
للسعودية و 5000لإلمارات
من نوع ( )39 - GBUصغرية
القطر ،دخلت اخلدمة يف سالح
اجلو األمريكي يف عام ،2006
األهداف
ملهامجة
تستعمل
الثابتة ،مثل مستودعات الوقود
والدشم والقوات الثابتة يف
اخلطوط األمامية ،وباإلضافة
إىل  1500صاروخ جو  -أرض
بعيد املدى لكل دولة ،ميكن
إطالقها على اهلدف من على
منت الطائرات املقاتلة وهي
ال تزال بعيدة عن جمال الدفاع
اجلوي للعدو ،الصواريخ من
صناعة شركة  BOEINGوشركة
 Raytheonاألمريكية ،وتعد
هذه األسلحة لتجهيز الطائرات
احلربية السعودية واإلماراتية
من طراز إف  15 -و إف 16 -
 ،كما تضم الصفقة أيضا توريد
أنظمة عسكرية أخرى من األسلحة
التقليدية وقطع الغيار ملعدات
عسكرية كان قد مت شراؤها يف
وقت سابق من قبل الدولتني.
فيما كانت السعودية أبرمت
يف نهاية  2010أكرب صفقة
تسلح مع واشنطن مشلت شراء
عشرات الطائرات واملروحيات
بقيمة حنو  60مليار دوالر،
كما عقدت عام  2012صفقة
بقيمة  6.7مليارات دوالر لشراء
طائرات نقل ومتوين أمريكية.

صفحة 9

Page 9

Saturday 4 October 2014

السبت  4تشرين األول 2014

اسرتاليات

مطالبات من بعض النواب حلظر الربقع يف الربملان
اعلن نائب عمالي بارز ان دعم
رئيسة موظفي رئيس الوزراء
حلظر ارتداء الربقع يف مبنى
الربملان قد يقوض دعوة ابوت
اخلاصة للهدوء على خلفية األمن
القومي.
فقد كشفت فريفاكس ميديا
ان كبرية مستشاري السيد
ابوت بيتا كردلني ،Credlin
اعربت عن دعمها حظر التغطية،
الذي يدفع باجتاهه نائب يف
احلكومة ،وكيفية حصول هذا
دون تأجيج التوترات.
وأتى هذا الكشف قبيل اجتماع
عقد يف كانبريا االربعاء بني
كبار موظفي الربملان ومسؤولني
أمنيني ،حيث سيتم اختاذ قرار
بشأن طلب السيناتور االحراري
كوري برناردي حلظر ارتداء
الربقع داخل املبنى.
كما ان لدى زميله يف االئتالف
نائب احلزب الوطين جورج
كريستنسن النظرة نفسها.
وقالت النائب العمالية Alannah
 MacTiernanلفريفاكس ميديا
ان محلة حلظر الربقع يف املبنى
هي «حماولة مثرية للشفقة
إلثارة االنقسام» على أساس
«مشكلة مفتعلة» بهدف وحيد
هو «رفع درجة احلرارة على
مسألة صعبة بالفعل».
تر وال ملرة
واعلنت انها مل َ
واحدة الربقع يف مبنى الربملان
منذ انتخابها يف عام ،2013
وحتى عند حضور املناسبات
اإلسالمية.

بيتا كردلني

وقالت السيدة MacTiernan
«إن آخر شيء يتعني علينا
القيام به هو السري يف هذه
املياه الراكدة ،بادعاء ان لدينا
املئات من الناس يتجولون يف
أروقة الربملان يف الربقع».
وكشفت السيدة MacTiernan
عن انها جتد الربقع غري مريح
على أساس حقوق املرأة ولكنها
قالت ان ذلك ال يربر احلملة
حلظره.
بدوره انتقد النائب العمالي
إد هيوسك  ،Ed Husicوهو
النائب الوحيد مسلم الربملان
الفيدرالي ،السيدة ،Credlin
قائال انها الشخصية الثانية
الرفيعة يف احلكومة بعد زعيم
حزب باملر يونايتد كاليف باملر
باملر.
ورحبت سيناتورة حزب باملر

يونايتد جاكي الميب ،Lambie
اليت ختطط لتقديم مشروع قانون
حلظر الربقع يف األماكن العامة،
يتم التصويت عليه على اساس
التصويت الفردي اخلاص (اي

دون ان يفرض احلزب رأيه
على اعضائه) مبوقف السيدة
.Credlin
الميب
السناتورة
وقالت
للصحفيني يف كانبريا «لقد بدأ
اجلميع بالصعود اىل عربة املنع
وليس فقط بيتا . »Credlin
واضافت تقول «هذا حيتاج إىل
قيادة طوني أبوت ،الذي عليه
إظهار بعض القوة والشجاعة
يف ظل هذه الظروف ودعم
دعوتي حلظر الربقع ..إنه شيء
جتب مناقشته وأنه حيتاج إىل
نقاش».
وقد أثار اخلبريان القانونيان
جورج نيوهاوس وجورج وليامز
الشكوك حول أي قانون
للكومنولث حلظر النقاب ،قائال
ان ذلك قد ينتهك املادة 116
من الدستور ،اليت متنع احلكومة
الفيدرالية من سن القوانني اليت
حتظر حرية التعبري عن الدين.
وقالت السناتورة الميب انها
تريد ان يكون مشروع قانونها
جاهزا عندما يستأنف الربملان
جلساته خالل أسبوعني.
وردا على سؤال حول كيف
ختطط لضمان أن يكون (مشروع
القانون) صاحلا دستوريا ،قالت
السناتورة الميب« :اعتقد حيث
هناك إرادة هناك وسيلة».
واضافت «وإذا كنت تعتقد
أنه أفضل للبالد اآلن ويف
املستقبل وانه سيعمل على
وقف االنقسام ،اذن ،هذا ما
يتعني علينا القيام به».

صحيفة دايلي تلغراف االسرتالية تعتذر من عضو
بلدية كانرتبري خضر صاحل
اعتذرت صحيفة دايلي تلغراف
من عضو بلدية كانرتبري ورئيس
جملس التعددية احلضارية فيها
خضر صاحل بعد قيامها بنشر
مقال على موقعها االليكرتوني
بتاريخ  30سبتمرب  2014زعمت
فيه ان افراد اجلاليات العربية
واملسلمة يف الكمبا بسيدني
يقومون باالبالغ عن املضايقات
واحلوادث اليت يتعرضون هلا
لعضو بلدية كانرتبري خضر
صاحل ولغرية من ائمة املساجد
بدال من توجيهها ملراكز الشرطة
مباشرة مما يعيق عملها.
وزعم املقال ان هذه احلوادث
تتعلق برسائل كراهية عنصرية
وتهديدات يتلقاها اصحاب
احملالت املسلمون يف منطقة
الكمبا يف سيدني على خلفية
االحداث يف الشرق االوسط
ال تستطيع الشرطة مالحقتها
المتناع افراد ااجلالية عن االبالغ
عنها ملراكز الشرطة مباشرة
والقيام باالبالغ عنها لقادتهم
مباشرة.
وقد تلقت الصحيفة شكوى من
حمامي عضو بلدية كانرتبري
اعرتاضا على املقال اعرتاضا
على ما نشرته من معلومات
مغلوطة ،قامت على اثرها
حبذف التصرحيات اليت نشرتها
واستبدال بذلك بالتاكيد ان
عضو بلدية كانرتبري صاحل
كان وال يزال يدعم التعاون

عضو بلدية كانرتبري خضر صالح
مع الشرطة وهو يشجع سكان
املنطقة اليت ميثلها يف اجمللس
البلدي واليت تقيم فيها نسبة
كبرية من اجلالية العربية
واملسلمة على االتصال مباشرة
مبراكز الشرطة لالبالغ عن اي
جرائم وخمالفات .
واعرب صاحل يف تصريح اذاعي
الذاعة اس بي اس تعليقا على
ما صدر من صحيفة دايلي
تلغراف عن اسفه لقيام بعض

وسائل االعالم االسرتالية بنشر
معلومات مسيئة ومغلوطة هدفها
اجلاليات
اثارة اجملتمع على
العربية واملسلمة حتديدا وحماولة
تصويرها زورا كأنها تعيش يف
كانتونات مغلقة وتقيم امنها
اخلاص داخل اسرتاليا خاصة
يف ظل الظروف احلساسة اليت
منر بها مؤكدا على سجل هذه
اجلاليات املشرف يف صيانة
امن وسالمة جمتمعنا االسرتالي.

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

اسعار منافسة

معاملة جيدة

نفتح  7أيام يف االسبوع

201 Merrylands Rd, Merrylands - Tet: 8677 7559
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مداهمات للشرطة الفيدرالية وشرطة فيكتوريا على ارهابيني مشتبهني يف ملبورن

آدم بندت  Bandtمن كانبريا
قائال انه سيسعى لإلحاطة
بأنشطة الشرطة يف منطقته
االنتخابية.
وتأتي هذه املداهمات بعد أكرب
عملية على االطالق ملكافحة
االرهاب يف اسرتاليا حصلت
يف وقت سابق من هذا الشهر

يف نيو ساوث ويلز وقام بها
فريق مشرتك ملكافحة االرهاب
من الشرطة الفيدرالية وشرطة
الوالية.
وقالت متحدثة باسم الشرطة
الفيدرالية ان املداهمات ال
عالقة هلا باحلادث الذي قتل
فيه مشتبه بتورطه باإلرهاب
رميا بالرصاص يف ملبورن
االسبوع املاضي.

وقال رئيس والية فيكتوريا
لراديو
دينيس Napthine
 3AWان هذه املداهمات هي
جزء من «عملية طويلة األمد
ومستمرة».
ويف وقت سابق من هذا الشهر،
رفعت أسرتاليا التحذير االمين
اىل ثاني أعلى مستوى ،بسبب
التهديد الداخلي الذي يشكله
أنصار الدولة اإلسالمية.

التحقيق مع داعية القتل الرحيم بسبب العديد من الوفيات

العشرات من عناصر الشرطة يفتشون الباحة الخلفية ملنزل املشتبه به

مت توقيف شخص مشتبه
خالل
باالرهاب
بتورطه
مداهمات للشرطة الفيدرالية
وشرطة فيكتوريا يف ملبورن
اشرتك فيها حواىل 100
عنصر.
ويعتقد ان املشتبه املوقوف
يف العشرينات من العمر
ويعمل يف حمل بيتزا وفقا

لراديو  ،3AWوذكرت وسائل
إعالم فريفاكس ان القبض
على رجل من سيربوك مرتبط
بـ «متويل اإلرهاب» ،حيث
قام بارسال  12ألف دوالر اىل
جمموعة ارهابية معروفة لدعم
رجل من الواليات املتحدة
يقاتل يف سورية
مكافحة
مداهمات
ومشلت

ارتفاع التأييد حلزب العمال يف والية جنوب اسرتاليا
عزز حزب العمال يف جنوب
أسرتاليا امكانية فوزه يف
االنتخابات وفقا الستطالع
جديد للرأي.
وأظهر االستطالع الذي نشر
يف الزميلة «االسرتاليان» ان
حزب العمال يتصدر االحرار بـ
 51إىل  49يف املئة.
وبقيت االصوات االساسية
حلزب العمال مستقرة ،ولكن
االخنفاض احلاد يف الدعم
االساسي حلزب االحرار من 45
إىل  36يف املئة مما اتاح حلزب
العمال ألخذ زمام املبادرة يف
االصوات التفضيلية.
وتأتي هذه النتيجة بعد صدمة
خسارة االحرار بعض املقاعد
رغم فوزهم يف انتخابات اذار
بـ  53يف املئة بعد احتساب
ضد
التفضيلية
االصوات

حكومة العمال اليت استمرت
يف احلكم مدة  12عاما.
ومتكن رئيس الوالية جاي
ويذريل  Weatherillمن تشكيل
حكومة أقلية بعد احلصول على
دعم من النائب املستقل جيف
بروك.
وأظهر االستطالع ،اليت اجري ما
بني شهر متوز والشهر احلالي،
ان السيد ويذريل عزز صدارته
كرئيس مفضل للوالية ،حيث
حظي بدعم  45يف املئة من
الناخبني.
وال يزال الدعم االساسي
حلزب اخلضر دون تغيري منذ
االنتخابات ،فبقي مستقرا
على نسبة  9يف املئة ،يف
حني رشح  21يف املئة من
الناخبني أحزابا مستقلة كخيار
أول هلم.

االرهاب مخس ضواحي يف
أحناء ملبورن ،حيث جرى
تفتيش عقار مباشرة يقع على
الطريق قبالة مدرسة ابتدائية.
وجاء يف بيان إىل لـنيوز.كوم
«إن فريق مشرتك ملكافحة
اإلرهاب من الشرطة الفيدرالية
االسرتالية وشرطة فيكتوريا
أكد أنه نفذ عددا من مذكرات
البحث كجزء من عملية يف
الضواحي التالية :سيربوك،
هايتس،
ميدو
،Kealba
برودميدوز وفليمنغتون» .
واعرب سكان يف بوينت
كوك رود يف سيربوك ،حيث
مت القبض على رجل للزميلة
هريالد صن ،عن صدمتهم
باعتقال جارهم.
وقال هريفيه دو بويسون برين
انه يعتقد ان الرجل انتقل إىل
املنزل يف كانون االول بعد
الزواج من زوجته.
وقال انه صدم لسماع أن
الرجل ميكن أن يكون ذات
صلة مبداهمات إرهابية.
وقال جار آخر يدعى سانديب
سينغ ان مداهمة الشرطة
للمنزل كانت «خميفة».
واضاف «مل نكن نتوقع أي
شيء من هذا القبيل أن حيدث
يف شارعنا».
وغرد نائب حزب اخلضر
ّ

مجعية أبناء الضنية اخلريية

خيضع داعية القتل الرحيم
الدكتور فيليب نيتشكه للتحقيق
من قبل الشرطة يف كل الواليات
األسرتالية حول دوره احملتمل
يف ما يقرب من  20حالة وفاة
يف السنوات الثالث املاضية،
ومجيعهم فارقوا احلياة انتحارا
على ما يبدو.
ويثري أحدث حتقيق ،من قبل
شرطة فيكتوريا ،خماوف تتعلق
بوفاة رجل جيلونغ ( 55عاما)
ُزعم أنه قتل نفسه باستخدام
رزمة «افعل ذلك بنفسك» مت
شراؤها من شركة تابعة لـ

( ،)Exit Internationalوهي
منظمة مؤيدة للقتل الرحيم
أسسها الدكتور نيتشكه .
وتنطوي مجيع حاالت الوفاة قيد
التحقيق على استخدام أسلوبني
روج هلما الدكتور
انتحاريني ّ
املخدرات
وهما
نيتشكه،
الفتاكة ،و  Nembutalأو جهاز
تنشق النيرتوجني.
وهناك عدد من حتقيقات الطب
الشرعي جيري بالفعل يف حاالت
الوفاة.
وقد وجد حتقيق فريفاكس ان
شرطة فيكتوريا حصلت على
إذن للبحث يف سجالت تلسرتا
عن رجل جيلونغ ،روس كوري،
قبل وفاته يف حديقة أوتواي
الوطنية النائية يف  25ايار.
وتعتقد الشرطة أن رسائل الربيد
اإللكرتوني بني السيد كوري و
 ،Exitالدكتور

International
نيتشكه و ،Mad Dog Brewing
الشركة

اليت

تسوق

معدات

داعية القتل الرحيم فيليب نيتشكيه

تنشق النيرتوجني nitrogen
 ،inhalent equipmentسوف

توفر بعض التبصر يف احلالة
النفسية للسيد كوري قبل
وفاته.
يكشف
كما ميكن ذلك ان
أن الدكتور نيتشكه يواجه
الطرد من قبل اجلمعية الطبية
ااألسرتالية عندما جيتمع جملس
فرع املقاطعة الشمالية يف
تشرين الثاني ،بعد فشل خطوة
تعليق عضويته الشهر املاضي
بسبب خطأ يف األوراق.
وقال الدكتور نيتشكي الذي
علقت عضويته من قبل اجمللس
الطيب السرتاليا يف متوز ان
شخصيته
على
«اهلجمات»
«تأتي من كل مكان».
وصرح لصحيفة صنداي ايدج
«لقد تلقيت القليل من خطابات

موريسون :الزواج القسري «اعتداء
على القيم االسرتالية»

تهنئة بعيد األضحى املبارك
تتقدم مجعية ابناء الضنية اخلريية بأحر التهاني من اجلالية
العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة عيد األضحى املبارك ،أعاده اهلل على اجلميع باخلري
واليمن والربكات ..وكل عام واجلميع بألف خري.
***

إعالن هام
تعلن مجعية ابناء الضنية اخلريية عن عقد اجتماع عام يف مركزها الكائن على العنوان

274 Miller Rd, Villawood

وذلك نهار االحد املوافق  2014 - 10 - 19متام الساعة العاشرة صباحا.
وستجري خالل االجتماع انتخابات على املراكز الشاغرة وهي مخسة مقاعد.
وباملناسبة ندعو مجيع األعضاء اىل جتديد انتساباتهم يف مدة اقصاها يوم اجلمعة يف
.2014 - 10 - 17
كذلك ندعو من يريد اخلدمة يف اجلمعية من خالل العضوية االدارية اىل تقديم ترشيحه
 ..كما اننا نرحب بانتسابات جديدة ضمن الشروط املطلوبة.

االعالم

اعلن وزير اهلجرة سكوت
موريسون ان الزواج القسري
يشكل «اعتداء على القيم
اعرتضت
بعد
االسرتالية»
السلطات فتاة تبلغ من العمر
 14عاما متجهة إىل حفل زفاف
مدبر يف لبنان.
فقد أوقفت اجلمارك والشرطة
الفيدرالية فتاذ يف سن
املراهقة وعمها يف مطار
سيدني يوم اجلمعة من االسبوع
املاضي بعد أن علمت أنها
كانت مأخوذة اىل اخلارج
للزواج.
وقال «ان تورط االوالد
بالزواج املدبر هو اعتداء على
القيم االسرتالية».
واضاف «أستطيع أن أؤكد أن
ذكرا بالغا وأنثى قاصرا ُمنعا
من الصعود اىل طائرة يف
مطار سيدني الدولي.
موريسون
السيد
واوضح

«إن املنع من الصعود اىل
الطائرة ليس له صلة مبكافحة
اإلرهاب».
وتقوم الشرطة الفيدرالية
يف
بالتحقيق
االسرتالية
القضية.
وقالت متحدثة بامسها «تبذل
الشرطة الفيدرالية االسرتالية
االستفسارات
من
مزيدا
واالستعالمات يف ما يتعلق
بهذه املسألة ،وأنه ليس من
املناسب االدالء مبزيد من
التفاصيل».
وكانت السلطات يف حالة
تأهب قصوى حلاالت الزجيات
املدبرة يف أعقاب محلة وسائل
للدولة
االجتماعية
االعالم
عرائس
لتجنيد
اإلسالمية
صغريات للزواج من إرهابيني.
وليس هناك اي اقرتاح بان
هلذا احلادث اي صلة او عالقة
بالدولة االسالمية .ISIL

الدعم من األطباء وبعضهم كبار
جدا ولكن بعد مشاهدة هذا الكم
اهلائل من (املطر السفلي) ال
أعرف ما إذا كنت سأبقى على
قيد احلياة وسط ذلك».
وجاء قرار تعليق عضوية الدكتور
اللجنة
باستخدام
نيتشكه
سلطات الطوارئ لـ «محاية
الصحة والسالمة العامة» بعد
أن اعرتف يف مقابلة مع ABC
أنه أيد رجل بريث البالغ من
العمر  45عاما ،نايغل ،Brayley
يف قراره االقدام على االنتحار،
رغم علمه ان الرجل مل يكن
يعاني من مرض عضال.
وقد استشهدت اجلمعية الطبية
االسرتالية  AMAبـ «احلدث
السليب» نفسه ،قائلة ان
«سلوك الدكتور نيتشكه املهين
 ...مل يكن يتفق مع املعايري
املهنية واألخالقية الرفيعة ملهنة
الطب األسرتالية اليت تروج هلا
اجلمعية».
ويف تطورات أخرى ،كشفت
الوثائق اليت حصلت عليها
الزميلة صنداي ايدج ،ان هناك
حاليا مخسة حتقيقات منفصلة
للمجلس الطيب ،أحدها يرجع
تارخيه إىل  ،2011يف سلوك
الدكتور نيتشكه.
وقد فاز الدكتور نيتشكه باجلولة
األوىل يف املعركة القانونية
ضد تعليق عضويته ،حبجة أن
انتقال استئنافه بنجاح يف شهر
تشرين الثاني من العام احلالي
من جنوب أسرتاليا إىل املقاطعة
الشمالية.
ومن النادر للمجلس ان يستخدم
الصالحيات اخلاصة الطارئة
لوقف ممارس صحي .ويعتقد
أن هناك  11حالة فقط مت فيها
استخدام هذه السلطة .ويف
مجيعها اال واحدة ،كانت تتعلق
بتصرف األطباء بشكل غري الئق
مع مرضاهم ،على سبيل املثال
يف حاالت االعتداء اجلنسي،
وتعاطي املخدرات أو عدم وجود
مهارة جراحية.
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أرقام منظمة التنمية والتعاون االقتصادي تظهر ان املنافع للعامة أكثر منها لألفراد من التعليم العالي روني عويك رئيسا لبلدية أوبرن للمرة
الثالثة وسليم مهاجر نائبا له

يستفيد عامة االسرتاليني ،أكثر
من األفراد من التعليم العالي
مع ان معظم الطالب يتحملون
التكلفة ،وذلك وفقا ألرقام
ّ
تفند ادعاء احلكومة بأن
دولية
الطالب جيب أن يدفعوا أكثر
ألنهم أكرب املستفيدين.
فوفقا لتحليل وسائل اعالم
فريفاكس الرقام منظمة التنمية
والتعاون االقتصادي ()OECD
فان معدل العائد للعامة من
التعليم العالي يف أسرتاليا هو
ضعف معدل العائد للفرد.
وتقيس البيانات العائد على
االستثمار على أساس الضرائب
والفوائد املالية األخرى.
واسرتاليا هي واحدة من مخس
دول فقط ،حسب ارقام منظمة
التنمية والتعاون االقتصادي،
معدل األرباح للعامة فيها أعلى
بكثري من ارباح الفرد .كما
أنها حتتل املرتبة الثانية بني
 29بلدا  -بعد بريطانيا فقط-
لناحية أكرب فائدة للعامة ،يف
حني انه يف  24بلدا معدل
العائد اخلاص (للفرد) يفوق
أو يساوي املعدل العام
(للجمهور).
االقتصادي
اخلبري
واعلن

ديفيد ريتشاردسون من معهد
اسرتاليا ان دراسة املنظمة
«تفند االدعاء» بان املنافع من
التعليم العالي تعود لألفراد
أكثر من اجلمهور.
وقال ان حتليل منظمة التعاون
والتنمية «يتضمن فقط ما ميكن
للحكومات فرضه من ضرائب،
وهو تعريف ضيق إىل حد ما».
واوضح انه على سبيل املثال،
فان التقرير ال يقيس بالكمية
الفوائد االقتصادية ملهارات
التفكري واملشاركة املدنية
األعمق والصحة األفضل.
وأشار السيد ريتشاردسون
إىل ان دراسة املنظمة اليت
أجريت عام  2001وجدت ان
سنة اضافية من التعليم رفعت
الناتج لكل فرد مبعدل من
 4إىل  7يف املئة يف بلدان
منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية.
وقال «أن اقرتاح احلكومة
يردع الناس عن متابعة التعليم
العالي وبعد ذلك هناك خسارة
يف كل اجملاالت».
وقال متحدث باسم وزير
التعليم كريستوفر باين ان
ارقام املنظمة ( )OECDأظهرت

أنه «يف قيمة الدوالر الفعلية،
يستفيد الفرد  ...فائدة
أكرب من الفائدة االقتصادية
للجمهور».
حتليل
وجد
ذلك،
ومع
لفريفاكس ميديا ان معدل
املردود للجمهور أعلى بكثري
منه للفرد.
فمقابل كل دوالر للعامة يوضع
لتغطية تكاليف التعليم العالي،
يسدد الشخص  6دوالرات من
خالل زيادة الضرائب وخفض
إعانات البطالة .وعلى النقيض
من ذلك ،فإن الرجل نفسه
 الذي يستفيد شخصيا منأرباح أعلى وفرص عمل أعلى
 حيصل جمددا على 3،20دوالرات فقط مقابل كل دوالر
يدفع بدل تكاليف تعليمه.
وتسدد املرأة يف أسرتاليا
 4،40دوالرات مقابل كل دوالر
للعامة ينفق على تعليمها يف
حني ان املردود اخلاص هلا هو
 2.50دوالر لكل لدوالر.
وحسب بيانات وارقام دراسة
املنظمة ،فانه يف الوقت الذي
يسهم فيه طالب التعليم
العالي يف أسرتاليا بالفعل
أكثر بكثري لتغطية تكاليف

تعليمهم ،فانهم يتلقون فائدة
فردية أقل بكثري من الطالب
بني مجيع دول املنظمة.
وحسب هذه البيانات واالرقام
يساهم الطالب يف أسرتاليا
بـ  55يف املئة من التكلفة
املباشرة لتعليمهم العالي (أي
الرسوم الدراسية) ،مقارنة بـ
 30يف املئة يف مجيع دول
املنظمة .OECD
ويقول خرباء التعليم ان
اقرتاحات وحتركات احلكومة
الفيدرالية خلفض التمويل
العالي
للتعليم
احلكومي
وزيادة حصة التكاليف اليت
يتحملها الطالب سوف تؤدي
إىل تفاقم هذا التفاوت.
وقال تيم بيتمان من جامعة
كورتني  -مركز أسهم الطالب
يف التعليم العالي انه «عند
نقطة معينة سيعزف بعض
الطالب عن اختيار التعليم
العالي ألنهم سريون فيه
استثمارا غري ذي جدوى».
مودي،
غافني
وقال
يف
املساعد
الربوفيسور
التعليم يف جامعة  ،RMITإن
التخفيضات املقرتحة ستؤدي
اىل اخنفاض يف حصة احلكومة
من  0.7يف املئة من الناتج
احمللي اإلمجالي املنخفضة
حاليا بالفعل ..وهي ثاني
أدنى حصة بني دول منظمة
التنمية والتعاون االقتصادي
و»أقل بكثري» من معدل
املنظمة البالغ  1.1يف املئة.
وأضاف أن زيادة التكاليف
للطالب ميكن أن ختفض
الطلب على التعليم العالي،
وخاصة «يف جماالت ذات
عوائد منخفضة خاصة ،مثل
التمريض واملهن املساعدة».

رئيس البلدية روني عويك ونائبه سليم مهاجر وبعض اعضاء البلدية
عقد جملس مدينة أوبرن
اجتماعا استثنائيا يف  24ايلول
املاضي ،مت فيه انتخاب عضو
اجمللس البلدي روني عويك
رئيسا للبلدية وسليم مهاجر
نائبا للرئيس.
انتخب السيد روني عويك ألول
مرة لعضوية اجمللس البلدي يف
اوبرن عام  ،2004وهذه هي
املرة الثالثة اليت يتوىل فيها
رئاسة بلدية اوبرن اذ سبق
وشغل هذا املنصب مرتني
األوىل عام  2010والثانية عام
.2012
وقال رئيس البلدية السيد
روني عويك عقب انتخابه
«أود أن أغتنم هذه الفرصة
لشكر زمالئي أعضاء اجمللس
على دعمهم ولالعرتاف بالعمل
العظيم على مدى األشهر الـ 12
املاضية لسلفي السيد هشام
زريقه وشكره على تفانيه يف
جمتمعنا».
واضاف يقول «كرئيس لبلدية
اوبرن فانين ألتزم االستدامة
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

جملتمعنا .لقد استلمت رئاسة
بلدية هذه املدينة العظيمة
مرتني من قبل وسأستفيد من
هذه التجربة جلعل أوبرن جوهرة
غرب سيدني».
وتابع يقول «سيكون تركيزي
الرئيسي على تقديم اخلدمات
اليت من شأنها حتسني جمتمعنا
وسأعمل كفريق واحد مع
زمالئي أعضاء اجمللس البلدية
حتى نتمكن من حتقيق أفضل
النتائج جملتمعنا وللتأكد من
تقديم اجمللس أعلى مستوى
من اخلدمة للمجتمع».
وقال «وأخريا ،أود أن أشكر
زمالئي أعضاء وموظفي اجمللس
على دعمهم وأتطلع إىل العمل
معهم لضمان حتقيق املسائل
اليت تؤثر على شعب أوبرن
بطريقة أكثر فعالية وكفاءة».
واجلدير بالذكر ان رئيس البلدية
السيد روني عويك يعرف حاجات
منطقة اوبرن وسكانها اذ انه
من مواليد أوبرن وعمل يف
خدمة اجملتمع منذ انتخابه يف
جملس بلديتها عام .2004

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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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
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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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

هالي املفقودين يفتحون الصندوق :بدأت رحلة احلقيقة
بسام القنطار

لم تقم اللجان املتعاقبة بواجبها يف التدقيق بمعلومات األهالي سعيا إىل الوصول اىل الحقيقة (األخبار)
كشف اهالي املفقودين نهاية االسبوع املاضي أن
التحقيقات اليت أجرتها اللجان احلكومية املتعاقبة
بقيت يف مرحلة مجع املعلومات وتصنيفها من
دون أن تعمق اللجان حتقيقاتها للوصول اىل
نتائج واضحة عن املفقودين ،لكن قرار االهالي
هو الدفع باجتاه استكمال التحقيقات من خالل
القضاء احمللي والشكاوى االممية.
يوم االثنني  ٢٣ايلول  ٢٠١٣خرج احملامي نزار
صاغية من مبنى قصر العدل يف صيدا واىل
جانبه جناة حشيشو ووداد حلواني .نطق القضاء
يف حينها بعد انتظار دام اكثر من  ٣١عامًا برباءة
ثالثة من املتهمني خبطف املناضل حمي الدين
حشيشو لعدم كفاية االدلة .كانت املواساة
الوحيدة لزوجة املفقود ان صاغية وعدها بتمييز
احلكم ،وترك الباب مفتوحًا امام خيار املقاضاة
االسرتاتيجية للجهة املسؤولة عن اخلطف النها
حجبت االدلة عن القضاء.
ّ
تسلم احملامي صاغية
يوم السبت ٢٠أيلول ،٢٠١٤
من رئاسة جملس الوزراء ،بوكالته عن جلنة أهالي
املخطوفني واملفقودين يف لبنان وجلنة دعم
املعتقلني واملنفيني اللبنانيني (سوليد) ،نسخة
عن ملف التحقيقات اليت أجرتها جلان التحقيق
الرمسية للكشف عن مصري املفقودين .بات
بامكان صاغية ان حيقق وعده لنجاة حشيشو
واملئات من اهالي املفقودين باستكمال معركة
البحث عن احلقيقة متسلحًا بصندوق فيه الكثري
من املعطيات وبعض االسرار اليت ميكن ان تفتح
ثغرة يف جدار الصمت واالنكار «مع ما يستتبعه
ذلك من تذكر واضطراب ضمريي ال بد منه
للخروج من قيم احلرب».
يعرف صاغية ان الصندوق املليء بامللفات
والتقارير ميثل مدخ ًال مفصليًا للبدء باملقاضاة
االسرتاتيجية ،لكنه كان حذرًا امس يف «دوام
اهالي املفقودين» امام السرايا احلكومية يف
االعالن عن تفاصيل ما حيويه الصندوق ،تاركًا
مجيع اخليارات مفتوحة امام جلان االهالي الختاذ
اخلطوات الالزمة لالستفادة من مضمون ملف
التحقيقات ،الذي ميثل مدخ ًال مهمًا الستكمال
رحلة طويلة من النضال عمرها اكثر من ثالثة
عقود من أجل كشف مصري احبائهم .كيف يسهم
مضمون ملف التحقيقات يف ترسيخ حق املعرفة؟
وما املعلومات اليت ميكن االستفادة منها أو البناء
عليها للمضي قدما يف عملية البحث عن مصائر
املفقودين؟ اسئلة اجاب عنها احملامي صاغية
شارحًا النتائج االولية اليت أظهرها امللف حول
كيفية تعاطي احلكومات املتعاقبة مع ملف ضحايا
احلرب.
« من يقرأ ملفات التحقيق ،سرعان ما يتبني له أن
املعلومات الواردة فيها جمتزأة وقد بقيت ،على
أهميتها ،يف أحيان كثرية معلومات خاما .مبعنى
أنها بقيت يف مراحل التحقيق األوىل من دون
أن تقوم اللجان املتعاقبة بواجبها يف التدقيق
فيها سعيا للوصول اىل احلقيقة» .حبسب
صاغية .الذي اكد أن امللف تضمن كمًا كبريا

من االستمارات اليت
مألها ذوو املفقودين
وأودعوا فيها كل
ما يعرفونه ()...
ولألسف،
ولكن،
حتقيقات
بقيت
اللجان بعد جتميع

إحدى املقابر
الجماعية يف جبل
لبنان جرت فيها
معاينة جثث

هذه املعلومات سطحية وجمتزأة .فقد اقتصرت
جهودها هنا على تصنيف ملفات املفقودين وفق
اجلهة اخلاطفة املفرتضة ومدى توافر أدلة :فهل
هي تنظيم أم ميليشيا لبنانية؟ أم هي جهاز تابع
للجمهورية السورية؟ أم هي إسرائيل؟ خبصوص
احلالة األوىل ،وجهت اللجنة طلب استعالم جلميع
األجهزة األمنية (األمن العام ،أمن الدولة ،األمن
الداخلي) عما لديها من معلومات فجاءتها إجابات
شبه متطابقة« :أن النتيجة سلبية» أو «أن ال
معلومات لدينا» ،باستثناء حاالت قليلة جدا حيث
أوردت األجهزة ما قد يكون لديها من معلومات
بقيت أشبه باخلربيات حول بعض األشخاص.
ويتضح أن اللجان اكتفت بهذا احلد ،من دون
أن تكلف خاطرها عناء مراجعة أي من امليليشيات
أو التنظيمات اليت نسب اليها ذوو املفقودين
يف استماراتهم املسؤولية يف اخلطف .أما يف
احلالة الثانية( ،األشخاص احملتمل ان يكونوا يف
سورية) فقد وجه رئيس اللجنة املعينة يف 2001
النائب فؤاد السعد طلب االستعالم للواء غازي
كنعان مستهال إياه« :عطفا على احلديث الذي
جرى بيننا ..وبناء لطلبكم» وال نلقى يف امللف
أي جواب .ويف احلالة الثالثة ،وجهت اللجنة طلب
االستعالم من خالل البعثة الدولية للصليب األمحر
فجاءتها إجابات بشأن عدد من األشخاص الذين
اعرتفت إسرائيل باحتجازهم لديها.
ولكن ماذا عن االستخبارات العسكرية؟ يؤكد
صاغية يف حديث لـ «االخبار» ان جلان التحقيقات
مل تطلب معلومات من اجليش اللبناني ،وهذا ما
يطرح تساؤالت عديدة حول استبعاد جهة امنية
كان هلا الدور االكرب يف احلرب االهلية اللبنانية
يف توثيق جرائم اخلطف اليت طاولت عسكريني
يف اجليش ،اضافة اىل ان االستخبارات
العسكرية يفرتض ان لديها معلومات موثقة حول
مئات عمليات اخلطف اليت وقعت يف مناطق كانت
خاضعة لسيطرتها ابان احلرب االهلية.
أما خبصوص املقابر اجلماعية ،فزعمت جلنة
التحقيق يف  2000عثورها على مقابر مجاعية عدة،
ذكرت بعضها وأبقت أخرى طي الكتمان .وهنا،
وباستثناء احدى املقابر اجلماعية اليت جرت فيها
معاينة جثث ،مل يتضمن التقرير املسلم اىل صاغية
أي إشارة اىل االسناد أو املعلومات االستخبارية
اليت ارتكزت عليها اللجنة يف هذا اخلصوص.
واألهم من ذلك ،وبدل أن يؤدي استكشاف
املقابر اجلماعية اىل اختاذ تدابري فورية لصونها
ومحايتها متهيدا للتعرف على هوية األشخاص

تقرير لجنة
التحقيق
الرسمية:
«يف حكم
املتوفني»
امللف الذي تسلمه أهالي مفقودي الحرب األهلية أظهر ان لجان التحقيق
الرسمية لم تتعمّق يف التحقيقات للوصول اىل نتائج واضحة (هيثم املوسوي)
الذين رميت جثثهم فيها ،للسماح ألهلهم بدفنهم
وفق طقوسهم وبدء احلداد عليهم ،فانها عدت
وجودها سببا الغالق امللف وانهاء القضية.
اين تقع املقربة اليت اشار اليها التقرير؟ يفضل
صاغية اال حيدد بدقة مكانها ،مؤكدًا لـ «االخبار»
سيفتح ملف هذه املقربة على مصراعيه يف
انه ُ
القريب العاجل ومن خالل القضاء اللبناني،
مكتفيًا باالشارة اىل ان هذه املقربة تضم اكثر
من  ٦٠جثة ،وانها تقع يف احدى قرى حمافظة جبل
لبنان ،كما اعلن صاغية انه سيودع البعثة الدولية
للصليب األمحر نسخة عن كامل امللف ،اسهاما
يف جهوده احلثيثة لكشف مصائر املفقودين
واملخفيني قسرا يف لبنان.

املطالبة بالتعويض

بعد تثبيت حق اهالي املفقودين يف االطالع
على التقارير الرمسية تتطلع اللجان املعنية اىل
إنشاء قاعدة بيانات احلمض النووي  DNAألهالي
الضحايا ،وتأليف اهليئة الوطنية للمفقودين
وضحايا االخفاء القسري .وحيتفظ االهالي حبقهم
كامال جلهة مطالبة الدولة بتعويضات نتيجة
اإلهمال ،على أن ختصص جممل هذه التعويضات
بأكملها النشاء بنك  DNA؛ اضافة اىل مراجعة
املراجع األممية املختصة فضحا هلذه السياسة
اليت بات لدى اللجان املعنية اثبات قاطع ودامغ
على اتباعها.
عدة حيتويها صندوق «ملف املخطوفني
وثائق ّ
واملفقودين واملخفيني قسرًا» ،منها تقرير «جلنة
التحقيق الرمسية» لالستقصاء عن مصريهم،
املنجز يف  25متوز  ،2000وذلك مبوجب القرار
الرقم  ،2000/10الصادر عن رئيس جملس الوزراء
(سليم احلص) .يف ما يلي نص التقرير:
اعتمدت اللجنة يف حتقيقاتها على املعلومات
املقدمة يف كل استمارة ،وقام ممثلو األجهزة
األمنية يف اللجنة بعمل استعالمي حول أمساء
املفقودين ،تناول ظروف اخلطف والفقدان
واجلهات املسؤولة عن كل حالة ،وذلك بأسلوب
هادئ وسري ،توخى فيه أعضاء اللجنة كافة
األساليب العملية والتقنية للتمكن من إبراز
احلقائق وحتديد مصري املفقودين .قامت اللجنة

بعمليات استطالع ميداني مشلت كل املناطق
اللبنانية ،وتوصلت اىل معاينة مدافن مجاعية
ألشخاص جمهولي اهلوية .وبنتيجة هذه املعاينة
مت استخراج بعض عينات من عظام جلثث داخل
املدافن .واستنادًا إىل معلومات املفقودين ،أفيد
عن وجود  216معتق ًال يف سجون العدو اإلسرائيلي
( )...وبعد االتصال برئيس بعثة الصليب األمحر
الدولي فورنييه ،أوضح أن السلطات اإلسرائيلية
اعرتفت بوجود  17معتق ًال فقط (مت حتريرهم
الحقًا) .واستنادًا إىل إفادات ذوي املفقودين،
أحصي  168مفقودًا ،يعتقد منظمو هذه اإلفادات
أن هؤالء املفقودين هم يف عداد املوقوفني يف
سوريا ( .)...ولدى مراجعة السلطات املختصة،
ثبت عدم وجودهم يف اجلمهورية العربية السورية.
وحيث إنه مل يتبني وجود أي خمطوف أو مفقود
على قيد احلياة على األراضي اللبنانية ،وذلك بعد
التأكد من عدم وجود خمطوفني لدى مجيع األحزاب
والتنظيمات اليت عملت على الساحة اللبنانية حتى
عام  .1990وحيث إن كل التنظيمات وامليليشيات
املسلحة قامت بعمليات تصفية جسدية متبادلة
خالل فرتة األحداث ،وقد ألقيت اجلثث يف أماكن
خمتلفة من بريوت وجبل لبنان والشمال والبقاع
واجلنوب ،ومت دفن البعض منها يف مقابر مجاعية
موجودة داخل مدافن الشهداء يف منطقة حرج
بريوت ومدافن مار مرت يف األشرفية ومدافن
اإلنكليز يف التحويطة ،كما مت إلقاء البعض منها
يف البحر .وحيث إنه قد مت تكليف أطباء شرعيني
واختصاصيني يف مضمار حتليل حامض الرييب
النووي للكشف على العينات املستخرجة.
وحيث إنه تبني بنتيجة الكشف تعذر حتديد هوية
أصحاب اجلثث نظرًا إىل طبيعتها وقدم عهدها.
وحيث إنه استنادا إىل قوانني الفقدان واألحوال
الشخصية جلميع الطوائف ،واليت جتمع على اعتبار
يف حكم املتوفى من اختفت آثاره يف ظروف
يغلب عليها طابع اهلالك ومل يعثر على جثته
خالل أربع سنوات على األقل .لذلك تعترب اللجنة
أن مجيع املخطوفني واملفقودين الذين مر على
ظروف اختفائهم مدة أربع سنوات وما فوق ،ومل
يعثر على جثثهم هم يف حكم املتوفني ،وبالتالي
توصي باإليعاز اىل ذويهم مبراجعة القضاء
املختص إلثبات الوفاة بصورة قانونية.
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مقاالت وتحقيقات

نزاع سوق األحد يهدد مئات الفقراء
ّ
ميثل «سوق األحد» أبرز األسواق
الشعبية يف لبنان .يقصده آالف
الناس ومئات الباعة الذين جيدون
يف البسطة املمتدة على مساحة 3
أمتار مورد رزق لعائلة بأكملها.
منذ فرتة جتدد خالف قديم على
ملكية السوق ،وصل األمر إىل
طرح خمطط إلزالة السوق الواقع
أسفل جسر الواطي باعتباره
«وصمة عار».
تعكس أسواق بريوت فروقات
طبقية وحياتية هائلة :لألغنياء
وللفقراء
األنيقة،
أسواقهم
سوق
العشوائية.
أسواقهم
األغنياء صامت بالرغم من

إيفا الشويف

يؤكد الباعة أنهم «يدفعون إيجار البسطة لشقيق طوني شديد» (هيثم
املوسوي)

موسيقاه اخلفيفة ،موحش على الرغم من أضوائه،
ُيشعرك بأنه آلة غاضبة.
كل شيء موجود أمامك :البضاعة موزعة على
الرفوف ،السعر والقياس والنوعية مطبوعة على
الورقة .ال حاجة إىل الكالم أوالسؤال أواجلدال،
ادفع وارحل .سوق الفقراء غريب :فوضى كبرية
لكن مجيلة ،تتكلم وتتنفس .فيه عالقات اجتماعية
نشطة وتواصل وتعارف ،فيه جدل على ألفي
لرية بني بائع حمتاج وزبون حمتاج ،فيه مناداة
على البضاعة وأسعارها ونوعيتها .ال يوجد حاجة
إىل إعالنات ُينفق عليها املاليني من أجل تسويق
البضاعة ،كرتونة حتوي كلمة ورقمًا كافية .يشكل
هذا املشهد منوذجًا ميكن تعميمه على كافة األسواق
الشعبية ،ومنها سوق األحد .لكن األحاديث
والشائعات اليت جيري تداوهلا اليوم تنذر بأنه قد
تتم إزالة هذا السوق.
ُيقسم السوق حاليًا إىل قسمني :السوق األساسي
احملاط بسور تبلغ مساحته  6000مرت مربع يضم
ٌ
وسوق آخر استحدث عشوائيًا
حواىل  500بسطة،
منذ قرابة سنتني حتت اجلسر حيث كان من
املفرتض أن يقام موقف للسيارات تابع للسوق.
السوق اجلديد هو الذي أعاد إحياء اخلالف القديم
بني بلدية سن الفيل واملستثمر .فالبلدية ترى
أن الفوضى أصبحت غري مقبولة ،والسوق اجلديد
خمالف ألنه يتخطى حدود السوق يف رخصة
االستثمار ،ما يؤدي إىل فوضى وازدحام السري،
مساء
عدا عن أن سوق األحد أصبح ميتد من اجلمعة
ً
إىل األحد.
يرى رئيس البلدية نبيل كحالة أن السوق اجلديد هو
تعد على األمالك العامة .اهتمام كحالة باملوضوع
ّ
ينبع من خالف قضائي بدأ عام  1994حول النطاق
اإلداري الذي خيضع له السوق ،إذ يرى أنه داخل
نطاق بلديته ،فيما ُيربز املستثمر طوني شديد
أوراقه اليت تؤكد أن العقار يقع ضمن األمالك
العامة النهرية وخيضع لسلطة وزارة الطاقة ،وهو
ميلك رخصة استثمار جتارة عامة منذ عام 1994
صادرة عن وزير الطاقة آنذاك إيلي حبيقة.
الغريب هو أن النيات «املعلنة» لالثنني تتوافق.
يرددان :إزالة السوق
هدفهما واحد وفق ما
ّ
اجلديد .يعلن كحالة أنه «ال يريد إغالق السوق
كله ،بل إنهاء الفوضى الناجتة من السوق اجلديد»،
ليستطرد الحقًا أن «مكان السوق ليس مقبو ً
ال.

النية هي إزالة السوق بأكمله وليس فقط املخالفات

يف املرحلة األوىل نريد قمع املخالفات وتشجيع
التجار على الذهاب إىل مكان أفضل» .املكان
األفضل املقرتح هو أسواق الكرنتينا ،ما يعين
أن النية هي إزالة السوق بأكمله وليس فقط
املخالفات .من جهته ،يؤكد شديد أنه يريد أيضًا
إزالة السوق اجلديد ألن العدد أصبح كبريًا جدًا.
يريد حتويل هذه املساحة إىل موقف للسيارات وفق
رخصة استحصل عليها عام  .2000األسبوع املاضي
توجهت دورية من قوى األمن إلزالة البسطات
املخالفة ،إال أنه بعد ساعات عاد الوضع إىل ما
كان عليه .يروي شديد أن الباعة توجهوا إليه
«استفز
شاكني حاجتهم املاسة إىل البسطات ،ما
ّ
مشاعره» ،فأظهر أوراقه القانونية من أجل وقف

ً
«رأفة بالباعة الفقراء» ،ريثما يتم إجياد
ما حيصل
صيغة لرتتيب األمور .لو كان شديد يريد فع ًال
إزالة السوق اجلديد لكان مسح بذلك.
عما حيصل
يتكلم مجيع املوجودين يف السوق ّ
فع ًال هناك ،لكنهم يرفضون ذكر أمسائهم خوفًا
ٍ
ضغط ميكن أن يطاهلم يف حال قالوا ما ال
من
ينبغي قوله« .اجليب واحدة والغلة واحدة» ،يهمس
ملمحًا إىل أن املستثمر نفسه يف كل
أحد الباعةّ ،
«ادعاء» شديد أنه يعرتض
السوق على الرغم من ّ
على السوق اجلديد .أغلبية املوجودين يف السوق
الرئيسي متلكوا منذ زمن ،ويقومون بتأجري البسطة،
ما يعين أن ربح املستثمر يقتصر على «األرضية»
فقط (بدل تنظيف وحديد) اليت تبلغ حواىل 40
ألف لرية للبسطة أسبوعيًا ،بينما يف السوق اجلديد
فإن مجيع الباعة مستأجرون .يبلغ إجيار البسطة يف
اخلارج  100دوالر يف يومني (سبت وأحد) ،وهناك
ما يقارب  200بسطة ،ما يعين  20ألف دوالر خالل
يومني .ينفي شديد أن يكون الباعة يف السوق
اجلديد يدفعون إجيارًا له ،فيما يؤكد معظم الباعة
هناك أنهم «يدفعون إجيار البسطة لشقيق طوني
شديد».
فرضية أخرى يطرحها البعض مفادها أن طوني
على خالف مع شقيقه حنا شديد الذي يسيطر على
السوق اجلديد بالشراكة مع أحد النافذين السياسيني
ما حيول دون إزالة املخالفات .ال يقتصر األمر على
البسطات ،فحتى الباعة املتجولون الذين حيملون
بضاعتهم على أيديهم يدفعون  15ألف لرية لقاء
ً
إضافة إىل منع اجلميع من إدخال
دخوهلم السوق،
أكياسهم معهم وإجبارهم على شراء األكياس
التابعة للسوق.
منذ سنتني مل يكن الوضع هكذا .كان أسفل
اجلسر خمصصًا لبسطات بيع احليوانات مع السماح
لقلة من الباعة بوضع بسطات .عندما وجد هؤالء
أنهم يرحبون ،استقدموا أقرباءهم ،وهكذا تشكل
سوق آخر أسفل اجلسر .هذا الوضع دفع العديد
من «املتملكني» يف السوق األساسي إىل تأجري
بسطاتهم .خيضع إجيار البسطة ملعايري عدة ،مثل
املساحة ،وجود باب حديدي ،القرب من املدخل...
اللجنة املعنية بإدارة السوق تتألف من  7أشخاص
كل منهم مسؤول عن منطقة معينة ،يهتم جبباية
اإلجيارات واألرضيات وتنظيم البسطات واحلد من
املشاكل .معظم الباعة يأتون من مناطق بعيدة عن
بريوت كبعلبك واجلنوب .يعرتفون بأن ما يرحبونه
يف يوم واحد هنا يوازي عمل  5أيام يف مناطقهم،
لذلك ال يشتكون من سعر اإلجيارات.
***
ظهور السوق اجلديد أزعج الباعة املوجودين يف
السوق األساسي ،إذ ّ
أثر بشكل كبري على املبيع،
«كنا  400بسطة نبيع آالف الزبائن ،أصبحنا أكثر
من  .»800توضح «ندى» اآلتية من بعلبك ،ولديها
بسطة متلكتها منذ  9سنوات يف السوق الرئيسي
بـ 3000دوالر إىل حني انتهاء االستثمار ،أنه «منذ
أن نشأ السوق اجلديد توقف البيع .كان مدخولي
يقارب  400دوالر كل يومني ،هذا إذا كان البيع
خفيفًا ،أما يف األعياد فكنت أبيع بـ 800دوالر كل
يومني .األسبوع الفائت عدت إىل منزلي ومعي 65
ألف لرية فقط».

الدوحة متمسكة بـ«محاس»:

الـتفاهـمات أقــوى
هاني إبراهيم

إذا أردت معرفة موقف البيت ،فاسأل أهله ال تسأل
الضيوف .حركة «محاس» لن تعبرّ يف كل األحوال
إال عن حسن الضيافة يف الدوحة ،وهي مطمئنة إىل
أن ما طبق على «إخوان» مصر لن يصل إىل جلبابها،
فيما قطر تطمئنها أكثرز
غزة | ال تزال قيادة حركة «محاس» موجودة يف
الدوحة ،وهذا ما يؤكد لدى أنصار «اإلخوان
املسلمني» يف املنطقة أن الطلب القطري األخري
من قيادات مصرية يف «اإلخوان» مغادرة البالد ال
ينسحب على احلركة اليت متتد جبذورها إىل اجلماعة.
حدة التخوف واحلديث ،تزامن زيارة
لكن ما زاد ّ
رئيس املكتب السياسي لـ»محاس» تونس ،مع
مغادرة قيادات «اإلخوان».
ومن املعلوم أنه ال يوجد يف السياسة ثابت ،ولكل
مرحلة متطلباتها ،وهذه املرحلة ،كما يقول مسؤول
أن من الصعب الطلب
قطري ،ال حتتمل الشك يف ّ
من «محاس» مغادرة الدوحة .املسؤول الذي يعمل
يف وزارة اخلارجية ورفض التصريح بامسه ،قال إن
بالده واحلركة متتلكان عالقات سياسية قوية ممتدة
إىل عام « ،1999وحتديدًا بعد خروج محاس من
األردن» .وأضاف لـ»األخبار» أن دعم بالده املقدم
إىل «محاس» نابع من «قناعة سياسية وأخالقية،
وليس رد فعل ضد أي موقف سياسي ،وال سيما
أنها حركة حترر وطين» .وذهب أبعد من ذلك،
باإلشارة إىل وجود تفاهمات يف السياسات «حيال
التطورات املتالحقة يف القضية الفلسطينية وحتى ما
خيص اإلقليم».
أكد املسؤول أن
مع اإلقليم وتطوراته الدراماتيكيةّ ،
عالقة بالده باحلركة اإلخوانية الفلسطينية ال ميكن أن
تتأثر بسيناريوات املشهد السياسي يف املنطقة،
«ألن محاس نأت بنفسها عن تداعيات املشهد
مع وجود حماوالت للزج بها يف أتون تفاصيله».
وبشأن تأثري احتضان احلركة يف العالقة مع
املكونات السياسية الفلسطينية ،ذكر أن «الدوحة
تقف على مسافة واحدة من كل األطياف السياسية
الفلسطينية ،لكننا نعطي حلماس اهتمامًا ،خاصة بعد
إقامة مقر املكتب السياسي للحركة هنا عقب خروجها
من دمشق».
وردًا على سؤال يرتبط بإمكانية تأثر العالقة ضمن
أي ترتيبات بشأن املصاحلة مع الدول اخليلجية،
أجاب« :املراقب لسياسة محاس اخلارجية يعلم أنها
مل تسئ إىل أي نظام يف املنطقة ،وال توجد لديها
إشكاالت مع األنظمة العربية ،على عكس موقف هذه
األنظمة من مجاعة اإلخوان يف مصر» ،خالصًا إىل أنه
مل يطرح «طلب التخلي عن محاس ضمن حماوالت
التقريب األخرى مع دول جملس التعاون».
يف املقابل ،سارعت قيادات «محاس» إىل إصدار
سلسلة من التصرحيات الصحافية اليت تعبرّ عن
«متانة العالقة» مع الدوحة ،ونفي ارتباط زيارة
مشعل لتونس بأي نية للبحث عن مكان آخر .وقال
النائب الثاني لرئيس املكتب السياسي ،موسى أبو
مرزوق ،إن «املوقف القطري القاضي برتحيل سبعة
من أعضاء اإلخوان لن يسري على قيادات محاس».
كذلك أكد املتحدث باسم احلركة املوجود يف الدوحة،
حسام بدران ،أن عالقة حركته بالدوحة قوية وعميقة،
موضحًا أن زيارة مشعل لتونس «جاءت ضمن ترتيبات
مسبقة بغرض احلشد والنصرة لقطاع غزة».
يشار إىل أن مستشار الرئيس التونسي للشؤون
الدولية ،أنور الغربي ،نفى هو اآلخر أن تكون
مسألة إقامة قيادة محاس يف تونس مطروحة ،وأن
زيارة مشعل األخرية هي ضمن سياق متابعة امللف
الفلسطيين بعد نهاية حرب غزة.
ويقدم الكاتب والباحث السياسي ،عدنان أبو
عامر ،املقرب من «محاس» ،رؤية يقول فيها إن
قطر حريصة على عالقتها مع احلركة ،مشريًا إىل أن
األوىل ترغب يف استضافة الثانية داخل أراضيها
يف دور قوي يف املنطقة .لكن أبو عامر أوضح يف
إحدى مقاالته أن «بقاء محاس يف الدوحة ال مينع
تقر
القول إن متانة عالقات احلركة مع قطر جتعلها ّ
بوجود ضغوط سياسية عليها من عواصم إقليمية
ودولية ترى يف محاس خصمًا هلا» .من هنا هو،
وعدد من احملللني اآلخرين ،يسعى إىل تأكيد أنه يف
حال اضطرار قطر إىل طلب اخلروج من «محاس»،
ّ
فإن احلركة ستتفهم هذه اخلطوة
بغض النظر عن
تفاصيلها« ،ألنها ال تنسى أن قطر وقفت معها
واحتضنتها يف هذا الظرف اإلقليمي الصعب ،كذلك
ال شك أن هناك بدائل أخرى».

حرب جي ّدد عقود اخللوي من دون
تفويض
بسام القنطار

مرة أخرى ،جيري متديد «املؤقت» يف إدارة وتشغيل
ّ
شبكيت اهلاتف اخللوي يف لبنان .لكن هذه املرة ،مل
ينتظر الوزير بطرس حرب تفويض جملس الوزراء،
فمدد العقود مبراسلة عادية ارسلت اىل الشركتني
ّ
ّ
املشغلتني للقطاع.
بسبب سفر رئيس جملس الوزراء متام سالم اىل
نيويورك حلضور اجتماعات اجلمعية العامة لالمم
املتحدة ،لن ُيعقد جملس الوزراء قبل  ٣٠ايلول
اجلاري ،تاريخ انتهاء فرتة التمديد املؤقت لعقدي
إدارة وتشغيل شبكيت اتصاالت اهلاتف احملمول،
املوقعني مع شركة «أوراسكوم» لالتصاالت
واإلعالم والتكنولوجيا القابضة املصرية اليت تدير
شبكة  ،Alfaوجمموعة «زين» اليت تدير شبكة
.Touch
امام هذه الواقعة اليت كان يفرتض ان جيري
التنبه اليها قبل فرتة وتفادي حدوثها ،قرر وزير
ّ
حيل املوضوع على
االتصاالت بطرس حرب ان
طريقته ،فأرسل اىل املديرين العامني للشركتني
املشغلتني اول من امس ،كتابًا جاء فيه« :نظرًا
اىل الظروف غري املتوقعة واالستثنائية واخلارجة عن
السيطرة ،لن يكون يف مستطاع جملس الوزراء ان
يبلغ بتاريخ  ٣٠ايلول  ٢٠١٤قراره بشأن مستقبل
ادارة شبكيت اتصاالت اهلاتف احملمول ،وبناء عليه
وبهدف استمرار املرفق العام ،وباالستناد اىل املادة
 ٣٢من اتفاقية االدارة ،يطلب منكم باالستناد اىل
موجبات العقد االستمرار يف تشغيل الشبكتني اىل
ما بعد  ٣٠ايلول  ،٢٠١٤واىل حني إخطاركم يف
املستقبل من قبل اجلمهورية اللبنانية».
ميثل هذا القرار الرتمجة العملية حلال املراوحة اليت
يعيشها قطاع اخللوي منذ سنوات ،مع اضافة جديدة
وسابقة دستورية بأن يقرر الوزير منفردًا متديد
العقود من دون احلصول على تفويض مسبق من
قبل جملس الوزراء .هل يقصد الوزير حرب تكريس
معادلة جديدة نتيجة قراره؟ وما هي االسباب اليت
منعته من احلصول على تفويض من قبل جملس
الوزراء يف جلسته اليت عقدت االسبوع املاضي
الختاذ هذا االجراء؟ وماذا عن امجاع الوزراء على
القرارات املتخذة يف جملس الوزراء يف ظل الفراغ
يف سدة الرئاسة األوىل؟ اسئلة مل تلق جوابًا من
قبل الوزير حرب ،الذي مل يستحب لطلبنا الرد على
هذه االسئلة.
يأتي هذا التمديد يف ظل عدم توضيح حرب ،رغم
اطالالته االعالمية املتكررة ،املرحلة اليت قطعها فريق
عمله العداد دفرت شروط إجراء مناقصة دولية ،علمًا
ان التمديد االخري الذي بدأت مفاعيله يف االول
عده الوزير مبثابة مهلة زمنية
من نيسان املاضيّ ،
كافية تسمح لفريقه بإعداد دفاتر الشروط إلجراء
املناقصة املذكورة .وليس معلومًا بعد ما اذا كان
حرب قد صرف النظر عن اجراء هذه املناقصة كما
صرف النظر عن قرار انشاء شركة ليبان تليكوم
بذريعة عدم انتخاب رئيس للجمهورية ،وهذا يعين
ان التمديد اجلديد لعقدي اخللوي يفرتض ان يكون
ملدة سنة او اكثر ،الن التمديد التقين لفرتة ثالثة
او مخسة اشهر من شأنه ان يعيق آفاق استثمار
الشركتني يف هذا املرفق بذريعة عدم دميومة
العقود لفرتة تسمح بهذا االستثمار.
ومتثل التمديدات التقنية لفرتة ثالثة أشهر ذريعة
كافية لشركيت اخللوي لعدم إجراء أي عملية تطوير،
وال سيما رفع مستوى نوعية التخابر ونوعية االتصال
باإلنرتنت اجلوال على شبكيت اجليل الثالث والرابع،
أن الشبكة األحدث ،اجليل الرابع LTE 4
وخصوصًا ّ
ال تزال حمصورة يف منطقة بريوت االدارية .من
املعلوم أن قطاع االتصاالت ميثل مصدر إيرادات
دمسة للخزينة ،حيث بلغت إيرادات الشركتني
املشغلتني لقطاع اخللوي  1.6مليار دوالر عام
ُ ،2011حّول  1.4مليار دوالر منها إىل اخلزينة،
ليمثل ــ مع إيرادات قطاع االتصاالت األخرى ــ %40
ُ
العامة اإلمجالية .وتقدر الشركتان
من اإليرادات
ّ
املشغلتان قيمة التخفيضات اليت ستطاول إيرادات
العامة ،بعد اقرار جملس الوزراء رزمة
اخلزينة
ّ
التخفيضات االخرية على اتصاالت اخللوي وتبادل
املعلومات بنحو  212مليون دوالر يف نهاية عام
( ٢٠١٤بعد احتساب معدل منو املستخدمني ومنو
استهالك التخابر والداتا).
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مقاالت

معادلة الدولة :ال أمن إال بالعنصرية
إيفا الشويف
تستمر الدولة اللبنانية وأجهزتها مبمارسة شتى أنواع العنصرية
والتضييق على الالجئني ،سواء أكانوا فلسطينيني أم سوريني .آخر
هذه املمارسات قرار يقضي مبنع الصياد الفلسطيين من اخلروج
قرار تعاني من تبعاته  60عائلة
إىل الصيد إال برفقة صياد لبناني.
ٌ
فلسطينية ،إذ ّ
شكل «فرصة» ربح إضافية للبنانيني.
حتار الدولة اللبنانية كيف تزيد من معاناة الفلسطينيني .منعهم من
احلصول على حقوقهم األساسية ليس كافيًا بالنسبة إليها .عليها
أن تشدد اخلناق أكثر ،أن تزيد فقرهم ،أن جتعل حياتهم أصعب.
لكنها أيضًا يف الوقت نفسه حتمل لواء القضية الفلسطينية ،جتاهر
بها أينما كان ،وتراها حقًا ضائعًا جيب اسرتداده .يف  20حزيران
 2014اختذت هذه الدولة قرارًا يقضي مبنع الصياد الفسطيين
من اخلروج إىل الصيد إال برفقة صياد لبناني ،وذلك حتت عنوان
«احلفاظ على األمن» ،احلجة األسهل اليت تتخذها األجهزة األمنية
يف اآلونة األخرية ،مربرًا إلهانة كرامة األشخاص والضغط عليهم
والتغاضي عن أسس احرتام اإلنسان وحقوقه.
«كرهت البحر .كرهت كون فلسطيين» .هكذا بدأ «أمحد» ،أحد
الصيادين الفلسطينيني القدامى يف صور ،كالمه .فأن تكون
ٍ
كاف يف عرف بعض اللبنانيني واملسؤولني ألن تتعرض
فلسطينيًا
الضطهاد وظلم تدفعهما مثنًا هلويتك .وجد بعض اللبنانيني ،الذين
تعول عليهم الدولة لضبط األمن ،يف هذا القرار فرصة جيب
ّ
«املخرب»
الفلسطيين،
مع
بالذهاب
منهم
أحد
يقبل
فال
استغالهلا،
ّ
بنظر السلطات ،بأقل من  10آالف لرية ،على الرغم من أن مدخول
الصياد اليومي ال يتعدى  25ألف لرية يف اليوم.
منذ تاريخ صدور القرار ،مل خيرج أمحد إال  4مرات إىل الصيد،
بالرغم من أن هذه املهنة هي سبيله الوحيد لتحصيل لقمة عيشه.
ذهب معه صياد لبناني «مل يقبل إال بأخذ نصف األرباح ،اليت ال
تتجاوز يف أحسن أحواهلا  30ألفًا ،مقابل وجوده فقط على القارب
من دون أن يقوم بأي عمل» .أما النصف الثاني ،فيأخذه أمحد ،على
أن يدفع منه مثن املازوت وصيانة القارب .قد ال يدرك الكثريون
انعكاسات قرارات كهذه على حياة هؤالء الفقراء ومستقبلهم ،لكن
أمحد بسبب هذا القرار مل يتمكن من مجع قسط اجلامعة البنتيه،
يقول بغصة« :مل أسجلهما .إما أن نأكل ،وإما أن تتعلما» .أمحد
هو واحد من  60صيادًا تأثروا بهذا القرار ،ما يعين أن املأساة
أكرب بكثري .عالقة الصيادين الفلسطينيني بنقابة الصيادين يف
صور ال تبدو جيدة .رئيس النقابة خليل طه ،يعلن أنهم «ليسوا
مظلومني كثريًا بسبب هذا القرار» ،لكنه يعرتف بأنهم مل يثريوا
أي مشاكل يف امليناء .يلفت منسق العالقات العامة يف «شاهد»
حممد الشولي ،إىل أن «الصياد عندما يوقف مركبه يف امليناء يدفع
رسومًا ،سواء أحترك املركب أم مل يتحرك ،وهذا ّ
أعباء كثرية
رتب
ً
على الفلسطينيني الذين قد ال يذهبون إىل عملهم ما مل جيدوا
لبنانيًا يرافقهم».
سِّوي يف صيدا
الوضع
أن
إال
كافة،
لبنان
صعيد
اختذ القرار على
ّ
ُ
والصرفند ،بعد تدخل النائبة بهية احلريري ،فألغي القرار يف اليوم
التالي ،إال أن املشكلة استمرت يف صور .يوضح قائد خمابرات
اجليش يف منطقة صور ،العميد مدحت محيد ،أن «قيادة اجليش
تنفذ قرارات احلكومة بهذا الشأن .املسألة ليست منع الفلسطيين
من اخلروج من دون لبناني ،بل حيازة مستندات قانونية» ،مضيفًا
أن «الكثري من الفلسطينيني ليس لديهم رخص صيد ومراكبهم
غري شرعية ألن وزارة النقل ال متنح رخصًا لغري اللبنانيني ،وبالتالي
ال ميكنهم مزاولة املهنة» .هذه املعادلة حتصل فقط يف لبنان:
تطلب الدولة مستندات قانونية ملزاولة املهنة ،ويف الوقت نفسه
ترفض إعطاءها .احلل الذي أوجده محيد أخريًا على مسؤوليته هو
«إعطاء الصيادين رخصة من نقابة الصيادين يف صور ،على أن
يبقوا قريبني من امليناء كي ال توقفهم الدوريات البحرية .مسحت
قيادة اجليش للصيادين الفلسطينيني بالصيد دون عوائق ،شرط
التزام التوجيهات اليت تقررها بهذا اخلصوص» .هذا احلل مؤقت
ال حيمي الفلسطينيني من التوقيف ،إذ يتطلب األمر أن تقوم
الوزارات بتسوية أوضاعهم القانونية .اإلحصاءات الصادرة عن
دائرة الصيد املائي والربي يف وزارة الزراعة تشري إىل أن %59
فقط من املراكب لديها رخص صيد سارية املفعول و %86فقط
من الصيادين لديهم تذكرة صياد حبري قانوني .إذا أرادت الدولة
تطبيق القانون فلتوقف كل من خيالف عملية الصيد من لبنانيني
وفلسطينيني وسوريني ،من حيث املعامالت القانونية وترخيص
قوارب الصيد ،وإال ُ
اعتربت قراراتها عنصرية وتعسفية.
يروي أمحد (صياد فلسطيين) أن القرار» استمر من  20حزيران
لغاية  24أيلول عندما مسحوا لنا بالصيد مشال صور فقط ومنعونا
من الصيد جنوبًا مع العلم أن املنطقة اجلنوبية غنية بالسمك عكس
املنطقة الشمالية» .يؤكد أنه «منذ  10سنوات امتنعت الدولة عن
إعطاء بطاقة صياد للفلسطيين .لكن الصيادين القدامى لديهم
ومنر على العديد
هويات حبر نتعذب أكثر من شهر لتجديدها سنويًا
ّ
من األجهزة األمنية» .يهمس أمحد بأن هذه اإلجراءات ليست أمنية
فقط ،كما يدعون ،إذ «حياولون الضغط علينا عربها من أجل أن
نعمل معهم .لو أن املوضوع يتعلق بأمن البلد فهذا واجب علينا،
لكنهم يريدوننا جواسيس».

اخلطيب يسلم ايران مشروع ح ّل لسورية عقارب ساعة اإلستحقاق تنتظر العراق؟
سامي كليب
يؤكد مصدر مقرب من املعارضة السورية ان الرئيس السابق لـ
«االئتالف الوطين السوري لقوى الثورة واملعارضة» أمحد معاذ
اخلطيب َّ
سلم طهران مشروعًا للحل يف سورية ،ويسعى اىل اقناع
أطراف غربية وعربية بضرورة اشراك ايران فيه.
اخلطيب الذي نفى الشهر املاضي قيامه بزيارة لطهران ،ال يستطيع،
يف املقابل ،ان ينفي التواصل اكثر من مرة مع مسؤولني ايرانيني
او مقربني منهم .ال بل انه اعرب مرارًا عن استعداده لزيارة اي
عاصمة اذا كان يف ذلك ما يوقف نزيف الدماء.
املعلومات تفيد بأن اخلطيب ،الذي ترعرع يف وسط اسالمي معتدل،
صار أكثر قناعة من أي وقت مضى بضرورة تسريع خطى احلل
السياسي ألن القتال لن يؤدي اال اىل مزيد من القتل والتدمري.
يقول ملن يريد ان يسمع ان العامل كله يستفيد من احلرب السورية
سوى السوريني انفسهم .هذا املوقف يناقض متامًا جنوحه ،يف
بعض املرات سابقًا ،صوب الدعوة اىل تسليح «اجليش احلر»
والتدخل اخلارجي.
وكان الفتًا ان اخلطيب ،الذي سبق أن استقال من رئاسة
شن يف اآلونة االخرية هجومًا الذعًا على املعارضة.
«االئتالف»،
ّ
وقال على موقعه« :كفى غباء سياسيًا ومتاجرة ببالدنا وشعبنا .وقد
ّ
يظنون ان حضور ندوات حوارية
ابتلينا مبعارضني أغبياء او أجراء
تابعة ملؤسسات استخبارية غربية فيها طهارة اكثر من نداء مفتوح
اليقاف النزيف البشري وشالل الدماء يف سورية» .كذلك انتقد
بعض االسالميني «الذين مل يعرفوا سورية وال اهلها ،ويضعون
ّ
مسهم يف كل دسم،
انفسهم قضاة على شعبنا وأهلنا،
ويبثون ّ
وكل من خيرج عن هيمنتهم فصلوه وشرذموه ،وما هم اال داعش
الفكر ومقدمة داعش الدم والقتل والتوحش» .كما كتب اخلطيب
داعيًا اىل مساعدة الكرد السوريني يف عني العرب (كوباني) وألن
يتربعوا هلم قدر ما استطاعوا.
مواقف اخلطيب الداعية اىل حل سياسي القت تشجيعًا من قبل حلفاء
سورية وجوبهت بانتقادات الذعة من قبل رفاقه السابقني .لكن
القريبني من الشيخ الدمشقي يؤكدون ان حركته اجلديدة تالقي
أصداء اجيابية حتى بني أولئك الذين كانوا يعتقدون حتى االمس
القريب بأن الغرب سيساعدهم السقاط النظام السوري.
وتفيد معلومات أخرى بأن اجتماعًا حصل مؤخرًا يف بريوت ملناقشة
أفكار اخلطيب ،وجرى تواصل مباشر معه من خالل شاشة عرضت يف
مقر االجتماع .هل كان حزب اهلل على علم؟ رمبا نعم.
وخالل زيارته االخرية اىل مقر االحتاد االوروبي ،الحظ حمادثو اخلطيب
انه شدد على ضرورة حضور ايران يف البحث عن حل بديل او مواز
ملؤمتر جنيف .ويعتقد اخلطيب بأن طهران باتت يف مأزق بسبب
استنزافها يف سورية ،وبالتالي فإن اشراكها يف احلل قد يضمن
هلا أيضًا خمرجًا الئقًا .ويرى ان املفاوضات الغربية ـــ االيرانية باتت
تسمح للدول االوروبية بأن تقنع القيادة االيرانية ليس بالتخلي عن
دعمها للنظام ،وإمنا باقناعه حبل سياسي جدي.
يتالقى موقف اخلطيب مع فكرة اوروبية تقول ان العالقة املتوترة
بني امريكا والغرب من جهة ،وروسيا من جهة أخرى ،ستمنع
طوي ًال أي ضغط روسي على الرئيس بشار االسد .ال بد اذًا ،وفق
االوروبيني ،من التوجه صوب ايران واقناعها باالخنراط اكثر يف
دعم احلل السياسي ،شرط ان يفضي يف نهاية املطاف اىل اجياد
بديل عن االسد .حتى الساعة تبدو القيادتان االيرانية والسورية
متمسكتني أكثر من اي وقت مضى باالسد وقيادته .ال بل مثة من
يقول ان املصلحة املتبادلة كبرية ،ذلك ان طهران وموسكو ايضًا
يف حاجة اىل االسد بقدر حاجته اليهما وليس كما يقول البعض
انهما سبب بقائه.
يف املعلومات كذلك ،حول مبادرة اخلطيب ،انها تقوم على عدد
من البنود اليت بات ّ
جلها معروفًا .منها ،مث ًال ،وقف اطالق النار،
وتشكيل حكومة اقطاب تضم املعارضة والسلطة ،والبدء حبوار جدي
يفضي اىل دستور جديد وانتخابات وتعديل بنية النظام احلالي لكي
تتوسع لكل االطراف.
لكن من خالل الذين اطلعوا على حركة اخلطيب ،فانه هو نفسه يعرتف
بضعف متثيل املعارضة بسبب اخلالفات املستحكمة بني اركانها،
لذلك فهو يبحث عن «خيار ثالث» يكون بدي ًال عن كل املعارضات
احلالية وجيمع شخصيات تكون قادرة فع ًال على متثيل املعارضة
والشارع السوري وقادرة على حماورة النظام .يقول «ان االئتالف
انتهى» .ويعرف ان اخلليجيني اص ًال نبذوا االخوان املسلمني.
حني سئل مسؤول سوري عن طرح اخلطيب اكتفى بالقول« :التحاور
مع قائد فصيل مسلح يف الداخل وتعزيز املصاحلات صار افضل من
كل املعارضة اخلارجية اليت ارتهنت متامًا لدول دمرت سورية .واذا
كانت املعارضة غري قادرة على حل مشاكلها بني بعضها البعض،
فهل تستطيع فعال ان متون على شارع لكي حناورها؟».
مع ذلك يبدو ان القيادة السورية حبثت مع املبعوث الدولي تفاصيل
كثرية حول آفاق املرحلة املقبلة مبا فيها مفاوضات احلل السياسي.
فهل يستطيع اخلطيب ان يشكل «خيارًا ثالثًا» وجيمع معارضة متثل
فع ًال جزءًا من الشارع السوري وحتاور النظام؟ يف اجلواب شيء من
املستحيل .لكن اذا كان مبتغاه وقف نزيف الدم ،فال شك يف ان
يف االمر ما يستحق االهتمام.

نقوال ناصيف
اعتادت الساعةاللبنانية الدوران بعقارب سواها .أواخر اخلمسينات
حتى منتصف الستينات ادارتها عقارب الناصرية .من النصف الثاني
للستينات حتى منتصف السبعينات عقارب حركة «فتح» .مذ ذاك حتى
عام  2005عقارب نظام سوريا .اآلن مثة َمن يعلق عقاربها على العراق
وما ينتظره.
يكاد ال احد من السياسيني يلتقي سفراء دول نافذة ومؤثرة يسمعهم
اال ويسهبون يف الكالم عن الدور الذي يضطلع به التحالف الدولي يف
حربه على «الدولة االسالمية» ،من غري ان يكونوا قاطعني يف القول ان
احلمالت العسكرية اجلوية ستفضي يف مدى قريب اىل تدمريها ،واعادة
املنطقة اىل ما قبل اعالن دولة اخلالفة.
ما يروونه ان واشنطن ال ختطط السرتاتيجيا تغيرّ وجه املنطقة ،بل حصرًا
حمدثيهم اللبنانيني
لقيادة تقويض تنظيم «داعش» .يتجاهلون امام
ّ
ّ
اخلوض يف االستحقاق الرئاسي،
ويدلون بأصابعهم على ما جيري يف
العراق اوال ،ثم يف اليمن ،ثم يف سوريا ،مفتاح العالقات االيرانية ـ
السعودية .من ثم يأتي الكالم على ما ينبغي لبنان انتظاره.
يف موازاة ضرب «داعش» يف العراق وسوريا ،ختترب طهران والرياض
حوارهما املشوب بالغموض ،وحتاوالن التثبت من الصدقية والثقة اللتني
حتتاجان اليهما يف هذا احلوار ،وقد تستغرقان وقتا طويال قبل بت
امللفات تلك .واوهلا بال منازع العراق يف ظل «داعش» او من دونه.
مر عقود ازمات وطنية عرفها لبنان اختلطت بتداعيات
للمرة الثانية ،على ّ
االضطرابات االقليمية عليه ،تتوقف عقارب ساعته عند العراق .يف
عجل انقالب عسكري على امللكية هناك
الفصل االخري من «ثورة ّ »1958
يف  14متوز يف انزال عسكري امريكي على الشاطىء اللبناني ،فاستعجل
بدوره بعد اسبوعني انتخاب رئيس اجلمهورية يف  31متوز.
مل يكن مثة شغور يف الرئاسة ،وال تناحر ماروني عليها .اال ان البالد
رزحت حتت وطأة حرب اهلية طائفية ،تصارع على ارضها نفوذ مصري ـ
سوري يف مواجهة نفوذ تركي ـ ايراني ـ عراقي  -اردني.
يف بعض مالحظات السفراء امام حمدثيهم اللبنانيني:
 1ـ من املبكر االعتقاد بنتائج وشيكة للحملة العسكرية اليت تقودها
واشنطن ضد «الدولة االسالمية» ،ما يعزز شكوكها يف نزاع طويل
االمد ميتد اىل سنوات .مواجهة عسكرية وامنية يف آن حتتاج اىل اكثر
من عشرات بل مئات االغارات اجلوية ،اىل قوات برية تتحرك على
االرض على حنو رهان االدارة االمريكية على اجليش العراقي والبشمركة
الكردية يف وقت الحق .تستهدف الغارات مواقع «داعش» لتدمريها،
اال ان احلوار االيراني ـ السعودي هو َمن يرسم العراق.
 2ـ متيز واشنطن يف توجيه ضرباتها بني العراق وسوريا ،وتقارب
اهداف الغارات على حنو مغاير .ال تضرب يف العراق اال حيث يتمكن
اجليش العراقي والبشمركة من ملء الفراغ ،مع يقينها بأن امليليشيات
الشيعية املوالية اليران اليت تقاتل بدورها على االرض نفسها تستفيد
من الضربات مللء الفراغ االمين .يف حني تبدو نتائج االغارات على
مواقع «داعش» يف دير الزور والرقة غامضة وملتبسة الفتقار املنطقة
املرتامية االطراف اىل َمن ميأل الفراغ .ال يسع نظام الرئيس بشار االسد
الوصول اىل هناك ،ويقصر محالته العسكرية على معارضيه املسلحني
على الشريط االوسط من درعا جنوبا اىل حلب مشاال يف منطقة يتجمع
فيها اكثر من  75يف املئة من السكان وتشكل عصب قوة النظام.
ومن دون ان يتوخى حقًا مساعدة نظام االسد على االستفادة من ضرب
عدو جيبهه الفريقان كل السباب مناقضة لآلخر ،فان اخليار املطروح
امام الرئيس االمريكي ـ تبعا لتقويم السفراء امام حمدثيهم اللبنانيني ـ
ليس بني متطرفني ومعتدلني ،وامنا بني متطرفني والنظام .كالهما ال
تريده واشنطن على االرض السورية .يف احسن االحوال ال تريد االسد
بالذات يستمر حيث هو يف السلطة .بالتأكيد ال تريد ايضا مؤازرته على
«داعش» ،اال انها غري قادرة على منعه من جين مثار احلملة الدولية على
«الدولة االسالمية» ،لكن من حساب املتطرفني بالذات.
 3ـ تقصر الدول العربية اخلمس املنخرطة يف احلملة الدولية (السعودية
واالمارات والكويت والبحرين واالردن) توجيه ضرباتها على أهداف
داخل سوريا ،دومنا قصف مواقع مماثلة يف العراق بذريعة احلؤول
دون استفادة احلكومة اليت يسيطر عليها الشيعة هناك من نتائج تدمري
«داعش».
بيد ان االمر مل تقاربه تركيا وقطر على حنو مماثل يف سوريا .كالهما
متهمتان بدعم التنظيم السنيّ املتطرف .االوىل بامرار الوف مسلحيه
ومده بالسالح
عربا واجانب عرب حدودها الشاسعة مع سوريا والعراق
ّ
والعتاد ،والثانية بتمويله .اال ان ابداءهما يف االيام االخرية ،حتت
وطأة ضغوط واشنطن ،استعدادا واضحا لالنضمام اىل التحالف انطوى
على هدف خمتلف ،وهما يدركان متاما ان املعارضة املسلحة السورية
ـ يسميها االمريكيون املعتدلة ـ غري قادرة على ملء الفراغ .بذلك
يساعد تقويض الدولة االسالمية على تعويم االخوان املسلمني يف
احلرب السورية الدائرة على النظام ،واعادتهم بقوة اىل صلب املعادلة
العسكرية والسياسية يف انتظار جنيف ـ .3
مذ صعدت «داعش» انكفأ التأثري الفاعل لالخوان املسلمني ،واوشك
اجليش السوري احلر وفصائل معارضة اخرى على التحلل .وعلى غرار
دول اخلليج اخلمس ،اختارت قطر سوريا مسرحا لعملياتها اجلوية .وفيما
ترمي الدول اخلمس اىل اضعاف التنظيم املتطرف وشل قدراته على
التحرك ومنع متدده يف اي اجتاه وخصوصا اىل العراق من غري التمكن
فع ًال ،اىل امد قريب من التخلص منه ،تذهب الدوحة وانقرة جمددًا اىل
خيار راهنتا عليه ،وبدا يف السنوات الثالث االوىل من احلرب السورية
حتول االخوان
انه على قابي قوس او ادنى من بلوغ اهدافه ،وهو ّ
املسلمني القوة الرئيسية القادرة على حسم الصراع مع نظام االسد.
تقوض نفسها بنفسها.
انعشت آماهلما آنذاك التجربة املصرية قبل ان ّ
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مقاالت وتحقيقات

العريضي وجنبالط« ...صفحة وإنفتحت»  4دعاوى قضائيّة ضد اجلامعة اللبنانية!
رىل إبراهيم

ال حيضر اسم غازي العريضي إال حتضر معه
الشائعات وعشرات األسئلة حول عالقته ـــ
اللغز بالنائب وليد جنبالط .قبل عشرة أشهر،
طوى البيك صفحة «رفيق النضال» .ولكن يف
املختارة ،الصفحة اليت تطوى يعاد فتحها متى
ارتأى البيك ذلك.
غازي العريضي راح أو غازي العريضي رجع،
ُ
مترد على حزبه أم دخل يف «إجازة
أقصي أم ّ
سياسية» كما أعلن عشية استقالته من منصبه
وزيرًا لألشغال العامة والنقل.
كثرت عالمات االستفهام حول القطب املخفية
اليت حالت دون ورود اسم العريضي يف الئحة
الرتشيحات االشرتاكية يف نيسان  2013ودفعت
به اىل االستقالة يف كانون األول من العام نفسه،
من دون أي تفسري واضح ومقنع .يومها ،أعلن
النائب وليد جنبالط أن بيانًا سيصدر حول أسباب
االستقالة ،إال أن البيان مل يصدر واحلزب مل ي ّربر
سبب عدم صدوره.
اقتصرت التعليقات على كالم مقتضب للبيك
ينفي فيه معرفته املسبقة خبطوة الوزير
االشرتاكي قائ ًال« :العريضي ينتمي إىل حزب وال
ميكنه التصرف على كيفه» ،ليضيف الحقًا يف
تصريح آخر «صفحة وطويت».
ظن اجلميع أن هذه الصفحة طويت حقًا مع
وفيما ّ
غياب العريضي عن الساحة السياسية والشاشات
ألكثر من تسعة أشهر ،عاد «النائب الضال»
اىل حضن املختارة وميني البيك ...من دون أي
توضيح أيضًا .بسهولة مل يعهدها االشرتاكيون
سابقًا ،انتهى اخلصام بني جنبالط ورفيق نضال
السنوات اخلمس والثالثني؛ ماحل البيك نائبه على
الغداء يف منزل األخري يف بيصور ،قبل أن يكمال
معًا اجلولة االشرتاكية على قرى عاليه كما يف
األيام اخلوالي .وكتبت اخلامتة السعيدة مع عودة
اسم العريضي اىل الئحة الرتشيحات املقدمة اىل
وزارة الداخلية أخريًا.
ً
منذ حنو شهر ،كان العريضي حاضرا يف لقاء
التعارف بني السفري اإليراني حممد فتح علي
وجنبالط يف منزل األخري يف كليمنصو .وكان
ميكن مساع اشرتاكيي القرى يتهامسون عن
تكليفه مبلف جديد يبدأ فيه عهده اجلديد ،ملف
العالقة مع حزب اهلل وإيران.
ولكن ،ال يبدو العريضي على علم بهذه املسؤولية،
إذ ينفي التطرق اىل أي من هذه األمور .ويقول
لـ»األخبار» إنه «صودف وجودي عند البيك لدى
بناء على
وصول السفري اإليراني ،فحضرت اللقاء ً
طلب» جنبالط منه البقاء.
أما يف ما خص العالقة مع حزب اهلل« ،فهي مل
تنقطع أبدًا حتى يعاد إحياؤها» ،بل «األصح القول
إنها انقطعت مرة بعد حادثة  7أيار  2008عندما
قصف عناصر من احلزب منزلي حبجة ختزين أسلحة
فيه .واستمرت احلال على ذلك لنحو عام ،قبل
أن يكسر جنبالط اجلليد بلقاء مع السيد حسن
نصر اهلل».
ّ
يؤكد العريضي أنه مل يتسلم أي مسؤولية حزبية
ُ
أو سياسية ،وال هو «أقصي» أو «استبعد» أو
اتهم بالفساد .كل ما يف األمر أن «اختالفًا يف
وجهات النظر ال أرغب يف احلديث عنه وقع ،لذلك
فضلت االبتعاد قلي ًال.
ولكن حني وجدت أن التغريات الدولية واإلقليمية
واحمللية واحلزبية تتطلب أن أضع كتفي أمام كتف
البيك ،تراجعت عن قرار عدم الرتشح ووضعت
نفسي بتصرف املختارة» .وهو ما أكده أمني سر
احلزب ظافر ناصر عند تقدميه لالئحة املرشحني .إذ
أشار يف معرض رده على إعادة ترشيح العريضي:
«حنن قوة سياسية يف لبنان ونعيش يف هذا
الواقع السياسي ،حيث ميكن أن حيصل خالف يف
وجهات النظر داخل احلزب ،لكن العريضي بقي
دائمًا شخصية أساسية يف احلزب».
غازي العريضي «رجع» من دون أي دور جديد،
كما يقول ،سوى كونه نائبًا يف اللقاء الدميوقراطي
ومقربًا من زعيم املختارة .واليوم ،ال تواصل مع
السعودية اليت كان مكلفًا بالتنسيق معها بعدما
ّ
كلف الوزير وائل أبو فاعور وتيمور جنبالط بهذا

العريضي :لم «أُقصَ أو أُستبعد أو أُتّهم
بالفساد (مروان طحطح)
امللف.
ينفي العريضي أن تكون لألمر عالقة بغياب
الكيمياء بينه وبني الرئيس سعد احلريري ،من
دون أن ينفي أن اخلالف بينهما «قديم ويعود
اىل تاريخ تسلم احلريري رئاسة احلكومة وعدم
موافقيت على تسيري عمل شركة «امليز» املخالفة
للقوانني».
على املقلب اآلخر ،وخالفًا ملا يشاع« ،ال تواصل
مع سوريا أيضًا منذ أن قطع جنبالط عالقته
بالنظام السوري» .حزبيًا« ،ماشي احلال»...
وبسمة صغرية من دون أي تعليق على كونه
صاحب فكرة اجلولة اجلنبالطية يف اجلبل وخمتلف
القرى .وهو يف هذا السياق يؤكد اخلرب املتداول
عن اغتنام البعض فرصة لقاء البيك للتذمر من
عدم تلبيته طلباتهم عندما كان وزيرًا لألشغال:
«مشكليت الرئيسية أنين أساوي بني اجلميع وال
أؤمن بالوساطة احلزبية أو السياسية بل بالقانون
واحلق فقط».
قد يكون العريضي من قلة قليلة يف احلزب
االشرتاكي ويف األحزاب السياسية ممن ال خيشون
التعبري عن مواقفهم وآرائهم من دون احلرص على
تكرار مواقف الزعيم بني كلمة وأخرى« :عندك رأيك
بس رأيي منو رأيك» .رمبا لذلك عالقة بتارخيه
احلزبي الطويل سواء مع الزعيم الراحل كمال
جنبالط أو مع جنله ،ومتايزه عن زمالئه بعالقاته
اخلارجة عن اإلطار احمللي والسياسي الضيق.
يفسر ذلك انشغال احلزبيني والصالونات
ورمبا
ّ
السياسية سابقًا بفك لغز غيابه ،وانشغاهلم اليوم
باكتشاف لغز عودته.
يف كل األحوال ،يضحك العريضي عند تعداد
األخبار املتداولة عن «استبعاده» من الشائعات
املالية اىل الشائعات السياسية ،وصو ً
ال اىل
احلزبية والعائلية منها .وهو يف هذا السياق ،ال
بالرد عليها إعالميًا أو قضائيًا وخصوصًا
يتكلف
ّ
يف ما يتعلق بالشق املالي« :فمن رفض استخدام
سيارات الوزارة وحورب لعدم تلبيته طلبات غري
قانونية وغري حمقة حتى لو كانت ختص زمالء
يضيع وقته يف الرد
ورفاقًا وأهالي اجلبل ،لن
ّ
على الشائعات وتربيرها .اليوم يشغل وزارة املال
وزير ال ميت اىل احلزب بصلة ،أحتدى أن تكون
هناك فاتورة واحدة لغازي العريضي .ليجدوها
وينشروها».
أص ًال ،ال وقت لديه اليوم للرد على أي شائعة ،إذ
يرتكز عمله الرئيسي على تنظيم ملفاته اخلاصة يف
مكتبه اجلديد يف منطقة الرملة البيضاء .وامللفات
هذه عبارة عن «مالحظات يومية دقيقة» تتناول
لقاءاته واألحداث اليت شهدها خالل سنوات عمله
السياسي ،أي أكثر من أربعني عامًا ،ينظمها يف
ملفات سنوية ويضعها يف مكتبته أو مكتباته
الثالث.
لذلك هو «ذاكرة وليد جنبالط» ،وملفاته باتت
أرشيفًا معتمدًا لدى الكثري من السياسيني
الراغبني يف التأكد من تفصيل ما خالل اجتماع
معني ويف حقبة معينة .ولكن هل يشكل غازي
العريضي النائب والوزير والسياسي واملؤرخ
والدبلوماسي خطرًا على زعامة تيمور وليد جنبالط؟
«عقلي لي هو أساس فكري وقليب لي هو
أساس عاطفيت وعيوني لي هين أساس بصري
وكل حواسي بتصرخ كمال جنبالط ،وليد جنبالط
واحلزب االشرتاكي».

حسني مهدي

األساتذة املتعاقدون املستثنون من ملف التفرغ
يف اجلامعة اللبنانية غابوا عن اإلعالم أخريًا ،إال
أن غيابهم مل يكن مؤشرًا على استسالمهم .ففي
أعد  117أستاذًا مستبعدًا  4مراجعات
هذه الفرتةّ ،
للطعن أمام جملس شورى الدولة ،لوقف تنفيذ
القرار رقم  32وإبطاله والذي أجاز للجامعة إبرام
تفرغ  1213أستاذًا.
عقود ّ
األساتذة املشمولون بالقرار رقم  .32بعضهم
التفرغ يف اجلامعة اللبنانية ،وبعضهم
يستحق
ّ
ً
صراحة القوانني واالنظمة واملعايري
تفرغه
خيالف ّ
األكادميية .هناك أساتذة يتمتعون بالكفاءة
واألهلية وأمضوا سنوات يف تدريس الطالب.
ولكن هناك أساتذة أيضًا ال تعرف عنهم اجلامعة أي
شيء ،أو ليس لديهم عقود تدريس يف اجلامعة
أص ًال ،أو ليس لديهم نصاب تدريس قانوني،
أو تفرغوا يف كليات ال تتالءم مع اختصاصاتهم،
وآخرون جيب التدقيق يف شهاداتهم وقانونيتها
وشرعيتها .هذا «امللف األسود» سبق لـ»ألخبار»
ومست األحزاب واجلهات
أن كشفت مالبساته،
ّ
اليت تالعبت به (http://www.al-akhbar.com/
 .)214031/nodeإال أن املتضررين قرروا الذهاب
تقدموا يف مطلع األسبوع
أكثر من ذلك ،اذ
ّ
املاضي بأربع مراجعات أمام جملس شورى الدولة
للطعن يف قرار جملس الوزراء .وهي تهدف اىل
إبطال القرار.
تقدم بها ،بالوكالة عن األساتذة
هذه املراجعات ّ
املستثنني من القرارّ ،
كل من احملامي (الوزير
السابق) زياد بارود واحملامية جناة شكر،
واستندت اىل خمالفة األصول االجرائية يف
إعداد ملف التفرغ ،باعتبار أن صالحية تفريغ
األساتذة اليت سحبت يف السابق من اجلامعة
ملصلحة جملس الوزراء ،تقضي بأن يقوم جملس
اجلامعة (تشكل من رئيس اجلامعة ووزير الرتبية
يف السابق) برفع الئحة األمساء وفق األصول
واملعايري القانونية واألكادميية املتبعة ،وهو ما
مل يتم على هذا النحو ،إذ مل ترفع اجلامعة األمساء
املعدة من قبل اجملالس األكادميية كما هي ،بل
ّ
جرى التالعب بها ،واستبدل أساتذة مستحقون
ملصلحة آخرين أسقطتهم األحزاب داخل امللف،
أعده
فض ًال عن إضافة ملحق يضم  305أشخاص ّ
وزير الرتبية منفردًا.
مجيع الطعون انطلقت من مبدأ املساواة يف التعيني
أو التوظيف يف املرفق العام ،من خالل عدم
تطبيق معايري موحدة على مجيع األساتذة ،إضافة
اىل االحنراف يف استخدام السلطة االستنسابية
اليت ال جتوز إال يف حال كان املرشحون للتفرغ
يف املوضع القانوني نفسه ،وليس اختيار من
ال يستويف الشروط على حساب من يستوفيها!
وبالتالي جيب أال يرتافق االستنساب مع غياب
شبه تام يف املساواة ،بهدف «حتقيق املصلحة
العامة» ،وليس مصاحل شخصية وسياسية
وطائفية ضيقة .فال مربر لعدم مراعاة الشروط
العامة يف تعيني األساتذة الواردة يف قانون
تنظيم عمل اهليئة التعليمية ويف األنظمة الداخلية
لعدد من الكليات اليت حتدد شروطًا خاصة لتفرغ
أساتذتها.
أشارت الدعاوى املرفوعة اىل عنصر الضرر
الالحق بهؤالء األساتذة املستحقني املستثنني.
فتطبيقًا لقرار جملس الوزراء ،سيجري حتديد
املالكات وتوزيع ساعات التدريس على األساتذة
املتفرغني ليكتمل نصاب التدريس القانوني،
على أن يوزع ما تبقى من ساعات تدريس على
ّ
ستقل ساعاتهم أو سيصار اىل
املتعاقدين الذين
وبناء على كل ما
االستغناء عن خدماتهم نهائيًا.
ً
ورد ،تقدم األساتذة بطلب وقف العمل بالقرار
حتى صدور احلكم النهائي.
وكالة احملامي بارود تشمل  69أستاذًا جامعيًا
يف مراجعة واحدة .هؤالء ،وفقًا لنص املراجعة،
يستوفون مجيعًا الشروط القانونية واألكادميية
فتقدمت بثالث
املطلوبة للتفرغ ،أما احملامية شكر
ّ
مراجعات ،تضم ثالث جمموعات خمتلفة :اجملموعة
األوىل تضم  25أستاذًا من املمنوحني الذين ينص
القانون على وجوب تفرغهم واالستفادة منهم

طلبت املراجعات وقف العمل بالقرار حتى صدور
الحكم النهائي (أرشيف  -مروان طحطح)
خلمس سنوات على األقل ،وأساتذة حتتاج اجلامعة
اىل اختصاصاتهم والبعض استقدمته من اخلارج.
اجملموعة الثانية تضم  8أساتذة من املوظفني
وأساتذة من التعليم الثانوي واألساسي مستوفني
كامل الشروط .أما اجملموعة الثالثة ،فتضم 15
من األساتذة غري املستوفني لكامل الشروط ،إال
فرغ
أنهم وجدوا أنفسهم أمام قرار حكومي جائر ّ
أساتذة مل يستوفوا أيًا من الشروط ،فرأو أنهم
مظلومون مقارنة مبن ال يتمتع باألهلية األكادميية
والقانونية.
سيطلب من اجلامعة
احملاكمة،
إجراءات
حبسب
ُ
تكليف من يلزم لتقديم كامل امللف ،على أن
يتضمن هذا امللف شرحًا وتفصي ًال لألساس
القانوني واملعايري املتبعة يف اختيار األساتذة
املتفرغني اجلدد ،مرفقًا باملستندات املطلوبة،
ومنها حماضر جلسات اجملالس األكادميية املتعلقة
بدراسة ملفات األساتذة.
سيقدمون يف احملاكمة ملفات تتناول
الطاعنون
ّ
عددًا من األساتذة الذين جرى تفريغهم ،من بينهم
تفرغ يف كلية االعالم – الفرع الثاني،
أستاذ
ّ
وامسه ر .ط .حاز شهادة الدكتوراه من جامعة
بناء على شكوى
الروح القدس الكسليك .لكن
ً
قدمها ضده الربوفسور أ .ع .آخر عام  2011اتهمه
فيها بنسخ فقرات عديدة من أطروحته ،أقدمت
جامعة الكسليك بعد حتقيق أجرته على سحب
شهادة الدكتوراه منه يف منتصف عام ،2012
وسحبت املؤسسة اليت طبعت الكتاب املسروق
مجيع النسخ.
يف الكلية نفسها مت تفريغ م .ل .الصادر
حبقه يف 9ـ11ـ 2011قرارًا عن جملس الوحدة
يف الكلية ،بعدم أهليته األكادميية والعلمية ،
بعدما مت التشكيك يف أطروحة الدكتوراه باللغة
سوت الحقًا وضعه بسبب
االيطالية .إال أن الكلية ّ
ضغوط سياسية ،وأنشأت جلنة ترأسها العميد
احلالي للكلية ،درست أطروحة الدكتوراه من
جديد .وتبينّ لرئيس اللجنة الذي ال يتقن اللغة
االيطالية أن األطروحة سليمة .كذلك أ .ح .الذي
طرد سابقًا من منصبه كأمني سر كلية االعالم،
تفرغ يف كلية إدارة األعمال ،ف .ل( .رجل
ّ
فرغ يف كلية اآلداب،
دين) ،ال تعرفه اجلامعةّ ،
م .ش .ال تعرفها اجلامعة أيضًا وليس لديها عقد
تدريس ،لكنها شقيقة «إعالمية» معروفة ،وقد
فرغت يف إدارة االعمال!
ّ
***
هيئة القضايا يف وزارة العدل ّ
بلغت أمس وزارة
الرتبية بالدعاوى املرفوعة ،وجيب عليها إبالغ
اجلامعة اللبنانية ،لكونها املؤسسة العامة املعنية
بتنفيذ القرار وإعداد امللف.
لدى اجلهة املقامة ضدها الدعوى مهلة  15يومًا
للرد على طلب تعليق العمل بالقرار اىل حني
صدور احلكم النهائي جمللس شورى الدولة.
يشار اىل أن العقود جيب أن تربم مع املتفرغني
اجلدد خالل شهر تشرين األول.
جتدر االشارة إىل أن هناك دعاوى أخرى منفردة
تقدم بها عدد من األساتذة ضد قرار جملس
الوزراء لدى شورى الدولة.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
احملكمة ترتيث جمدداً يف احلكم عليه جبرمَي التعامل والرشوة

«العسكرية» :الضابط تومية يتمارض للتفلت من العقاب
مل خترج جلسة حماكمة الضابط املقدم الركن يف اجليش شهيد
تومية املوقوف جبرم التعامل مع العدو االسرائيلي ،عن رتابتها،
منذ اكثر من عام ،حيث يعاجل منذ سنوات اربع يف املستشفى
العسكري من اعراض عصبية يعاني منها ،وهو االمر الذي انعكس
على جمريات حماكمته منذ تلك الفرتة ،وذلك جلهة عدم جتاوبه مع
اسئلة الرئاسة بعد «االنتكاسة الصحية».
غري ان لرئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم رأيًا آخر حول «مرض تومية» النفسي ،حيث يعترب
ان املتهم يتلطى وراء مرضه للتفلت من العقاب ،بعدما سبق له
ان اعرتف مبا اسند اليه يف التحقيق االولي واالستنطاقي ،مستندًا
بذلك اىل افادة اطباء نفسيني سبق للمحكمة ان استمعت اىل
افاداتهم حول مرض تومية واليت خلصت اىل اعتبار انه يعاني من
مرض نفسي ،امنا يعترب مسؤو ً
ال عن افعاله .وتطابق حينها رأي
طبيبني بهذا اخلصوص فيما خالف طبيب ثالث هذا الرأي.
ويف اي حال ،فان جلسة االمس اليت كانت خمصصة للمرافعة
واحلكم رحلت كسابقتها اىل موعد جديد يف  13شباط املقبل.
وللتاريخ عينه ،ارجأت احملكمة وللسبب عينه حماكمة تومية جبرم
عرض رشوة على احد العسكريني يف املستشفى العسكري حيث
يعاجل لتأمني فراره.
ويف هذه القضية وبعد مثول تومية على كرسيه املدولب امام
احملكمة سئل عما اذا كان سيجيب على اسئلة الرئاسة حبضور
وكيليه احملاميني جوزف خمايل ورياض نعيم ،فأجاب :سل ما
شئت ،فانا اجيب دائمًا ،واتكلم بقوة اهلل وقدرته وليس بقدرة
الشيطان .واضاف :ما تفعلوه بي ال يفعله العدو.
وعمن يكون عدوه اجاب :الشيطان واسرائيل ،ولوال ابي واخوتي
ملا كنتم انتم هنا (قاصدا بذلك رئيس احملكمة ومستشاريه من
الضباط).
وهل حاولت الفرار من املستشفى ،اجاب :ال اعرف ملاذا ترجئ
الدعوى ،وتسبب لي االذى ،ال اعرف اذا هذا االنتقام مين وحقد
علي ،ملاذا تنتقم مين ،ما يعنيين هو داخل االنسان.
وسأله رئيس احملكمة ،هل تعرفين ،فصمت تومية برهة ثم اجاب:
ال اذكر.
سئل :انت خدمت معي فلماذا احقد عليك ،فاجاب :ليس حقدًا امنا
ملاذا تنتقم مين.
سئل :انت اوصلت معلومات مين لالسرائيليني ،فاجاب :غري
صحيح ،كما مل احاول اهلرب من املستشفى ومل اعرض مبلغ 200
الف دوالر على العسكري .هذا افرتاء علي.
سئل :كنت ستلجأ اىل السفارة االمريكية ،فأجاب :ال يوجد شيء
من ذلك ،والعسكري الف ذلك من رأسه .ليس عندي ضغينة
ضد احد ،املسيح صلبوه وغفر ألعدائه ،واهلل ينتقم وجيازي كل
الناس .انا فقط اريد العودة اىل عائليت ،انا صاحب الوجع واألمل
وليس انتم.
وعما اذا كان يستطيع الوقوف والتخلي عن كرسيه املدولب،
اجاب :انا يف وضع مأسوي.
وباالنتقال اىل جلسة حماكمته جبرم التعامل سئل عما اسند اليه
فأجاب :انا مل اتعامل مع احد ،انا اكتب الرتاح ،وال كتب الحد.
اكتب عشوائيًا من دون اذية احد ،وهناك مواقع كثرية ميكن ان
ادون على دفاتر.
احصل منها على ما اكتبه .اضاف :كنت ّ
ادون اي شيء بشكل عشوائي،
وهل استعملت الكمبيوتر ،اجابّ :
وعن معلومات كتبها تتعلق باجليش قال :ادون اي شيء.
سئل :كيف اوقفت وملاذا هربت؟ ،اجاب :ال اعرف .وبعدما افاد انه
كان يقطن يف غزير ،سئل عن سبب فراره من قوة للمكافحة اثناء
مداهمته يف منزله ومطاردته؟ ،فأجاب :ممكن ،ان لدي ختيالت.
وعن حماولته رمي اجهزة استحصل عليها من االسرائيليني يف
لدي هلوسات واختايل اشياء ،وميكن ان
احد االودية؟ قال :انا
ّ
اكتب امورًا غري صحيحة .وسئل عن حديث دار بينه وبني مشغله
االسرائيلي؟ اجاب :مل اكتب شيئًا لالسرائيليني.
وعن سبب سفره اىل فرنسا؟ ،اجاب :مل اذهب للتعامل مع احد.
وبعد ان كرر رئيس احملكمة السؤال عليه ،مل جيب ثم قال :ذهبت
اىل فرنسا ألشرتي سيارة .وعن حادثة السلب اليت تعرض هلا
هناك؟ اجاب :ال اذكرها ،امنا تعرضت للضرب والسلب وال اعرف
اين .ال اعرف.
سئل :امل تتصل باملوساد وقصدت حينها السفارة االسرائيلية يف
فرنسا؟ ،اجاب :ملاذا سأقصد سفارة اسرائيل ،ميكن ان اذهب
اىل سفارة لبنان.
ونفى لقاءه بضابط اسرائيلي يف السفارة يدعى اوهاد ،كما انكر
نقله بطائرة اسرائيلية اىل تل ابيب قائال :مش مظبوط ،الكالم يف
التحقيق هلوسات مسعية.
وتال رئيس احملكمة رسالة ضبطت يف جهاز الكمبيوتر اخلاص
بتومية تتعلق بزيارة قائد اجليش ملنطقة الشمال ،واخرى عن
خرائط والقتال يف نهر البارد ،فأجاب :ال اذكر ،هذه اخبار وانا

لست حمل ًال سياسيًا ،واذا كان شيء قد كتبته فيكون من الناس
وليس مين انا .انا ال احتدث مع االسرائيليني ومل اتعامل معهم.
فأنا ارتاح نفسيًا عندما اكتب.
وبسؤاله عن مضبوطات عائدة له؟ قال :كلها موجود منها يف
علي قام بتلفيق التهمة.
االسواق .وان احدًا حاقدًا
ّ
وكان سبق للمحامي خمايل ان صرح يف مستهل اجللسة انه سبق
للمحكمة ان اخضعت موكله لالستجواب طالبًا املرافعة ،فرد رئيس
احملكمة :اذا مل جيب بشكل واضح فلن احكمه .وهنا سئل تومية عن
وضعه فقال :كل يوم اسوأ من قبل ،فقد توفى والدي والسبب
علي ،انتم تعذبون العائلة .انا لست جمنونًا
حزنه وحسرة يف قلبه
ّ
امنا انا يف وضع مأسوي.

حقيبة خمدرات «تتنقل» بني املطار و»حبيش» و»سجن
جبيل»
تنقلت حقيبة حمشوة بآالف حبوب «الكابتاغون» بني مطار رفيق
احلريري الدولي ومكتب مكافحة املخدرات املركزي ،و «حطت
رحاهلا» أخريًا يف سجن جبيل من دون اكتشاف انه ال يزال بداخلها
أكثر من مخسة آالف حبة خمدرة ،بعد ضبط كمية من تلك احلبوب
يف املطار.
ورافقت هذه احلقيبة صاحبها السوري سعد ع .الذي كان متوجهًا
اىل احدى الدول العربية عندما أوقف يف املطار بعد العثور معه
على احلبوب املخدرة يف حقيبته ،واحيل حينها اىل «خمفر حبيش»
للتحقيق معه حيث نفى علمه باملضبوطات زاعمًا ان صديقه السوري
طلب منه تسليم احلقيبة لشخص سيكون بانتظاره .وبعد انتهاء
التحقيق معه ،وضع السوري سعد يف سجن جبيل .وكانت احلقيبة
ال تزال برفقته مع تفريغها من احلبوب ،وهي مل تعد حتتوي اال
على بضع قطع من الثياب و «مشاية» .داخل هذه «املشاية» كانت
احلبوب املخدرة وهي حوالي  5آالف حبة ،حمشوة بداخلها.
يف ذلك السجن ،وبينما كان ر.ق يهم باخلروج اىل احلرية بعد
اطالق سراحه ،طلب منه السوري «باألملية» ان يسلم احلقيبة اليت
حبوزته اىل شخص سيعلمه بعنوانه الحقًا ،وما هي اال حلظات حتى
مت اكتشاف ان بداخل «املشاية» احلبوب املخدرة ،فتم ضبطها
وأعيد توقيف ر.ق .الذي مل يكن يفصل بينه وبني احلرية سوى
خطوات ،بتهمة تروجيه املخدرات يف سجن جبيل.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم قد نظرت يف هذه القضية فنفى السوري ما اسند اليه
وأكد ان احلقيبة اليت ضبطت معه يف املطار تعود لشخص سوري
طلب منه ايصاهلا اىل شخص آخر .وأكد بأنه ال علم له بوجوده
للمخدرات بداخلها ،فهو مل يفتحها ومل يطلع على حمتوياتها.
وقال :انه ال يعرف ر.ق .سابقًا ،وتعرف عليه يف سجن جبيل حيث
طلب منه ان ينقل احلقيبة اىل منزله اىل حني االتصال بشخص
سيحضر ألخذها منه.
واصر السوري على نفيه فيما أكد ر.ق .انه ال يعرف شيئًا عن
احلقيبة وحمتوياتها سوى ما طلبه منه السوري ،وقال انه يوم
احلادث ،كان منشغ ًال وعائلته اليت حضرت اىل السجن إلخراجه،
عندما رأى «مشاية» بيد العسكري ،فيما كان يهم باخلروج من
السجن حيث اعيد توقيفه.
واصدرت احملكمة حكمًا قضى بوضع السوري سعد ع .باألشغال
الشاقة مدة مخس سنوات وجتريده من حقوقه املدنية ومصادرة
املضبوط ،وإلزامه بدفع مبلغ مليون لرية غرامة ،فيما أعلنت احملكمة
براءة ر.ق .لعدم كفاية الدليل حبقه.

ضبط حبوب كبتاغون داخل منشرة يف جبيل
دهمت قوة من اجلمارك فرع الشمال ،منشرة لألخشاب يف بلدة
حبالني جبيل وضبطت بداخلها كمية كبرية من حبوب الكبتاغون
وخمدرات ،ومت توقيف صاحب املنشرة ش.ف.ج .وأحيل اىل
التحقيق.

شبكة ترويج ممنوعات يف قبضة القوى األمنية
ألقت قوة من مكتب مكافحة املخدرات املركزي القبض على ثالثة
أشخاص يؤلفون شبكة للرتويج يف مناطق عدة ،وضبطت حبوزتهم
ومعدة للرتويج.
مقسمة يف مظاريف
كميات من مادة اهلريويني
ّ
ّ
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه إىل
أنه توافرت معلومات ملكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة
الشرطة القضائية عن وجود شبكة لرتويج املخدرات يف عدة مناطق
من حمافظة جبل لبنان.
ً
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات املكثفة،
وبتاريخ 2014/9/27
كمنت قوة من املكتب املذكور هلذه الشبكة ،وأوقفت ك ًال من:
أ.ن ( 25عامًا) وأ.ج ( 29عامًا) يف شارع عفيف الطييب ،وم.ج (33
عامًا) الذي مت توقيفه يف حملة وطى املصيطبة ،بعد حماولة فراره.
وقد ضبط حبوزتهم حواىل نصف كيلو من مادة اهلريويني مقسمة

اىل مظاريف خمتلفة االحجام ،كما تبني انهم من اصحاب السوابق.
وأودع املوقوفون القضاء املختص.

قتيلة صدماً و جريح بتدهور سيارة
قضت امرأة يف العقد السابع من العمر بعدما صدمتها شاحنة كبرية
على الطريق العام عند مفرتق بلدة برقايل يف عكار.
من جهة اخرى اصطدمت شاحنة تابعة لشركة «سوكلني» بعمود
انارة على طريق الكحالة باجتاه عاريا ما ادى اىل انقالبها وجرح
سائقها .وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح بتدهور
سيارته على طريق بكفيا نقل اىل مستشفى حبنس للمعاجلة ،وجرح
سائق دراجة نارية حبادث صدم مع سيارة يف حملة الغبريي.

توقيف  8سوريني يف الدكوانة
أوقف  8سوريني يف شارع السالف يف الدكوانة ،لعدم حيازتهم
اوراقا ثبوتية .ولدى تفتيش احد منازهلم ،ضبط بداخله مسدس
قديم العهد وجهاز كمبيوتر حممول.

مسلحون يسلبون سوريني يف زحلة
ادعى يف خمفر املعلقة كل من السوريني حممود سالم ونصر محادة
اخلليف وصاحل حسني العكلة وهويدا امحد ،أنه أثناء توجههم من
بريوت اىل سوريا عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليل
الثالثاء على منت سيارة نوع هيونداي سوناتا بيضاء لوحة سورية،
ولدى وصوهلم اىل مدينة زحلة  -حوش األمراء «شارع ستارغيت»،
اعرتضتهم سيارة من نوع تويوتا فضية بداخلها  4أشخاص مسلحني
وسلبوهم سيارتهم بقوة السالح وبداخلها أوراقهم الثبوتية
ومستندات السيارة وفروا.

طفل فلسطيين مفقود منذ  24يوماً
بناء إلشارة القضاء
عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
ً
املختص ،الرسم الشمسي للطفل الفلسطيين حممد حسني داهوك
( 13عامًا) الذي فقد بتاريخ  2014/9/7من خميم برج الرباجنة ومل
يعد حتى تارخيه.
وطلبت املديرية من الذين شاهدوه أو لديهم أية معلومة عنه أو عن
مكان وجوده احلضور إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية
يف وحدة الشرطة القضائية ،أو اإلتصال على الرقم01/842405 :
لإلدالء مبا لديهم من معلومات.

اإلفراج عن املعاون أول كمال احلجريي املخطوف لدى «داعش»
أفيد اطالق سراح املعاون أول كمال احلجريي الذي كان قد خطف
قبل اسبوعني من امام مزرعته يف جرود عرسال على يد جمموعة
مسلحة .وحبسب املعلومات فإن تنظيم «داعش» سلم الوفد القطري
املكلف التفاوض مع حمتجزي العسكريني اللبنانيني املعاون أول
كمال احلجريي وهو ليس ضمن العسكريني املخطوفني يف أحداث
عرسال.
وكان احلجريي قد خطف يف  17أيلول من منطقة املالهي يف جرود
عرسال.
وحول املفاوضات اجلارية إلطالق سراح العسكريني ،أشارت
املعلومات اىل ان نتائج احملادثات ستتجلى بعد عودة الوفد القطري
اىل لبنان واطالعه احلكومة على آخر تفاصيل املفاوضات.

االدعاء على موقوف باإلرهاب
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على املوقوف حممد االيوبي جبرم االنتماء اىل خلية ارهابية مسلحة
بهدف القيام بأعمال ارهابية ،سندًا اىل مواد تنص عقوبتها
القصوى على االعدام ،وأحاله اىل قاضي التحقيق العسكري االول
رياض ابو غيدا.

توقيف سوري يف عمشيت بعد ضبط «كبتاغون» يف منشرة
متكنت قوة من اجلمارك يف مكتب الشمال ،من القبض على
سوري ،عند مفرتق بلدة عمشيت ،بعدما استدرجته يف إطار البحث
عنه وعن شريكه السوري لالشتباه بهما مبوضوع حبوب الكبتاغون
اليت ضبطتها اجلمارك اول من أمس يف منشرة لألخشاب يف حملة
حبالني -جبيل ،وتبني أن السوري وشريكه كانا استأجرا املنشرة
من صاحبها ش .ف .ج .الذي أوقفته قوة اجلمارك وأحالته على
التحقيق ،والبحث جار عن الشريك السوري.

صفحة 18

Saturday 4 October 2014

السبت  4تشرين األول 2014

Page 18

مناسبات

حضرته شخصيات سياسية واقتصادية وحشد من املؤمنني

املطران طربيه ترأس قداس عيد مار شربل يف سيدني

املطران طربيه

املطران رباط

النائب جايسن كلري يتوسط جوزيف عساف واالب انطوان طعمة
ترأس راعي اإلبرشية املارونية
املطران أنطوان شربل طربيه القداس
االحتفالي يف كنيسة مار شربل يف
بانشبول يعاونه االبوان انطوان.
طعمة وايلي رمحه ملناسبة العيد ال
 ٣٧إلعالن القديس شربل مبشاركة
راعي أبرشية طائفة الروم الكاثوليك
املطران روبري رباط ورهبان الدير.
وحضر القداس النائبان طوني بورك
وتانيا ميهايلوك وعدد من فاعليات
اجلالية اللبنانية ورؤساء األحزاب
واجلمعيات واملؤسسات وحشد من
املؤمنني .
وبعد اإلجنيل املقدس ألقى املطران
طربيه عظة حتدث فيها «عن شربل
خملوف اإلنسان والكاهن ابن بقاعكفرا
قبل ان يعلن البابا يوحنا بولس
السادس قداسته يف العام ، ١٩٧٧
وعن القديس شربل الشفيع احلاضر
يف حياة الكنيسة وابنائها.
وقال أن « االحتفال بعيد القديس
شربل اليوم يف هذه الظروف الصعبة
هو إطاءة مشعة يف هذا الظالم ،
الذي يشهده الشرق االوسط والعامل
اليوم بسبب التطرف واإلرهاب الذي
وصلت ذيوله اىل اسرتاليا».
ودعا املؤمنني» اىل الشهادة للحق
والسالم واحملبة واخلري وعدم مواجهة
الشر بالشر» مشددا على أهمية
«العودة اىل الذات والتغلب على
االنانيات «.
ودعا يف اخلتام اىل الصالة من اجل
اسرتاليا ولبنان ومن اجل إحالل
السالم يف دول الشرق األوسط اليت

النائب طوني بورك

جوزيف عساف

جورج وفاديا غصني ووالي وهبه وحضور

املطران طربيه مرتئسا الذبيحة ويبدو االبوان طعمة ورحمة

جانب من الحضور يف الكنيسة ويبدو طوني بورك وتانيا ميهايلوك

جو عساف يتوسط الزميل طربيه واالب رحمه

جورج غصني ،الزميل خوري ،سليم الشدياق وحضور

تعيش أوضاعا قاسية يف هذه األيام .
وبعد القداس أقيم الباربكيو السنوي الذي انضم
اليه النائب جايسون كلري واحلضور حيث قدم
الربنامج الشاعر جورج قزي ورحب االب بولس

عساف ،كلري ،طربيه وحضور

سالم سكر ،كلوفيس البطي وحضور
كرباج بالشخصيات الرمسية واملؤمنني باسم
رئيس دير مار شربل االب جوزف سليمان وحتدث
عن رسالة مار شربل يف اسرتاليا  .وكان برنامج
فين وشعري باملناسبة .

جانب من الحضور يف الكنيسة ويبدو بورك وميهايلوك والشدياق وجعجع
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اعالنات

الـحاج حـافظ قـاسم يهـنئ
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
It gives me great pleasure to send you this greeting on this auspicious
occasion of Eid-ul-Adha.
The Staff and the Executive Committee of Muslims Australia (AFIC)
extend sincere greetings to the Muslim community of Australia on the
occasion of Eid ul Adha, Hajj Mabroor to all who have made the
journey to perform hajj. We pray and look forward to your safe return,
Insha Allah.

Eid ul Adha is also a time for sacrifice in the great traditions of our prophets. We also reflect on
the plight of those less fortunate and those who are suffering at this time in many parts of the world.
May Allah accept our prayers for peace, safety and security.
We take the opportunity on behalf of Muslims of Australia to also extend our good wishes to all
Australians of all faiths on this special day of celebrations - Eid ul Adha and pray for peace, harmony
and goodwill during these tense times among all Australians and all over the world.
May God Almighty fill everyone’s life with abundance of joy, peace and happiness.
Ameen.
Kul Aam wa antum be Khair .. Selamet Hari Raya .. Bayram Mubarek Olsun.. Happy

Eid ..EID MUBARAKWassalaamu Alaikum,

Hafez Kassem

President
Muslims Australia - AFIC

AFIC) Muslims Australia( يتقدم رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية

الحاج حافظ قاسم

. أعاده اهلل على الجميع بالخري والربكات،بأحر التهاني من الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة بمناسبة عيد األضحى املبارك

كل عام والجميع بخري

أتـقدم من الـجالية االسـالمية وخاصة يف
مقعد إيست هيلز بأحـر الـتهاني مبناسبة

عيد األضحى املبارك
Wishing
everybody
على
وبـركات
خـري
أمتنىعيد
جعله اهلل
يوم
يكون
أن
الـجميع
aفخر
Proud,
Safe
and
مدعاة
اسرتاليا
للجميع
وسالمة
وسعادة
Happy
Australia
Day
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774
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روني عـويك يهنئ
يـتقدم رئـيس بلـدية أوبـرن

رونـي عــويك
واجمللس البلدي من اجلالية االسالمية والعربية
عامة وخاصة يف أوبرن بأحر التهاني مبناسبة عيد
األضحى املبارك ،أعاده اهلل على اجلميع باخلري
واليمن والربكات ..وكل عام واجلميع خبري.

ويعلن رئيس البلدية السيد روني عويك
أن ابواب مكتبه مفتوحة خلدمة اجلميع.
تتقدم إدارة مكاتب
PREMIUM DESIGN
& ENGENEERING
بأحر التهاني من الجالية
العربية واالسالمية
وخاصة من الزبائن
الكرام بعيد األضحى
املبارك ،أعاده اهلل على
الجميع بالخري واليمن
والربكات ..وكل عام والجميع بخري.

لجميع حاجاتكم من تخطيط ورسم
خرائط البناء والتصاميم الداخلية
خربة طويلة  -صدق يف املعاملة  -دقة يف العمل

Tel;02 9709 3807

CLR Ronney Oueik
Mayor for Auburn Council

بـإدارة

Michael Hammoud
Bach. Arch - MS Of Arch

* Planning
* Architecture
* Engineering
* Landscaping
*Interior Design

Email; premium_design@hotmail.com

Suite 11, 46 -48 Restwell St, Bankstown 2200
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االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

Direct to Builders, Architects, designers  املصممني-  املهندسني- مباشرة للبنائني

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

Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of البالط اىل مستوى عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
whole sale prices in Australia
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Nova tex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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Wishing you and your family a

Eid-Al-Adha

Mubarak

1

5/08/13

7:28 PM

Federal Member for Parramatta

9689 1455 | julie.owens.mp@aph.gov.au
www.julieowens.com.au | www.facebook.com/julie.owens.mp

يتقدم
أصحاب
محالت
للتجهيزات املنزلية
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Authorised by J Owens, 1/25 Smith Street Parramatta

La galette newspaper 17x12.5 greertings.pdf

Julie Owens

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر وأصدق
التهاني بمناسبة عيد األضحى
 اعاده اهلل على الجميع،املبارك
وكل..بالخري والربكات والسالم
عام والجميع بألف خري
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كتابات

احلمامة البيضاء يف قلب عنرتة

كتبت مباء الورد خاطرها
ْ
لتغوص يف أعماق شاعرها
رمست
ويراعها اليخضور ما
ْ
إال ربيعًا يف دفاترها
ّ
غناء روح الشمس زلفتها
هيفاء واألملاس عنصرها
ّ
وقفت
حتى إىل املرآة إن
ْ
فسيصقل املرآة منظرها
ٍ
حرف
أدت صالة العشق يف
ّ
والكون كل الكون منربها
طلع
فكأنها نيسان يف
ٍ
واألخضر املعطاء ظاهرها
والباطن املكنون كم يبدو
كاملاء ما أرقاه جوهرها
نضحت
تروي جفاف العمر إن
ْ
ويفك طبع الصخر مصدرها
تنساب قطر الورد يف نبضي
يف صيغة الدفلى وحتضرها
فأضمها والطل يغمرني
ّ
وتكاد يّ
من الروح تغمرها
رفق
ألقبل الشفتني يف
ٍ
ّ
شفيت ّ
ّ
سكرها
ويذوب يف
لغة التواصل بيننا ٌ
قبل
وصلت إىل الدنيا بشائرها
ْ
ٌ
كتبت
لغة هي األرقى إذا
ْ
بلواعج والنبض آثرها
ٍ
إحساس بلمستها
للروح
ٌ
والدفء ال ينفك يعمرها
من باطن القدمني يبدؤها
ٍ
لغمامة يف سفح آخرها
نهدت
ليقص تارخيًا ملا
ْ
ّ
يف الصدر كثبانًا حتاورها
مازلت يف كثبانها مث ًال
ُ
ٌ
زلت أذكرها
ليلة ما
هي
ُ
جاءت بنخب شفاهها سكرًا
لتبوح أخصبها ووافرها
فلمست من أنفاسها عبقًا
مارن يا لطف صادرها
من
ٍ
وجتاوزت بسجامها رعشًا
حرى وقد نضجت سرائرها
ّ
مخلت
يا شاعر العذراء كم
ْ
لست تظهرها
فيك اخلصوبة
َ
ً
ٌ
جمانفة
عبلة كانت
كم
أن أعرضت عن ملس عنرتها
ٌ
منكفئ
فالشاعر العذري
فجرها
عن رغبة ما كان ّ
هل خنتفي ووراء إصبعنا
والشهوة األوىل ندثرها
ووديقة ٌ يف النفس حترقنا
ونغيب يف طغيان حافرها
الفحش كل الفحش أن نأتي
ٍ
حبمامة بيضاء نأسرها
والنبل أن نرقى وداخلنا
مرآتنا للنور جنهرها
ال أن نكون بأرض واقعنا
ٍ
كنعامة دفنت بصائرها
عقد ورثناها
خشخاشنا
ٌ
واهلجعة السكرى ّ
نؤطرها
الغرب يسبقنا وخطوتنا
رذي ٌة واخلوف أدبرها
ّ
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

قوانني اإلرهاب وعقلية حنن وهم
خالل األسابيع القليلة املاضية ،اختذت احلكومة
الفيدرالية االسرتالية عدة قرارات يف ما
يتعلق مبكافحة االرهاب ان كان على املستوى
الداخلي او اخلارجي .أو ً
ال رفعت احلكومة درجة
التحذير من االرهاب اىل العالي بعد ان اخذت
بتوصيات اجهزة االستخبارات ،بعد ذلك
ّ
نفذت ازيو والبوليس الفيدرالي بالتعاون مع
البوليس يف والييت نيو سوث ويلز وكوينزلند
اكرب عملية وقائية ضد اعمال ارهابية متوقعة
يف ما عرف بعملية «رأس املطرقة» واليت
شارك فيها حوالي  800شرطي ومت توقيف 15
شخصًا يف سدني واثنني يف بريزبن ،اطلق
سراح اكثرهم وأحدهم اطلق بكفالة رغم حيازته
بعض االسلحة بدون رخصة ،وال يزال شخص
واحد قيد االعتقال .وكان الالفت للنظر مواكبة
اجهزة االعالم لتلك العملية مع العلم ان الشرطة
وأجهزة األمن كانت تكتفي يف املاضي بإصدار
بيانات عن اية عملية تقوم بها.
حصلت احلكومة على تأييد جملس الشيوخ
صوت
لتعديل قوانني مكافحة االرهاب ،حيث
ّ
 44نائبًا لصاحل التعديالت ومعارضة  12نائبًا
يتقدمهم حزب اخلضر ومعظم النواب املستقلني،
ّ
املتحد
صوت حزب العمال وحزب باملر
بينما
ّ
اىل جانب احلكومة على التعديالت ،اليت مشلت
التمديد للقوانني املعمول بها منذ العام 2005
واليت كانت ستنتهي صالحياتها العام القادم
واليت مت متديدها العمل بها حتى العام ،2025
وقد مشلت التعديالت اعطاء صالحيات اضافية
ألجهزة األمن واالستخبارات مع منح احلصانة
ألعضاء تلك األجهزة من احملاكمة يف حال
ارتكابهم اخطاء اثناء تنفيذ عمليات خاصة،
ومنحت األجهزة صالحيات مراقبة االنرتنت
والكمبيوتر لألشخاص واملؤسسات بعد احلصول
على اذن واحد من القضاء ،ومشلت التعديالت
سجن كل صحايف ينشر اخبارًا عن اية عمليات
سري او كشف هوية اي عنصر يف
ذات طابع ّ
األجهزة السرية ملدة  10سنوات باالضافة اىل
سجن كل عنصر يسرب الخبار املخالفات اليت
ترتكب اثناء العمليات اخلاصة ،وكانت احلكومة
قد تراجعت عن تعديل املادة ( 35ك) من
القانون اليت تسمح بتعذيب احملتجزين ،حسب
صحيفة سدني مورنيغ هريالد يف عددها الصادر
 2014/09/28-27ص  ،11اعترب املدعي العام
الفيدرالي جورج برندس ان ال نية إلستهداف
الصحافيني من وراء التعديالت ،ورأت األجهزة
األمنية واالستخبارات ان عدم مواكبة القوانني
للتقدم التكنولوجي كانت تشكل عائقًا امام
التحقيقات.
وحسب نفس املصدر رأى استاذ مادة القانون
يف جامعة نيو سوث ويلز الربوفسور جورج
ويليامز ان العقوبات «فوق العادة» مع انه
اعترب ان بعضها مياشي التطور التكنولوجي
ولكنه ّ
حذر من ان هناك خوف على حرية
الصحافة .وكان السنتور ديفد ليونهيلم من
حزب الدميقراطيني األحرار قد ربط بني عمليات
املداهمة والقوانني اجلديدة قائ ًال ان البوليس
حولوا عمليات الدهم
الفيدرالي ويف الواليات ّ
اىل «سرك اعالمي» (س م ه 2014/09/21-20
ص  .)8وكان السنتور سكوت لودالم من حزب
اخلضر راى ان احلكومة استقوت على الربملان
من اجل مترير القوانني (س م ه 2014/09/25
ص  )4وحسب نفس املصدر اعترب رئيس نقابة
احملامني االسرتاليني غريغ بارنز ان القوانني
اجلديدة تسمح آلزيو ملراقبة اي شخص يف اي
وقت  ...وقال ال يوجد محاية للخصوصية...
وال نستطيع حماكمة االجهزة اذا اعتدو على
خصوصياتنا او اذا استعملوا املعلومات بطريقة
غري قانونية.
لكن السنتور برندس اعترب ان ما مت اجنازه
مهم لنؤكد للذين يؤمنون احلماية لنا يف
عصر اخلطر اجلديد ان لديهم الصالحيات
القصوى واالمكانيات اليت حيتاجونها ،مضيفًا

ان تلك النتيجة حممية بإجراءات قانونية قوية
ومتوازنة.
اما على املستوى اخلارجي فقد قررت احلكومة
نشر قرابة  600جندي وعدد من الطائرات
وطائرات االمدادات واملراقبة بعد ان وافقت
على املشاركة يف احللف الذي شكلته الواليات
املتحدة حملاربة تنظيم داعش يف العراق.
وحسب ما قالته احلكومة ان نشر تلك القوات
جاء بناءًا على طلب من احلكومة العراقية ويعتقد
ان احلكومة ستتخذ قرار املشاركة الفعلية قريبًا
بعد اجتماع جملس االمن الوطين .اما بالنسبة
لضرب اهداف داخل سوريا ،فقد ترك رئيس
لذلك
الوزراء طوني ابوت الباب مفتوحًا
واستبعد نشر عناصر على االرض.
نشري اىل ان التعديالت اجلديدة اليت ادخلت
على قوانني االرهاب تسمح لوزارة اخلارجية
بإلغاء جوازات سفر الذين يشتبه بهم ويرغبون
باإللتحاق بتنظيم داعش .وهناك مادة يف
القوانني اجلديدة معروفة «باحملاربني األجانب»
مبوجبها سيصبح الرتويج الي منظمة حمظورة
جرمية يعاقب عليها القانون بالسجن  5سنوات
(س م ه  2014/09/23ص .)5
خالل تلك الفرتة تسارعت األحداث ،فقد اصدر
تنظيم داعش بلسان الناطق بإمسه ابو حممد
العدناني فتوى بقتل الغربيني يف بالدهم بأي
وسيلة حيث جاء على ذكر اسرتاليا ،وتلت تلك
األحداث اليت وقعت يف مدينة ملبورن وقتل فيها
الشاب عبد النعمان حيدر ،والذي حسب ما قالت
الشرطة انه هاجم اثنني من عناصرها واصاب
احدهم جبروح خطرة .على أثر ذلك ازدادت
نسبة اخلوف لدى ابناء اجملتمع فازدادت ظاهرة
االسالموفوبيا (اخلوف من املسلمني) وازدادت
نسبة االعتداءات العنصرية ،ويف نفس الوقت
ازداد اخلوف من وقوع اعمال ارهابية وقد عزز
ذلك فتوى العدناني.
هذه االحداث اظهرت اىل العلن التصدع يف
فريق اسرتاليا الذي دعى اليه رئيس الوزراء،
فقد جدد السنتور االحراري كوري برناردي
دعوته حلظر النقاب وكذلك فعلت السنتور
جاكي مليب من حزب باملر املتحد والنائب من
احلزب الوطين جورج كريستنسن الذي تضامن
مع السنتور برناردي معارضًا موقف رئيس
الوزراء الذي قال عن ان املداهمات ال عالقة
هلا بالدين ،واعترب كريستنسن كالم ابوت وجهة
نظر واحدة .من جهته دعى وزير االتصاالت
مالكوم ترينبول اىل اهلدوء حتى انه ذهب اىل
ابعد من ذلك حني قال ان الذين ّ
يبثون الفرقة
يساعدون للرتويج لداعش مضيفًا ان الذين
يهامجون االسالم واملسلمني يف اسرتاليا
يفعلون بالضبط ما تريد داعش واآلن واكثر
من اي وقت جيب ان ندعم التسامح والتعددية
الثقافية حيث التمييز العنصري والديين غري
مقبولني كليًا (س م ه  2014/09/24ص ،)9
وانتقد زعيم املعارضة الفيدرالية بيل شورتن
تصرحيات برناردي ورأي ان آخر شيء حنتاجه
يف هذا الوقت تعليقات جاهلة من نواب احلكومة
اليت ّ
التعصب.
تغذي
ّ
بعد هذه العرض ال بد لنا من ان نطرح السؤال
ّ
يفكر بعقلية حنن وهم ،فمن حنن
حول من يزال
ومن هم؟
هذه ليست املرة األوىل اليت تواجه فيها
البالد مرحلة عصيبة ،ولكن كما واجهنا احداث
كرونال عام  2005بفعل الوعي الوطين لدى
القيادات وأخص بالذكر رئيس والية نيو
سوث ويلزالسابق موريس ميا والوعي لدى
املواطنني والشرطة ،ال أظن ان اخليارات
امامنا ضيقة رغم بعض األصوات النشاز
ووجود بعض اإلنتهازيني لدى ما يسمى
بقيادات اجلالية ،حيث علينا مواجهة األزمة
بكل ابعادها السياسية واالجتماعية والثقافية
واالعالمية ،وان ال تقتصر على البعد األمين
وكما يقول املثل العربي لنجعل آخر الدواء

الكي وامتنى على احلكومة الفيدرالية وحكومات
الواليات التعاون مع قيادات اجلالية الصادقة
غري تلك اليت ّ
ولدت هذه اهلوة بني بعض
الشباب واجملتمع واجلالية حتى نقطع الطريق
على اإلنتهازيني الذين يريدون االصطياد يف
املياه العكرة والذين يعتقدون انهم حيموننا
من الشيطان كما قالت صحيفة سدني مورنيغ
هريالد يف افتتاحيتها  2014/09/21-20صفحة
 41قسم ما وراء األخبار.
من هنا تأتي اهمية التناغم األجتماعي واالنسجام
والتماسك اليت تعترب اساس مصلحتنا الوطنية
واليت تأتي بنفس األهمية حملاربة اإلرهاب كما
قال بيرت هارتشر يف مقالته يف صحيفة (س م
ه  2014/09/28-27ص  )30وكما اضاف بدون
التماسك األجتماعي السالمة الشخصية واحلرية
الشخصية واالقتصاد الوطين كلها يف خطر.
بهكذا مقاربة نضع حد لكل األعمال العنصرية
اليت تستهدف املواطنني بكل اطيافهم ،وكما
يقول رئيس الوزراء لألسف لبعض الوقت قد
يكون التوازن الدقيق بني األمن واحلرية قد
يكون هناك ا ملزيد من القيود على البعض
حبيث ميكن ان نؤمن احلماية لآلخرين وقد يكون
هذا مثن قليل جيب ان ندفعه للحفاظ على
األرواح والنسيج اإلجتماعي ،احلرية والتعددية
الثقافية.
هذا وقد حفلت صفحات الرأي يف الصحف بني
مؤيد لكالم رئيس الوزراء وقوانني االرهاب
دون حتفظ ،وبني رافض باملطلق ملبادلة حرية
الرأي والتعبري ومعارضة قوانني اإلرهاب على
اعتبار ان ال نقص بالقوانني ولدى هؤالء خشية
على الدميقراطية واساءة استعمال الصالحيات.
اي حكومة محاية
برأينا ان مهمة احلكومة
مواطنيها ألن ضحية واحدة نتيجة عمل ارهابي
شيء كبري وعمل غري مربر ال دينيًا وال اخالقيًا
وان الذين يدعون للقتل بإسم الدين وحسب
تفسري ضيق للقرآن نقول هلم ( ...من قتل
نفسًا بغري نفس او فسادًا يف األرض فكأمنا
قتل الناس مجيعًا ومن احياها فكأمنا احيا
الناس مجيعًا ) سورة املائدة اآلية .32ونرى
يف نفس الوقت ان على احلكومة املوازنة بني
احلفاظ على االمن واحلريات حتى ال حنقق غاية
االرهابيني ،وان ال يساء استخدام الصالحيات
املعطات لألجهزة االمنية وان ال يشعر احدًا انه
ٌ
مستهدف على اساس ديين او عرقي او اثين
كما قال رئيس الوزراء وان يكون القانون
هو الذي حيمي اجلميع حتى ال نشعر باحلرج بعد
سنوات كما حصل مع رئيس
الوزراء االسبق جان هاورد لقرارة غزو العراق
عام  2003بعد ثبوت عدم مصداقية املعلومات
االستخبارتية حول اسلحة الدمار الشامل واليت
مل يوجد هلا اي اثر بعد الغزو .وخنتم بأن علينا
ان نتخلى كليًا عن عقلية حنن وهم ونؤكد
لشركائنا يف الوطن اننا متممون لبعضنا وان
استهداف اي فرد او مؤسسة او االعتداء على
االمن العام هو استهداف لنا مجيعًا وان هذا
ردنا على االرهاب واألرهابيني .وهنا نركز
على الدور الذي يلعبه االعالم يف بث الطمأنينة
وجعل الناس ميارسون اعماهلم كاملعتاد حتى ال
حنقق لألرهابيني مبتغاهم!
وهنا استشهد مبا كتبه املطران جورج خضر
الذي يقول..(:األنسان موجود اذا احب .هذه
هي النعمة ان تكون مع اآلخرين .يف امياننا
ليس االنسان فردًا.هو معية .اجلماعة ليست
العدد انها املشاركة .انت حتقق وجودك
باالخرين ،مع اآلخرين الوحدة عظيمة ان مل تكن
انفرادًا،هي معية واهلل ليس معك ان كنت
منفردًا ولكن اذا كنت مع الناس اي يف احلب
 ،وعند ذلك تكون قد كربت  )..من مقالة الرب
يتكلم النهار اللبنانية 2014/9/27

عباس علي مراد
سدني
abbasmorad@hotmail.com
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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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

Page 25

Melbourne

أفران عكار ..خدمة ممتازة ولقمة شهية
منذ عشرين عاما واكثر كانت وما
زالت أفران عكار يف سيدني رود
يف كوبرغ تقدم اللقمة الشهية
واخلدمة املمتازة ..معجنات عديدة
ومتنوعة من اللحم بعجني وفطائر
بسبانغ ومناقيش وسجق وبيتزا
وغريها من اللحومات واخلضار
الطازجة يوميا..
جلسة مرحية ،اسعار مدروسة
حيث اعلنت ادارة هذه االفران
احلرب على الغالء ووضعت اسعارا
خيالية ترضي مجيع الزبائن وخاصة
املناقيش حيث اصبح مثن املنقوشة
دوالرا واحدا وكذلك جعلت اسعار
مجيع املعجنات يف متناول اجلميع.
حركة دائمة يف افران عكار وهي
ما زالت حتافظ على زمخها بالرغم
من كثرة االفران القريبة منها
بفضل املعاملة احلسنة للزبائن
واملصداقية اليت تتحلى بها هذه
االفران اضافة اىل النظافة التامة
والوجوه البشوشة واالبتسامات و
الـ»اهال وسهال» اليت ال تفارق
شفاه االدارة واملوظفني.
لقد اثبتت افران عكار نفسها
جبدارة على الساحة الفيكتورية
يف عامل املعجنات وحافظت على
صورتها النقية اليت بدأت بها وما
زالت حتافظ عليها منذ اكثر من
عشرين عاما وكذلك على صيتها
املسك يف نفوس الزبائن وابناء
اجلالية.
ويتعامل السيد خالد اخلضر وهو
احد اصحاب االفران بكل صدق
ومصداقية مع الزبائن ويضحي يف
سبيل حياة افضل ومن يأكل خبزه
بعرق جبينه فال شك ان اهلل سيكون
اىل جانبه يف كل عمل يقوم به.

اآلنسة خلود الخضر

مأكوالت شهية

مأكوالت شهية
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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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مناسبات

الوطنيون األحرار يف سدني أحيوا العشاء السنوي للحزب..

طوني نكد

كلوفيس البطي

حركة االستقالل

أحيت مفوضية اسرتاليا يف سدني العشاء السنوي يف
حضور قنصل لبنان العام يف سدني جورج بيطار الغامن وقوى
 ١٤اذار واحلزب التقدمي االشرتاكي ممدوح مطر واجلامعة
الثقافية يف سدني وسام قزي ونائب الرئيس العاملي جو

القنصل العام غانم مع أنور حرب وجورج تامر وتوفيق كريوز وأنطوان باريش

القوات اللبنانية

الكتائب اللبنانية

حبيب قسطون وزوجته وسمري قزي وزوجته وحضور

عريضة والرابطة املارونية توفيق كريوز ورجال إعالم ومجعيات
ورجال اعمال،حضر عن القوات اللبنانية مسؤول احلزب يف
اسرتاليا طوني عبيد ومسؤول سدني شربل فخري ورئيس تيار
املستقبل عبداهلل املري ورئيس قسم سدني للكتائب اللبنانية

ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن
حبضور الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل اليخندرو خوري فارس

individuals do not exemplify the rest of the community even if they have
the same ethnic, religious,
linguistic or national backgrounds.
More specifically, the meeting strongly condemned all
acts of terrorism and all activities that may jeopardise
our national security and
the peaceful multicultural
society that we all enjoy.
Any terrorist act is completely unacceptable to the
broader Australian community including the Australian Lebanese community.
The meeting also stressed
its complete trust in the
Australian authorities to
deal with any unlawful activity strongly and justly.
This statement is endorsed
by a wide group of Lebanese organisations in Victoria.
Date: 24 September 2014
Victorian Lebanese Community Council Inc.
Mobile: 0422144739
info@vlcc.com.au

 VLCC Media Releaseافتتاح البيت اللبناني ونشاطات استقالل لبنان
In the wake of the counter- terrorism operations in
Sydney and Brisbane, the
VLCC held a meeting with
other community representatives on the weekend and
issued the following statement:
The Victorian Lebanese
Community Council condemns terrorism and firmly
supports all efforts to protect our national security
and ensure the safety for
all Australians.
The VLCC with other Lebanese community representatives affirm their position
that protecting our Australian society from any
threats, conspiracies or
acts of violence, is of immense importance, and we
should all work towards
maintaining
Australia’s
peaceful society.
The meeting stressed the
point that any person or
group who commits unlawful activities should be
prosecuted under the Australian law, and that those

يتشرف رئيس اجمللس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل السرتاليا ونيوزيلندا طوني يعقوب مع رئيس جملس
والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يوسف سابا
وأعضاء اللجنة التنفيذية بدعوتكم للمشاركة يف افتتاح البيت
اللبناني ويف نشاطات ذكرى استقالل وطننا احلبيب لبنان.
حبضور الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
اليخندرو خوري فارس ورئيس اجمللس التشريعي يف فيكتوريا
بروس أتكنسون وممثل عن رئيس وزراء فيكتوريا دانيس
نبتني وممثل عن رئيس املعارضة يف فيكتوريا دانيال اندروس
ووزراء ونواب فدراليني وحمليني وأعضاء من اجمللس العاملي
واجمللس القاري ورؤساء الواليات والفروع ومبشاركة مسؤولني
أسرتاليني ولبنانيني سيتم افتتاح البيت اللبناني وذلك الساعة
اخلامسة من بعد ظهر نهار السبت الواقع فيه  22تشرين الثاني
 ،2014ذكرى استقالل لبنان ،على العنوان التالي:
62 Girgarre St. Broadmeadows
يتضمن االفتتاح عرض لوحات من قبل رسامني لبنانيني
تشكيليني وإزاحة الستار عن لوحة البيت بدعم من كلود وردان
وإزاحة الستار عن متثال ....؟
وزرع أرزة لبنانية يف حديقة البيت وحفل كوكتيل ،يليه حفل
مساء يف صالة الريفولي قيمة التربع
عشاء غنائي الساعة الثامنة
ً
 35دوالر مع العشاء واملشروب (برية  -نبيذ  -مرطبات)
كما نتشرف بدعوتكم للمشاركة يف الباربكيو ال اجملاني يف
اهلواء الطلق ،لتكريم الطالب اللبنانيني املتفوقني يف شهادة
 VTACلعام  ،2013بدعم من البنك العربي وذلك الساعة الثانية
من بعد ظهر نهار األحد الواقع فيه  23تشرين الثاني ،2014
على العنوان التالي:
Crn Bell Street & St Georges Road - Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني
(عدد املتفوقني اكثر من  13طالب بعالمات ممتازة )99.90
نأمل تشريفكم واعلمنا عن رغبتكم باملشاركة يف نشاطات
اجلامعة قبل  8تشرين الثاني ونكون لكم من الشاكرين سلفًا.
جورج الشيخ0433555550 :
طوني كرم0431591905 :

تيار املستقبل

بيرت مارون ومسؤول حركة االستقالل اسعد بركات
رحب األمني العام يف احلزب طوني نكد باحلضور ثم عرف
املناسبة صديق احلزب رئيس حترير صحيفة النهار االستاذ انور
املشرف ،
حرب فالقى كلمة معربة عن تاريخ احلزب
ّ
كما والقى كلمة  ١٤اذار عضو حزب الكتائب اللبنانية بيار
الصايف وكانت كلمة املفوضية للمفوض كلوفيس البطي جاء
فيها:
بعد ان كان تشكيل نواة ما مسي آنذاك بقوى  ١٤اذار مطلبًا
شعبيًا بعد جرمية اغتيال رئيس احلكومة األسبق رفيق احلريري
مع رفاق له ومواطنني ابرياء أصبحت دميومة وصالبة بنيان هذه
القوى السيادية حاجة وطنية بإمتياز فمشروع  ١٤اذار الوطين
يبقى الضمانة الوحيدة يف وجه االٍرهاب املتمثل يف القوى
التكفريية الذي تريد أخذ لبنان اىل دهاليز املوت وفلسفات
ليصبح هذا املشروع نواة وطن
الدواعش الدامية
جيسد
ّ
طموحات السواد األعظم من اللبنانيني الذين يتوقون اىل دولة
ذات سيادة ناجزة ،ال سالح يعلو مبحاذاة سالح قواها الوطنية
,ولكن مشاريع قوى الثامن من اذار هلا حسابات خاصة بها
تأتي من خارج احلدود وها هي نتيجة ّ
تدخل حزب اهلل يف سوريا
ُترتجم بالدم والنار فيسقط خرية شبابنا على مذبح الوطن ،من
هنا ال يسعنا اال ان ننحين إجال ً
ال لشهدائنا االبرار الذين يضحون
بالغالي والنفيس للذود عن الوطن وجندد دعوتنا حلزب اهلل ان
ّ
ينخرط يف مؤسسات الدولة
ويسلم بندقيته وقراره اىل الدولة
اللبنانية عندئذ فقط تستقيم األمور ،من ناحية ثانية جيدد احلزب
الدعوة وعلى عجل اىل انتخاب رئيس للدولة لوضع ٍ
حد لتشرذم
املؤسسات ويهيب مبن يعرقل انتخاب رئيس للبالد ان يضع
مصلحته الشخصية جانبًا وشعار أنا او ال احد ويصغي اىل حنيب
امهات الشهداء الثكاىل وآالم الوطن الذي يكاد حيتضر ،فلبنان
باق شاء من شاء وابى من أبى مبسلميه ومسحييه منارة للشرق
ٍ
َ
ورسالة
تسامح وحمبة  ...اما فيما يتصل بالشأن األسرتالي
ٍ
فال يسعنا كحزب وطنيني احرار اال ان نقف اىل جانب احلكومة
األسرتالية بوجه اي شكل من أشكال االرهاب من حيثما أتى
حتى تبقى هذه االرض الطيبة مساحة حرية وأمان وليمارس
كل فرد شعائره ومعتقداته الدينية حتت سقف القانون وضمن
،ح ِف َظ اهلل لنا اسرتاليا وحفظ اهلل لنا
القوانني املرعية اإلجراء َ
لبنان..
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من هنا وهناك

شاب عمره  30ويربح  950دوالرا
بعد كل شهيق وزفري
قد ال تصدق
شابا
ان
30
عمره
سنة ،ظل
من سبتمرب
 2013اىل
احلالي ،أي
طوال عام
كامل ،يربح
با لثا نية
ا لو ا حد ة
يكفي
ما
لعيش عائلة فقرية من  4أفراد مثال يف بلد عربي متوسط احلال
طوال شهر كامل ،أي  475دوالرا ،أو  950بعد كل شهيق وزفري،
وليال نهارا بال توقف ،حتى وهو نائم ويف أيام العطالت.
قفزت ثروته بعد  31مليون و 536ألف ثانية من  19اىل  34مليار
و 700مليون دوالر ،مؤكدة يف الئحة أصدرتها جملة "فوربس"
األمريكية أمس االثنني بأغنى  400ملياردير يف الواليات املتحدة،
وفيها أن ما ميلكونه معا يصل اىل تريليونني و 300مليار من وحدة
العملة اخلضراء.
إنه األمريكي مارك زوكربريغ ،املولود يف  1984بنيويورك،
واملبتسم دائما يف صور نراه فيها ببنطلون اجلينز شبيها بطالب
اجلامعات ،ومؤسس "فيسبوك" التواصلي الشهري ،والذي قامت
"العربية.نت" بتشريح ثروته يف حسبة سهلة وبسيطة.
ربح يومي يزيد عن  41مليون دوالر
يف سبتمرب  2013كان زوكربريغ ميلك  19.7مليارا بالئحة اجمللة
األمريكية ،وزاد عليها  15يف  12شهرا مضت حتى سبتمرب هذا
العام ،أي أنه كان يربح مليار و 250مليون كل  30يوما ،أو ما
يزيد عن  41يوميا ،ومليون و 710آالف بالساعة ،أو  28500دوالر
بالدقيقة الواحدة.
مع ذلك مل يصل زوكربريغ ،الذي حقق أكرب ربح بعام واحد بني
مليارديرات الالئحة ،ليحتل املرتبة األوىل فيها ،بل العاشرة ،فيما
احتكر قمتها هذا العام أيضا ،كما طوال  21سنة متتالية ،الشهري
بيل غيتس ،مؤسس "مايكروسوفت" لربامج الكومبيوتريات ،وبثروة
زادت  9مليارات عن العام املاضي ووصلت يف  2014ملا مل يصل
اليه سواه بالتاريخ األكيد ،وجعله األغنى بأمريكا والعامل ،أي 81
مليار و 200مليون.
وحل يف الدرجة الثانية وارين بافيت ،املدير التنفيذي لشركة
"بريكشاير هاتاواي" القابضة ،وهي مرتبة حيتكرها منذ  2001على
مستوى الواليات املتحدة ،وبثروة بلغت هذا العام  67مليارا،
بزيادة  8.5مليار عما كانت ثروته العام املاضي.
ثروة من فحص الدم بلغت  4.5مليارات
أما يف الدرجة الثالثة فحل امللياردير الري هاريسون ،املدير
التنفيذي لشركة "أوراكل" املوصوفة بأنها احدى الشركات العمالقة
يف صناعة الربجميات ،وبثروة بلغت  50مليارا ،وبعده يف الرابعة
تشارلز كوك وديفيد كوك ،بثروه لكل منهما بلغت  42مليار و900
مليون ،ثم يف اخلامسة كريسيت والتون بثروتها اليت بلغت 38
مليار و 300مليون دوالر.
اليزابيث هوملز ،من فحص الدم أصبحت من أصحاب املليارات
وعمرها  30سنة فقط
ويف الدرجة السادسة حل جيم والتون الذي بلغت ثروته  36مليار،
وبعده يف السابعة مايكل بلومربغ بثروة وصلت اىل  35مليارا ،ثم
حلت أليس والتون يف الدرجة الثامنة المتالكها  34مليار و900
مليون دوالر ،وبعدها يف التاسعة صموئيل والتون ،وثروته 34
مليار و 800مليون دوالر هذا العام.
ومما أوردته "فوربس" أن  27عضوا جديدا انضموا لالئحتها هذا
العام ،بينهم اليزابيث هوملز اليت أسست شركة لفحوصات للدم،
وأصبحت وهي بعمر  30سنة أصغر امرأة يف القائمة ،وبثروة
وصلت اىل  4مليارات و 500مليون دوالر ،حمتلة الدرجة  110يف
الالئحة اليت اخنفض فيها عدد النساء من  48يف  2013إىل 47
هذا العام.

سر اختفاء السالح العجيب للعامل
الروسي
يف رواية الكاتب الروسية ألكسي
تولستوي اخليالية بعنوان "الليزر
القاطع للمهندس غارين" اخرتع
البطل سالحًا رهيبًا بالكاد كان ليدمر
العامل.
أما يف واقع األمر فقد دمر السالح
املعجزة صاحبه املخرتع ،حيث تويف
العامل الكبري ميخيائيل فيليبوف
عام  1903عن عمر يناهز  45عامًا.
يشار إىل أنه حتى يومنا هذا مل يتم
الكشف عن مالبسات تلك الوفاة
واختفاء مجيع الوثائق ذات الصلة
باالخرتاعات بشكل غامض.
كان يطلق األصدقاء والزمالء على فيليبوف بأنه موسوعة بكل ما
تعين هذه الكلمة من معنى فهو عامل يف الرياضيات والكيمياء
والفيزياء وكاتب وناقد واقتصادي وفيلسوف -كل ذلك بوجه
واحد .لكن ويف خريف عام  1903كان العامل خيطط لنشر مواد
مثرية تتحدث عن اخرتاعه الذي من شأنه أن جيعل البشر ينبذون
احلرب إىل األبد  ...لكن كما نعرف اآلن مل يتسنى له فعل ذلك.
وقبل يوم من وفاته أرسل فيليبوف يف احلادي عشر من شهر
حزيران/يونيو مقالة إىل إدارة حترير صحيفة "سانت بطرسبورغ
فيدوموسيت" كتب فيها بأنه قاب قوسني أو أدنى من تصميم
سالح أعجوبة قادر على نقل نقل الطاقة املدمرة أثناء االنفجار إىل
مسافات بعيدة .على سبيل املثال ميكنه تدمري هدف يف أسطبنول
من خالل تفجري ديناميت وهو يف مدينة سانت بطرسبورغ .بالطبع
فإن مثل هذه الضربات الدقيقة ضد أهداف العدو كانت ضربًا
من اخليال يف أوائل القرن العشرين .ومع ذلك أكد فيليبوف بأن
سالحه سهل للغاية وغري مكلف ،لكن مل يكن العامل راغب يف
استخدامه ،وإمنا أراد فقط أن يكون هذا االخرتاع جمرد رادع ألي
معتد حمتمل .وقد كتب فيليبوف يف مذكراته قائ ًال" :إن استخدام
هذا النمط من احلروب عن بعد وفق الطريقة اليت أشرت إليها جتعل
من احلرب أمر غري عقالني وينبغي إلغاؤها" .يبدو أن هذا احللم
الساذج لن يرى النور أبدًا.
يف املساء عشية الوفاة حذر فيليبوف األقارب بأنه سيعمل إىل
وقت متأخر وطلب منهم أال يوقظونه قبل الظهر .ويف الساعة
الثانية عشر ظهرًا حاولت زوجة الباحث أن تدخل مكتبه ،لكن تبني
أن بابه مغلقًا .لكن بعد أن مت كسر الباب وجد الناس فيليبوف على
األرض ورأسه ملطخًا بالدماء والنافذة املطلة على الشارع كانت
مفتوحة .بالطبع فإن حتقيقات الشرطة مل تسفر عن شيء ومل يتم
إثبات السبب احلقيقي للوفاة ،عالوة على ذلك فإن مجيع الوثائق
ومعدات خمترب فيليبوف مت مصادرها ومن ثم اختفت دون أثر.
والسؤال من الذي قتل املخرتع وأين مجيع مقاالته ووثائقه وأحباثه
العلمية واألهم من ذلك هل حقيقة متكن فيليبوف من اخرتاع السالح
املعجزة؟ .لقد كتب العامل الروسي العظيم دميرتي مينديلييف:
"ليس هناك من أمور خيالية يف أساس فكرة فيليبوف فموجة
االنفجار قابلة للتنقل كموجة الضوء والصوت".
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل أن البشرية حباجة إىل مثل
هذا السالح الرهيب حتى ولو كان ألهداف خرية؟ فبحسب العامل
الفرنسي جاك بريجي" :لو أن فيليبوف متكن من الكشف عن اخرتاعه
فإنه ليس هناك أدنى شك بأن هذا االخرتاع كان سيستخدم يف
احلرب العاملية األوىل" .وبالتالي فإن اخرتاع فيليبوف كاد أن يفتح
صندوق باندورا  ،إذ أن وسيلة الردع هذه ستصبح حتمًا سالح
دمار شامل .مع أن احلديث يدور يف بداية القرن العشرين عندما
كان العامل يتعامل مع الديناميت "غري املؤذي" نسبيًا .يف حني
أننا اليوم منتلك لرتسانة نووية ،وبالتالي من املخيف أن نتخيل
ما هي النتائج املرتتبة على مسألة نقل انفجار الطاقة من قنبلة
نووية أو هيدروجينية ملسافات بعيدة ،أقل ما ميكن قوله هو أن
البشرية كان بإمكانها منذ ذلك الوقت أن تفين نفسها من على
وجه األرض.
وقد كتب عامل الفيزياء الفلكي الربيطاني فريد هويل قائ ًال" :أنا
واثق بأن جمرد مخسة أسطر ال أكثر وال أقل قادرة على تدمري
حضارتنا" .تعالوا لنتصور بأنه هناك أرشيف غامض على أحد
الرفوف اليت حتتوي على صندوق جمهول اهلوية ويتضمن يف داخله
وثائق فيليبوف املختفية .أال ميكن أن تكون تلك السطور اخلمسة
ضمن هذه الوثائق؟ أيًا كان األمر حنن نأمل بأن تبقى هذه املواد
السرية للعامل الروسي يف هذا األرشيف اجملهول إىل األبد ،ألنه
ودون أدنى شك هناك أسرار يفضل أن تبقى دون حل.

أمور مذهلة جيب أن تعرفها عن
االعتدال اخلريفي
ُيصادف يوم الثالثاء املوافق لـ  23أيلول/سبتمرب  2014موعد
االعتدال اخلريفي هلذا العام ،وهو موعد فلكي هام تابعه البشر
ّ
ومتكنوا من حتديد موعده منذ قديم األزل .وقد الحظ البشر ،على
مر العصور ،التغيرُ ات الثابتة يف مواقع غروب الشمس وشروقها
وعلوها الظاهري يف السماء وعالقة ذلك بطول الليل والنهار
ّ
املومسية يف أحوال الطقس ،وتكرار هذه الظاهرة ُكل
ات
والتغي
ّ
رُّ
عام ،لذا ّ
الفلكية ّ
بدقة ،دون أن ينجحوا
متكنوا من التنبؤ باملواعيد
ّ
علمية.
يف تفسري أسبابها بصورة
ّ
العلماء بأن ظاهرة االعتدال واإلنقالب
ويف عصرنا هذا ،اكتشف ُ
ميالن حمور األرض أثناء دورانها حول الشمس لغاية
نامجة متامًا عن َ
ُّ
تشكل  4فصول مخُ تلفة على كوكب
 23.5درجة ،مما يعمل على
األرض.
أهمية هذا املوعد الفلكي وفصل اخلريف يف  10أمور
وتكمن
ُ
ّ
رئيسية وهي كالتالي:
 -1تشهد منطقة ُ
ً
لليل
بداية
القطب الشمالي اعتبارًا من هذا اليوم
ٍ
يستمر ُ
ُ
حيث ال ُتشرق الشمس
مل ّدة  6أشهر باستمرار،
طويل جدًا،
ّ
مرة ّ
حتى موعد االعتدال الربيعي العام القادم
وال
املكان
يف هذا
ّ
ّ
لنهار
بداية
 -2تشهد منطقة القطب اجلنوبي اعتبارًا من هذا اليوم
ٍ
يستمر ُ
ُ
حيث ال تغرب الشمس
ملدة  6أشهر دون توقف،
طويل جدًا،
ّ
نهائيًا عن هذا املكان ّ
حتى شهر آذار/مارس من العام .2015
 -3يبدأ فصل اخلريف "فلكيًا" اعتبارًا من هذا التاريخ يف النصف
الشمالي من ُ
الكرة األرضية ،يف حني يبدأ فصل الربيع يف النصف
ويسمى القمر البدر األقرب زمنيًا هلذا اليوم بـ "قمر
اجلنوبي منها ُ
احلصادين".
ّ
 -4بداية اخلريف من الناحية الفلكية يف هذا اليوم ،ختتلف عن بداية
اجلوية ،إذ يبدأ فصل اخلريف عند
فصل اخلريف يف علم األرصاد
ّ
خرباء الطقس بتاريخ  1أيلول/سبتمرب وينتهي مع أول أيام شهر
كانون أول/ديسمرب من ُكل عام.
 -5تكون الشمس عامودية متامًا بهذا التاريخ على خط االستواء
ُ
ّ
اخلط.
مير بها هذا
وينعدم
تشكل الظالل ُظهرًا يف األماكن اليت ُ
ُ
الكرة
 -6يتساوى الليل والنهار بهذا اليوم يف مجيع مناطق
األرضية.
 -7يمُ كن جلميع من يف األرض خالل هذا اليوم ،حتديد االجتاهات
ّ
ُ
حيث ُتشرق الشمس من الشرق متامًا وتغرب يف
بدقة ُمتناهية،
الغرب متامًا.
 -8بعد هذا التاريخُ ،يصبح الليل أطول من النهار ويستمر يف
كسب دقائق إضافية منه ّ
حتى حيني موعد االنقالب الشتوي بتاريخ
 21كانون األول/ديسمرب وحينها يكون الليل أطول ما يمُ كن على
مدار العام كام ًال.
ُ -9يعترب فصل اخلريف هو البداية الفعلية ملوسم األمطار يف العديد
من الدول العربية.
 -10ميتاز فصل اخلريف "فلكيًا" بكثرة التقلبات اجلوية ،ألنه جيمع
بني خصائص الصيف والشتاء معًا .ولذلك قد يشهد تأثري موجات
حارة أحيانًا وخاصة يف بدايته ،أو موجات شديدة الربودة أحيانًا
ّ
أخرى خاصة يف نهايته ،كما تتقلب درجات احلرارة فيه باستمرار
صعودًا وهبوطًا.

ممرات من الذهب يف مركز جتاري...
ألنها “جتلب احلظ”
أفادت مصادر حملية صينية أن ممرات مركز جتاري يف مدينة
يتشانغ مت رصفها بالذهب ،بقيمة  32مليون دوالر.
ومت استخدام  606سبيكة من الذهب من عيار  24قرياط ،تزن كل
سبيكة منها  2.2رطال ،بينما اصطف اآلالف من زوار املركز لرؤية
ممرات الذهب واملشي عليها.
ويف الثقافة الصينية ،يعترب املشي على الذهب جالبا للحظ
السعيد.
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منوعات

أقوى  7شخصيات وأكثرهم تأثريا
يف العامل لعام 2014

سجن مغربية بعد نصبها على 27
رجالَ يف أملانيا بطريقة مبتكرة

اعلنت جملة «فوربس» قائمتها السنوية عن أقوى  7شخصيات
وأكثرهم تأثريا لعام  ،2014وجاء الرئيس الروسي ،فالدميري
بوتني ،على رأس القائمة ،متقدما على الرئيس األمريكي ،باراك
أوباما ،حامل اللقب يف .2013
وجا تقدم «بوتني» بعد تعزيز سيطرته على روسيا ،بينما تعثر
«أوباما» بعد موقفه من سوريا والتسريبات اليت كشفت سري احلكم
يف الواليات املتحدة وسياسة القرارات الفردية.
واشتملت القائمة  72امسا بينهم  17رئيسا و 27مديرا لشركات
اً
رجل أعمال و28
تسيطر على  3تريليون دوالر ربح سنوي ،و12
مليارديرا وحميب للخري ومنظمات غري حكومية ممن يديرون العامل
ً
بقرار أو تصريح.

قضت حمكمة
حية
ضا
«مو نتبا و ر »
غرب
يف
أ ملا نيا ،
لسجن
با
النافذ أربع
سنو ا ت
على مهاجرة
مغر بية ،
بداية الشهر
احلالي ،بعد
متابعتها بتهمة النصب واالحتيال على  27رج ًال ،يف حالة غريبة
على القضاء األملاني ،عرب تأكيدات قاضي احملكمة الذي حتدث أنه
ير حالة مشابهة هلذه احلالة طوال  14سنة من مزاولته للمهنة.
مل َ

فالدميري بوتني
وضعت قرارات الرئيس الروسي ،فالدميري بوتني ،امسه على
رأس القائمة ،ليزيد من قوة روسيا واستقالليتها فتصبح طرف
يف القرار العاملي ،وهو ما ظهر يف موقف «بوتني» جتاه الثورة
السورية والشعب االوكراني ،مع سيطرته على مقعد دائم يف
جملس األمن الدولي ،وأكرب احتياطي للنفط والغاز وأكرب إنتاج
للرؤوس النووية يف العامل ،مع فرصته الفوز بوالية ثانية مدتها 6
سنوات ليظل أمل بقاؤه حتى عام .2024
باراك أوباما
يعيش الرئيس األمريكي دوما حتت تهديد نريان احللفاء وغضبهم
من تسريبات جاءت على لسانه ووزراءه مع إيقاف احلكومة ،ملدة
 16يوما ،ليفقد «أوباما» السيطرة على األمور متاما يف فرتة واليته
اجلديدة ،ويفقد صدارته للقائمة لكنه يظل رئيس أقوى دولة يف
العامل.
األمني العام للحزب الشيوعي الصيين
شي جني بينج ،وهو قائد عسكري ،واألهم لدى الصينيني،
وأصبحت الصني يف عهده أكرب مساهم بالديون األمريكية المتالكها
حنو  1،3تريليون دوالر يف السندات األمريكية .ومنذ  10أعوام مل
يعرف رجال الصني الثراء ليصبح بها اليوم  122ملياردير ،وجبانب
قيادته احلزب الشيوعي الصيين ،فهو رئيس للجمهورية وقائد
اللجنة العسكرية املركزية بالصني.
بابا الفاتيكان
مع انتخابات مارس  2013أصبح البابا فرنسيس ،بابا الكنيسة
الكاثوليكية ،ويعترب أول بابا من أمريكا الالتينية وخارج أوروبا،
ليبشر الفقراء بالرمحة ويعطف ويعطي دورا أكرب للمرأة من خالل
أرائه يف قضايا اإلجهاض وزواج املثليني والطالق ألسباب غري
الزنا وإسقاط الدور عن الكنيسة يف ذلك.
أجنيال مريكل
حققت املستشارة األملانية ،أجنيال مريكل ،جناحا كاسحا يف انتخابات
اخلريف املاضي ،وتصدرت عناوين الصحف العاملية بعدما ُ
اتهمت
وكالة األمن القومي األمريكي بالتنصت على هاتفها احملمول ،وهى
الفضيحة اليت تسببت يف قرار البيت األبيض مبنع التجسس على
غري األمريكيني.
واستمرت «مريكل» رغم ذلك حليفا قويا للواليات املتحدة يف
حل القضايا الدولية كاألزمة األوكرانية ،وعلى مدار  10سنوات
استطاعت «مريكل» احلفاظ على صدارتها يف قائمة أقوى 10
نساء يف العامل وأكثرهم تأثريا وسط سياسة أملانية يهيمن عليها
الرجال ،لتتوىل منصب املستشار األملانى ،يف  ،2005كأول امرأة
تصل هذا املنصب.
بيل غيتس
يعود قائد عامل الربجميات بيل غيتس ليتصدر قائمة املليارديرات
األغنى بعد اسرتداده أسهم «مايكروسوفت» ،وظل «جيتس» أغنى
رجل يف العامل على مدار  15سنة ،لينقل اهتمامه بعد ذلك للعمل
اخلريي من خالل مؤسسته لعالج مرض شلل األطفال متربعا بـ 335
مليون دوالر مع مليار دوالر قدمه رفاقه حول العامل.
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
ملك السعودية صاحبة ثاني خمزون للنفط اخلام يف العامل مبا ميثل  %18من
االحتياطي العاملي ،وكان إنتاج السعودية للنفط سببا يف وضعها بقائمة
أغنى  20دولة يف العامل.

وحسب اخلرب الذي نشرته جريدة «راين تسايتونغ» ،فقد كانت
هذه املغربية تتبع طرقًا يف غاية الذكاء من أجل اإليقاع بضحاياها،
أوهلا سياقتها للسيارات الغالية ،وتقديم نفسها كمديرة وكالة
ّ
خاصة بتنظيم امللتقيات واألحداث اهلامة ،مستعينة يف ذلك بلغتها
األملانية الفصيحة.
هذه املغربية عمرها يقرتب من بداية األربعينات ،كانت تبحث عن
ضحاياها يف املواقع اإللكرتونية اخلاصة بالتعارف ،وكانت تنتقيهم
بشكل دقيق ،حيث تعمد إىل إجياد رجال يف العقد اخلامس ،لديهم
دخل مادي حمرتم ،ويعيشون مبفردهم سواء بعد جتربة زواج غري
ناجحة أو بسبب وفاة الزوجة األوىل ،وليس عندهم أبناء او أقرباء
كثر.
وبعد أن تعمد هذه اجلانية إىل استغالل وحدة ضحيتهاُ ،
صور
وت ّ
نفسها كتلك احلبيبة املخلصة اليت استطاعت إعادة البسمة إىل حياة
رجل يعاني من الوحدة ،تطلب منه مبلغًا من املال وصل يف بعض
احلاالت إىل حوالي  20ألف يورو ،ويف حاالت أخرى إىل  16ألف
أورو ،أما إذا تصادفت مع رجل خبيل ،فهي حترص على أن تأخذ
منه ولو على األقل مبلغًا ضئي ًال.
تتذرع اجلانية بأنها
هلا،
املال
بإعطاء
وعن طريقة إقناع ضحاياها
ّ
حلت بشكل مفاجئ ،وهو ما ّ
تعاني من ضائقة مالية ّ
مكنها من ربح
آالف اليوروهات من ضحايا وصل عددهم إىل  ،27حتى وإن كان
صرح بإمكانية جتاوز هذا الرقم.
القاضي قد
ّ
ومما يعكس براعة اجلانية ،أن ضحاياها مل ّ
يبلغوا عنها حتى وصل
ّ
الرقم إىل الضحية  27الذي رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة
حرك أحباث القضاء الذي اكتشف
النصب واالحتيال عليه ،وهو ما ّ
أن هذا الرجل ليس سوى حلقة من سلسلة طويلة من ضحايا هذه
السيدة.
واستندت احملكمة يف مربر احلكم بأربع سنوات سجنا نافذًا ،بعد
سبع جلسات من التداول ،إىل أن هذه السيدة مل تكن هلا نية إرجاع
األموال اليت أخذتها ،خاصة مع كثرة الضحايا وتشابه امل ّربرات اليت
تبينت احملكمة أن
ساقتها هذه احملتالة على كل واحد منهم ،حيث ّ
قدرة هذه السيدة على الكذب واملراوغة كانت كبرية جدًا.
وقد حاولت هذه املهاجرة اليت ُولدت يف املغرب حسب ما أشارت
إليه الصحيفة ،أن تداري فعلتها بادعاء أن مغربية أخرى ُتقيم
بطريقة غري نظامية يف أملانيا ،هي من كانت وراء هذا االحتيال،
بعدما ّ
مكنتها اجلانية من بطاقتها الوطنية من أجل تفادي عمليات
التفتيش األمين ،إلاّ أن هذا امل ّربر مل يقنع القاضي ،شأنه شأن
م ّربر آخر حتدث عنه حماميها عندما قال إنها تعاني من بعض
املشاكل النفسية.

ملاذا يرتك السياح كرواتيا؟

سياح كانوا قد قصدوا كرواتيا طلبًا للراحة إىل بالدهم نتيجة
عاد ّ
إزعاج الديكة .ونق ًال عن الـ  ،Jutarnji Listيقول صاحب الوكالة
احمللية للسياحة  Stomorskaيف جزيرة  Soltaأن ضوضاء الديكة
ّ
السياح من كرواتيا .فهؤالء يلجأون إىل
هي املسؤولة عن رحيل
ّ
كرواتيا طلبًا للراحة والسكينة ،بينما تغين الديكة يف هذه اجلزيرة
ّ
السياح وراحتهم .ونتيجة لذلك ،اضطر
يعكر صفو
مما
ليل نهارّ ،
ّ
احمللية للسياحة أن يلغي حجوزات منازل للسياح
صاحب الوكالة
ّ
تقع على مقربة من موائل الطيور هذه .فمن أصل اثين عشر منز ً
ال،
سياح عقد احد عشر منز ً
ال .قاطنو منزل واحد فقط قبلوا
فسخ
ّ
احمللية
النزول يف منزل آخر بعيدًا من الديكة .وعمدت السلطات
ّ
إىل توجيه إنذارات إىل أصحاب امللكّ ،
إال أنهم يرفضون التخلي
أن اقتصاد كرواتيا
عن ديكتهم .يف هذا السياق ،جيدر بنا الذكر ّ
يرتكز بطريقة كبرية على السياحة يف ساحل البحر االدرياتيكي.

العثور على «روميو وجولييت» يف بريطانيا
عثر على زوجني تشابكت
أيديهما لـ  700سنة يف
كنيسة صغرية مهجورة مبدينة
ليسسرتشاير ،بإنكلرتا.
ومت العثور على اهلياكل عظمية
يف كنيسة القديس موريل،
اليت كانت موقعا للحج يف
قرية هاالتون ،بإنكلرتا ،خالل
القرن الـ .14
وقد حفر متطوعون حمليون املوقع ،الذي يعتقد أنه بنى على قمة
مبنى روماني ،وكانوا يقومون باحلفر ملدة أسبوعني يف السنة،
ملدة أربع سنوات.
وقال عامل اآلثار من جامعة ليسسرت" :رأينا هياكل عظمية مماثلة
من قبل يف ليسسرت ،حيث يتم دفن الزوجني معا ،ما مل نستطع
فهمه هو ملاذا كانوا يدفنون يف هذا املكان العالي بعيدا؟ فهناك
كنيسة جيدة متاما كانت موجودة يف قرية هاالتون ؟ هل كان هذا
املكان موقعا خاصا؟".
ويبدو أن هذه الكنيسة الصغرية كانت موقع احلج ،ورمبا كانت
اهليئات الكنسية ترفض دفن اجلثث يف الكنيسة الرئيسية ،رمبا
ألنهم كانوا جمرمني ،أو مرضى أو أجانب.
ويعتقد أن كال اهليكلني من فئة عمرية مماثلة ،لكن متخصصي
اآلثار قالوا إن هناك حاجة إىل مزيد من التحليل ،لتحديد عمرهم
وقت الوفاة.

اكتشاف جديد يهز األوساط العلمية
عن مثلث برمودا!
اكتشف مؤخرا عامل
احمليطات املعروف
الدكتور ميري فريالغ
،Meyer
Verlag
ضخمني،
هرمني
االعتقاد
يسود
حتى اآلن أنهما من
الزجاج ،وذلك على
عمق  2000مرت حتت
سطح البحر ،يف
املنطقة املعروفة
مبثلث برمودا.
وباستخدام بعض األجهزة األخرى اكتشف العلماء أن هذين اهلرمني
مصنوعان من مادة الكريستال ،لكن ما يثري االهتمام هو أن هذين
املكتشفي أكرب بثالث مرات من هرم خوفو.
اهلرمني
نْ
وأشارت مواقع عاملية متخصصة ،إىل أن الدكتور ميري فريالغ،
يعتقد أنه إذا متت العديد من الدراسات على هذه املنطقة وهذين
اهلرمني سوف ميكننا معرفة الكثري من املعلومات اليت ميكن أن تفسر
هذه الظواهر الغريبة املتعقلة مبثلث برمودا.
وقد مت اإلعالن عن هذا االكتشاف املثري الهتمام العلماء ،يف مؤمتر
صحفي عقد يف جزر الباهاما ،كما مت اإلعالن عن أن التكنولوجيا
اليت مت استخدامها يف بناء مثل هذين اهلرمني "غري معروفة لنا
حتى اآلن" ،كما يعتقد العلماء أيضا أن "جتميع املعلومات املطلوبة
للدراسات لن تكون سهلة باملرة".
ويف هذا اجملال مثة اجتهادات وتفسريات كثرية ،إذ ان هناك العديد
من العلماء الذين يتفقون على أن هذين اهلرمني قد مت بناؤهما
على األرض فوق سطح البحر ،وبعد التحول القطيب الذى يعتقد
علماء اجليولوجيا أنه حدث لألرض منذ قديم الزمان ،أدى إىل انهيار
القشرة األرضية وحدوث العديد من الزالزل املدمرة والـ"تسونامي"
الضخم ما تسبب بطمر واختفاء اهلرمني حتت سطح البحر.
لكن من جهة ثانية ،هناك جمموعة أخرى من العلماء ربطت اختفاء
جزيرة أتالنتس بهذين اهلرمني ومبنطقة مثلث برمودا نفسها ،وهؤالء
يعتقدون أن هذين اهلرمني هما حجر الزاوية إلمداد هذه اجلزيرة
بالطاقة منذ أكثر من  100عام.
وحبسب مواقع علمية متابعة ،فقد مت اكتشاف اهلرمني الول مرة يف
العام  1968من قبل الدكتور راي براون  ،Ray Brownومل يتم تأكيد
ثان من اخلرباء بعد اكتشاف براون.
وجودهما من قبل فريق ٍ
وعثر راي براون على األهرامات خالل الغوص يف منطقة قريبة ،لكن
من دون أن يتمكن من دراستهما ،ومع ذلك ،فإنه كان قد أفاد إىل
أنه رأى ما يشبه كرة بلورية تظهر بعض أدراج أحد هذين اهلرمني.
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ماهي احلكمة الصينية وراء أكل ظهور فصائل جديدة من البشر
حبلول 2050
حلم األفعى السامة؟؟
أراد طباخ صيين حتضري
حساء من أفعى الكوبرا.
فقام بتقطيع األفعى
وتركها أكثر من 20
دقيقة .بعد ذلك قام
بتحضري احلساء ورمي
قطع جسد األفعى فيه،
وعندما أراد الطباخ
رمي رأس الكوبرا
لدغه
النفايات
إىل
رأس األفعى لدغة قاتلة قتلته يف احلال ،حسب موقع صحيفة
"إكسربيس" األملانية االلكرتوني.
حلم األفعى  ..منشط جنسي وعالج لإلمراض اجللدية
لكن هذه احلالة الغريبة هي ليست األوىل يف الصني .وأكل حلم
األفعى مرغوب وشعيب يف البلد وله تقاليد قدمية وحيضر يف
أطباق خمتلفة ،باإلضافة إىل حتضري حساء األفعى الصيين الشهري
منه.
يعتقد أن للحم األفعى فوائد كثرية ،فاألطباء ينصحون بأكل حلم
األفعى بسبب فوائده الطبية ،أما الصينيون فيعتقدون من جانبهم
بأن حلم األفعى مينح القوة والطاقة وينصح به كمنشط جنسي
وكعالج لإلمراض اجللدية.
"الطعام الذي ال يقتلك يعطيك الطاقة وجيعلك أقوى"
باإلضافة إىل ذلك هناك عامل نفسي مهم وراء أكل األفاعي يف
الصني ،ألن الصينيون يعتقدون بأن أكل حلوم احليوانات السامة
يعطي شعورا اجيابيا للشخص الذي يأكلها .وتقول احلكمة الصينية
القدمية " :الطعام الذي ال يقتلك يعطيك الطاقة وجيعلك أقوى".
ولذلك يرتفع سعر حلوم األفاعي ويزداد الطلب عليها ،وخاصة
السامة منها مثل الكوبرا ،نقال عن موقع صحيفة "إكسربيس"
األملانية االلكرتوني.

أول صورة سيلفي بالعامل عمرها  200عام !
يعتقد كثريون أن السيلفي
موضة جديدة مل تكن
رائجة منذ زمن بعيد ،غري
أن البحث بني جملدات
املصورين كشف عن أقدم
صور سيلفي يف العلم،
يبلغ عمرها حنو  200عام.
وتعود صورة السيلفي هذه
إىل عام  ،1850أي منذ 164
عامًا على انتشارها ،إذ مت العثور عليها يف جملد يضم  70صورة
التقطها املصور السويدي أوسكار ريالندر.
وكان املالك احلالي أللبوم الصور قد اتصل بشركة مزاد بريطانية،
وأراد بيع كامل األلبوم ،إال أن بائع املزاد مل تكن لديه أدنى
فكرة عن قيمة الصور ،إذ عرضها للبيع بـ  100جنيه إسرتليين
فقط  ،أي حنو  162دوالر أمريكي.
وحبسب صحيفة دايلي ميل الربيطانية ،فقد وصلت قيمتها
باملزاد أضعاف هذا الرقم الزهيد ،إذ بيعت بنحو  70ألف جنيه
إسرتليين ،أي بنحو  113ألف دوالر أمريكي.
وعن حياة املصور ريالندر ،أفادت الصحيفة أنه بدأ حياته الفنية
كرسام ،قبل أن يعمل مصورًا ،ما قاده إىل طباعة صوره اليت
رمسها ووضعها يف جملدات ،أبرزت نتاجاته الفنية "السابقة
لعصره".

ألعالناتكم معنا االتصال
بــ
02 87648186

قد يرى عدد منا أن املستقبل سيكون أكثر صعوبة من عاملنا اليوم،
وقد يتفاءل البعض اآلخر ،ولكنها يف النهاية جمرد احاسيس
بداخلنا ،لكن بالنسبة للعامل الربيطاني العامل كاديل الست ،الباحث
بـ «املعهد العاملي ألحباث املخ» ،فاملستقبل سيكون أفضل بناء
على دراسة علمية قام بها ،وخرج بنتائج قد تبدو أقرب للخيال.
يدعي الست أننا يف أقل من أربعة عقود ستكون هناك فصائل
جديدة متاما من البشر ،فصائل قادرة على العيش لعمر أطول،
وستكون لديها القدرة على االجناب يف سن الشيخوخة ،كما
ستعتمد يف حياتها على «الروبوتات» أي على الذكاء الصناعي يف
القيام باملهام احلياتية ،وأن البشرية ستمر «حتول تطوري» كبري،
حبسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ويرى الست أنه حبلول عام  ،2050سوف يكون هناك نوع جديد
متاما من اإلنسان ،وسيتطور هذا النوع نتيجة للتكنولوجيا اجلديدة
جذرية ،والسلوك ،واالنتقاء الطبيعي.
ويقول الست إن «عمر الـ  80أو الـ  100بالنسبة لك ستكون
خمتلفة متاما عنها بالنسبة ملا كانت عليه مع أجدادك ،ولن نكون
مضطرين لإلجناب يف سن صغري ،حيث سيكون من الطبيعي أن
ننجب أطفالنا يف عمر الشيخوخة ،وقد حدثت بداية هذا التغيري
االن ،حيث ارتفع متوسط سن االجناب عند املرأة يف بريطانيا
إىل سن الـ  ،29.8ويف الواليات املتحدة األمريكية بلغت نسبة
السيدات االتي ينجنب بعد سن الـ 35حوالي .»%15
ويؤكد العامل أننا سنقضي وقت كبري من حياتنا مستقبال يف
العيش يف العامل االفرتاضي ،كما يعتقد بعض العلماء املهتمني
بعنصر التطور أنه حبلول  2050سيصل متوسط العمر إىل 120
عاما.
ويضيف الست أن «العامل اآلن يعيش يف فوضى عارمة ،ولكن
أمامنا يف وسط هذه الفوضى فرصة وأمل ،أعتقد أن نظام
اإلنسانية القادم سيكون أكثر تطورا وأكثر نزاهة وأكثر تقدم
حضاري ،سيكون خمتلفا نظامنا املقبل خمتلفا عن نظامنا احلديث
اآلن ،متاما مثلما خيتلف عاملنا احلديث عن القرون الوسطى».

بريطاني يربح ثروة بسبب “ال” االسكتلندية
ربح أحد سكان لندن حنو  200ألف جنيه اسرتليين ( 327ألف دوالر
أمريكي) اجلمعة بعد أن راهن على أن اسكتلندا سرتفض االستقالل
عن اململكة املتحدة.
وقال مكتب وليام هيل للمراهنات إن الفائز ربح بعد أن راهن
على  900ألف جنيه اسرتليين يف أربعة رهانات كربى على رفض
االستقالل منذ يونيو املاضي.
وتروج مكاتب املراهنات للرهانات السياسية كنشاط جانيب مدر
للربح إىل جانب عملها األساسي يف سباق اخليل وكرة القدم.
وقال مكتب وليام هيل -وهو أكرب مكتب للمراهنات يف بريطانيا -إن
املراهنات على االستفتاء وصلت إىل ثالثة ماليني إسرتليين.
ويعادل هذا ثالثة أمثال املبلغ الذي مت مجعه يف املراهنات على
نتيجة االنتخابات العامة السابقة يف بريطانيا سنة  2010ومياثل
تقريبا قيمة املراهنات اليت يتوقعها املكتب على مباراة كرة قدم
مهمة يف الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
وتشري الرهانات اليت طرحتها مكاتب املراهنات إىل أنها كانت تعتقد
أن االسكتلنديني سريفضون االستقالل يف االستفتاء التارخيي.

وثيقة نادرة جداً خبط لورانس العرب

عرض خيرب مزاد "سوذبيز" للمخطوطات النادرة ،ريتشارد فاتوريين،
مفاجأة أعدتها الدار لزبائنها هذا املوسم ،حتت إطار زجاجي هي
خارطة قدمية مرسومة خبط اليد ،دقيقة التفاصيل ،وصفت
بـ"النادرة" ،وتعرض الول مرة يف مزاد عام.
واخلريطة رمسها "تي إي لورانس" ،املعروف بـ (لورانس العرب)
خبط يده ووثق فيها خط رحلته اليت استغرقت مخسة أيام يف شهر
أيار من عام  1917وعرب فيها من صحراء النفود بشمال اجلزيرة
العربية إىل مدينة العقبة على البحر األمحر يف أوج الثورة العربية ضد
احلكم العثماني .ورسم "لورانس" اخلريطة عام .1918
واشار اخلبري فاتوريين يف حديثه لـ صحيفة "الشرق األوسط" ،إىل
أن الوثيقة مهمة على عدد من املستويات ،أبرزها أنها الوحيدة خبط
يد لورانس العرب واليت توضح منطقة مشال اجلزيرة العربية ،واخلط
الذي تبعه لورانس يف رحلته حنو العقبة.
وتبقى للخريطة مكانتها اخلاصة رغم أن لورانس قام برسم عدد من
اخلرائط املصغرة يف دفاتر مالحظاته اليت كان حيملها معه ،حيث
اوضح فاتوريين" :كونها (اخلريطة) مرسومة خبط يد لورانس نفسه
ووجود املالحظات اليت خطها على اليمني تؤكد ذلك .نقرأ املالحظات
اليت خطها لورانس بكتابة دقيقة ويوجه فيها من تصله املخطوطة:
"هذه هي النسخة الوحيدة املرسومة ،رجاء عدم فقدانها".
والالفت يف اخلريطة ،ان لورانس كتب يف ملحوظاته أيضا أنه أخطأ
يف حتديد جهة الشمال على اخلارطة ويصحح ذلك برسم خط ينتهي
بسهم حنو الشمال.
وتوضح اخلريطة تفاصيل الطريق اليت اختذه لورانس خالل األيام
اليت سبقت احلدث الذي يعترب انتصارا حامسا لالنتفاضة العربية،
وهو االستيالء على ميناء العقبة املطل على البحر األمحر الحقا من
العام نفسه.
وكذلك ،توضح سكة حديد احلجاز ووادي سرحان يف الشمال.
وقال فاتوريين ان "املعروف أن لورانس كان حيمل معه دائما دفرتا
لتدوين مالحظاته وكان يرسم خرائط مصغرة ويدون معلومات حول
الناس الذين يقابلهم يف رحالته والتضاريس واملواقع اهلامة حوله.
نعرف هذا ألن املكتبة الربيطانية حتتفظ اآلن بكل الدفاتر اليت ختص
لورانس".
وحول السبب الذي دفع لورانس لرسم هذه اخلريطة حتديدا قال
اخلبري "نعرف أيضا أن دوغالس كوراثرز ،وهو راسم خرائط شهري
وكان يعمل يف ذلك الوقت على مشروع تابع للحكومة الربيطانية على
حتسني وتلقيح اخلرائط املوجودة للجزيرة العربية ،أدرك أن لورانس
لديه معلومات جديدة وتفاصيل ال توجد يف اخلرائط املوجودة لدى
اخلارجية الربيطانية ،فطلب من لورانس إمداده خبريطة توضح معامل
رحلته إىل العقبة خصوصا أنه مل يكن هناك يف ذلك الوقت خريطة
مفصلة لتلك املنطقة".
اما توقيت بيع اخلريطة ،فاعتربت الصحيفة السعودية الصادرة يف
لندن ،ان ذلك مناسب للظروف التارخيية يف العامل العربي هذه
األيام اليت يدور فيها الكثري من احلديث حول احلدود بني الدول
العربية واتفاقية "سايكس بيكو" اليت رمست املنطقة كما نعرفها
اآلن.
وعلق فاتوريين على ذلك قائال "متاما ،حتمل اخلريطة أهمية خاصة
هذه األيام إىل جانب أنها اخلريطة الوحيدة خبط يده تعرض للبيع يف
مزاد عام" ،وهي من مقتنيات اجلمعية امللكية للشؤون اآلسيوية منذ
أن تربع بها دوغالس كوراثرز للجمعية يف عام  1962وحتى اليوم.
واملبلغ املقدر للخريطة يرتاوح ما بني  70إىل  100ألف جنيه
إسرتليين ولكن ذلك قد يتغري بسهولة إذا ما القت اخلريطة اهتماما
من املشرتين.
وتستحضر اخلريطة ووصفا دقيقا لرحلة لورانس وقساوة ظروفها
عرب صحراء مقفرة وقاحلة ،واليت شكلت حتديا كبريا حتى بالنسبة
ملغامر حمنك مثله ،حيث وصف حرارة الصحراء القاسية "يتدفق
اهلواء مثل الدخان الكثيف املمزوج بالغبار ووميض الشمس يف
الغسق" .ووصف املسطحات الطينية" :تنعكس أشعة الشمس على
املسطحات الطينية مثل املرآة بوهج أصفر اللون يعمي  -العيون
واألبصار مثل قطع زجاج حارقة على اجلفون املغلقة ،رؤوسنا تغلي
من احلرارة حتى وإن غطيناها نسري جبانب اجلمال وتهب احلرارة يف
موجات متتالية تعمي العيون".
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تتــمات

قهوجي يتوقع...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
عن أطرافها ،حملاصرة املسلحني ومنع وصول أي إمدادات هلم،
مؤكدًا أن حزب اهلل مل يشارك يف معركة عرسال ،ومراكزه تبعد عن
حواجز اجليش حنو  12كيلومرتًا.
ولفت إىل أن وحدات اجليش تكثف مراقبة خميمات النازحني
السوريني ،وتوقف من يشتبه به ،وقال تعرضنا يف معركة عرسال
إىل هجوم من داخل املخيمات.
وأشار إىل أن املوقوف عماد مجعة ،مسؤول بتنظيم داعش ،اعرتف
خالل التحقيق معه أن اجملموعات املسلحة كانت ختطط ملهامجة اجليش
اللبناني ،واجتياح القرى الشيعية واملسيحية يف البقاع ،إليقاع فتنة
مذهبية وطائفية يف لبنان.
وكشف عن رصد اجليش خللية إرهابية يف طرابلس ،قائ ًال نعمل
على مالحقة أفرادها من دون وقوع معركة وهدر دماء أبرياء .لكننا
سنلجأ إىل احلل العسكري إن مل تنفع احللول السلمية.
ولفت قهوجي إىل أن اجليش اللبناني حباجة إىل دعم يشمل
مناظري ليلية ،وقناصات بعيدة املدى .باإلضافة إىل تطوير اجلانب
التكنولوجي للمؤسسة العسكرية.
وأكد أنه ال يسعى للوصول إىل رئاسة اجلمهورية وإن كان الطموح
بالتطور شعورا طبيعيا لدى البشر.

مجلس الوزراء

وسط مؤشرات متناقضة برزت امس االول يف قضية العسكريني
املخطوفني لدى التنظيمات االرهابية وعكسها خصوصا نفي «جبهة
النصرة» أي تعهد من جانبها لعدم قتل أي رهينة لديها ،مضى
جملس الوزراء يف حتصني موقع املفاوض اللبناني يف هذه القضية
من خالل امجاعه على أن يفوض اىل رئيس الوزراء متام سالم وخلية
االزمة مواصلة التفاوض.
ويف جلسة ماراتونية هي االطول يف تاريخ جلسات هذه احلكومة
استمرت حنو مثاني ساعات وبدأت على وقع اعتصام ألهالي
العسكريني املخطوفني قطعوا خالله بعض الوقت شارع املصارف،
صاغ جملس الوزراء موقفه من التفاوض بدقة اذ «أكد ثقته بدولة
رئيس جملس الوزراء وتفويضه مواصلة التفاوض بكل الوسائل
والقنوات املتاحة توص ًال اىل حترير اجلنود املخطوفني على ان يطلع
جملس الوزراء على نتائجها».
كما شدد على «ضرورة ابعاد هذا املوضوع واملفاوضات اجلارية من
أجل حتريرهم عن التداول االعالمي الكثيف واملثري حفاظا على سالمة
هؤالء اجلنود وعدم استغالل قضيتهم بشكل حيقق مآرب االرهابيني
التكفرييني».
وكشفت مصادر وزارية ان ملف العسكريني استحوذ على القسم
االكرب من اجللسة الطويلة حبيث أدىل معظم الوزراء بوجهات نظرهم
يف اخليارات املطروحة لتحرير العسكريني ،وكان امجاع على عدم
ضرب هيبة الدولة او اضعافها اىل جانب االمجاع على تفويض ادارة
ملف التفاوض اىل الرئيس سالم مع وزير الداخلية نهاد املشنوق
واملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابرهيم .واطلع سالم اجمللس
على املؤشرات االجيابية من خالل عودة الوسيط القطري اىل ممارسة
جهوده واحتمال دخول تركيا ايضا على خط التفاوض .وأشارت
املصادر اىل ان الكالم عن اطالق سجناء ليس من صالحيات جملس
الوزراء وال يكون بعفو خاص من رئيس اجلمهورية الذي يتوىل
جملس الوزراء صالحياته وكالة ،بل بقرارات قضائية .وأضافت ان
احلكومة عربت بكلمة واحدة عن ثقتها باملسار التفاوضي الذي يقوده
الرئيس سالم .
وخالل اجللسة كلف سالم الوزير وائل ابو فاعور التوجه اىل اهالي
العسكريني املعتصمني فنقل اليهم تأكيدات للمضي يف املفاوضات
واجيابية املعطيات املتوافرة يف شأن هذه املفاوضات فيما تناوب
الوزراء بطرس حرب ونهاد املشنوق وحسني احلاج حسن وحممد
فنيش وجربان باسيل واشرف ريفي وأكرم شهيب على الكالم.
وبدا من مداخالتهم ان مثة امجاعا على موقف حكومي موحد من
التفاوض كافضل الوسائل لتظهري قوة املوقف التفاوضي للحكومة
وحترير اجلنود املخطوفني .كما تطرق النقاش اىل الوضع السائد
يف عرسال واالجراءات املتخذة فيها فقدم وزير الدفاع مسري مقبل
عرضا للتدابري اليت ينفذها اجليش يف البلدة وحميطها وعلى الطرق
الدولية.
وعلم ان الوزراء وقعوا املراسيم والقوانني اليت أصدرها جملس
النواب يف جلسته االخرية ،لكن وزراء حزب الكتائب امتنعوا عن
التوقيع معتربين انه ال حيق جمللس النواب التشريع واصدار قوانني
يف ظل الشغور الرئاسي .وقال الوزير سجعان قزي خالل اجللسة:
«موقفنا هذا دستوري وليس سياسيا وال موجها ضد اي طرف ولن
يكون موجها ضد الناس يف حال اقرار سلسلة الرتب والرواتب بل
يأتي انسجاما مع موقفنا املعروف بان اجمللس هيئة ناخبة وليس
هيئة تشريعية».
كذلك علم ان البحث تطرق اىل مهل توقيع القوانني واصدارها على
خلفية قانون التمديد جمللس النواب الذي يرجح ان يأتي باقرتاح
قانون يقره جملس النواب واملهلة اليت جيب اقراره ضمنها لعدم
الوقوع يف فراغ جملسي مع انتهاء والية اجمللس يف  20تشرين
الثاني املقبل  .وقالت مصادر وزارية ان الصيغة اليت نشرتها
«النهار» امس عن امكان اقرار قانون التمديد قبل مخسة ايام من
انتهاء الوالية وطلب توقيعه ونشره بصيغة املعجل قد تكون هي
املخرج .ويف حال امتناع وزراء عن توقيعه يصري ساريا مع انتهاء

مهلة االيام اخلمسة.
وأرجئ البحث يف ملف النازحني السوريني واقامة خميمات هلم اىل
جلسة ستعقد بعد عطلة عيد االضحى.
ومحل الوزير املشنوق مساء امس االول حبدة على ما وصفه
«باالستباحة االعالمية يف ملف العسكريني املخطوفني» ،وذلك يف
سياق رده على بيان اصدرته «جبهة النصرة « ونفت فيه ما ورد
يف وسائل اعالم لبنانية من انها تعهدت عدم قتل أي جندي حمتجز
لديها .وقال وزير الداخلية ان املدير العام لالمن العام مل يقل أي
شيء مما اشيع وال حيمل ضمريه مقولة اخذ تعهد خطي من ارهابيني.
وشدد على «اننا لن نبلغ أي تطور يف شأن املخطوفني اال حني
يصبح واقعا» .واوضح ان الوسيط القطري التقى ممثلي داعش ومل
يلتق ممثلي «النصرة» بعد.
على الصعيد السياسي ،علم ان رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي
النائب وليد جنبالط وصل امس اىل باريس حيث سيلتقي الرئيس
سعد احلريري يف اطار املشاورات السياسية الواسعة اجلارية حول
جمموعة االستحقاقات وامللفات االمنية والسياسية املطروحة.
وردد رئيس جملس النواب نبيه بري امام زواره امس االول ان
«ال جلسة تشريعية وشيكة ،لكن هناك اقرتاحني احدهما من النائب
نقوال فتوش عن متديد والية جملس النواب واآلخر من «القوات
اللبنانية» عن تصحيح املهل الواردة يف قانون االنتخاب .وميكن
طرح موضوع التمديد يف اجللسة املقبلة اليت ستقرر .ومل يتخذ اىل
اآلن اي جديد يف هذا املوضوع ال سلبا وال اجيابًا».
وسئل عن اعادته سلسلة الرتب والرواتب اىل اللجان يف اجمللس،
فأجاب« :الحظت يوم الثالثاء الفائت ان االسالك العسكرية معرتضة
على الصيغة اليت مت التوصل اليها للسلسلة وبتها .وكان اعرتاض
اجليش السبب االول والرئيسي الذي دفعين اىل خيار اعادة السلسلة
اىل اللجان ،ألني ال أفضل ان اجتاهل اعرتاض املؤسسة العسكرية.
وليعلم اجلميع اني مل اقدم خدمة شخصية للهيئات االقتصادية بل
من اجل اجليش .وعلى االخرية مجلة من االلتزامات املطلوبة ان
تؤمنها وتوفرها عند اقرار السلسلة».

احلكومة الرتكية حتصل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ودعا رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو اىل اجتماع للمسؤولني
املدنيني والعسكريني عقب التصويت مباشرة لتحديد آليات التدخل
الرتكي ضمن االئتالف الدولي.
وكان الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان حض االربعاء االئتالف
الدولي على اجياد حل «دائم» لتهديد جهاديي «الدولة االسالمية»
يف العراق وسوريا ،منتقدًا التأثري احملدود للغارات اجلوية.
وتعهد اجليش الرتكي الدفاع عن قرب سليمان شاه جد مؤسس
اإلمرباطورية العثمانية املوجود يف مشال سوريا والذي حترسه قوة
تركية ،وقال لقوته هناك إنه سيهرع للدفاع عنها إذا لزم األمر.
وبعد ساعات من تصويت اجمللس الرتكي ،حذر وزير اخلارجية االيراني
حممد جواد ظريف يف حمادثة هاتفية مع نظريه الرتكي مولود جاوش
أوغلو ،انقرة من زيادة تفاقم الوضع يف الشرق االوسط.
وجاء يف بيان وزاري وزعته وكالة اجلمهورية االسالمية االيرانية
لألنباء «ارنا» ان «السيد ظريف انتقد الوسيلة املختارة ملكافحة
االرهاب وأعرب عن قلقه من أي عمل يزيد الوضع تفاقما» .واضاف
ان ظريف شدد أيضًا على انه «يف الوضع احلالي جيب على دول
املنطقة التحرك مبسؤولية وتفادي املساهمة يف زيادة تفاقم
الوضع».
وتدعم ايران نظام الرئيس السوري بشار االسد ،بينما تدعم تركيا
املعارضة السورية .كما تنتقد طهران الغارات االمريكية على مسلحي
«الدولة االسالمية» ،مؤكدة انه من االجدر مساعدة ودعم احلكومتني
السورية والعراقية للقضاء على املقاتلني االسالميني املتطرفني.
على صعيد آخر ،اوردت وكالة «انباء االناضول» الرتكية شبه
الرمسية ان مقاتلي «داعش» دخلوا احلي الشرقي ملدينة عني العرب
بعد أسابيع من احلصار .لكن «حزب العمال الكردستاني» أوضح ان
القتال ال يزال مستمرًا وان اجلهاديني سيطروا على قريتني قرب
املدينة .وحذر زعيم احلزب املسجون عبداهلل أوج االن تركيا من انه
سيوقف حمادثات السالم اجلارية مع تركيا منذ سنتني اذا ارتكب
اجلهاديون مذحبة يف عني العرب.

املبعوث األمريكي

ويف واشنطن ،أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية أن مبعوث الرئيس
باراك أوباما املكلف تشكيل االئتالف املناهض لـ»داعش» اجلنرال
املتقاعد جون آلن وصل إىل العراق وانه سيزور أيضًا بلجيكا واألردن
ومصر وتركيا.
وقالت يف بيان مقتضب أن جولة آلن  -وهي األوىل له يف اخلارج يف
مهمته اجلديدة  -تأتي «لدعم جهود االئتالف الدولي لتحجيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام (االسم السابق للتنظيم) وهزميتها».
وأضافت أن آلن وصل إىل العراق يرافقه نائبه بريت ماكجورك
لالجتماع مع املسؤولني العراقيني ومسؤولي الدول األخرى «للبحث
يف الدعم األمريكي للعراق والتعاون معه يف القتال ضد الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام».
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن هدفه األساسي هو حشد مزيد
شن غارات جوية على أهداف «الدولة
من الدعم لالئتالف الذي
ّ
االسالمية» يف العراق وسوريا.
يف غضون ذلك ،أكد العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني بن احلسني
بعد حمادثات اجراها مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف موسكو،

أن روسيا واألردن يقفان جنبا إىل جنب يف احلرب ضد اإلرهاب
والتطرف ،الفتًا يف الوقت عينه اىل ان روسيا تضطلع بدور مهم يف
الشرق األوسط يف ما يتعلق مبواجهة حتديات املنطقة.
وقال يف تصرحيات صحافية مشرتكة مع بوتني قبيل انعقاد القمة
األردنية – الروسية« :إن لروسيا دورًا رئيسيًا يف عملية السالم
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني وأيضا دورًا حيويًا يف ما يتعلق
مبستقبل سوريا» .وأضاف أن على العامل أن يدرك أنه من دون دور
روسي فإن ستكون التحديات اليت تواجه املنطقة أكثر سوءًا.
والحظ الرئيس الروسي أن األردن اضطلع دومًا بدور مهم يف
استقرار املنطقة ،مبديا ترحيبه بزيارة العاهل األردني لروسيا
واهتمامه بأن يبحث معه يف األوضاع يف املنطقة وآفاقهما املستقبلية
واليت تفاقمت وباتت أكثر تعقيدًا.

جملس التعاون اخلليجي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يتجزأ ،مبدين أملهم أن تتجاوز اجلمهورية اليمنية هذه املرحلة مبا
حيفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقالهلا ووحدتها،
مؤكدين أن ما يهدد أمن اليمن وسالمة شعبه يهدد أمن املنطقة
واستقرارها ومصاحل شعوبها.
جاء ذلك يف االجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الداخلية بدول جملس
التعاون اخلليجي يف جدة أمس االول ،بناء على توجيه قادة دول
اجمللس ،للنظر يف األحداث املؤسفة اليت تشهدها اجلمهورية اليمنية،
وتقييم املستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وخماطرها
وانعكاساتها املباشرة على األمن احمللي واإلقليمي لدول اجمللس.
وشارك يف االجتماع الذي رأسه األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية كل من ،الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة،
والفريق الركن الشيخ راشد بن عبد اهلل آل خليفة وزير الداخلية
مبملكة البحرين ،ومحود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة
عمان ،والشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس جملس
الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر ،والشيخ حممد اخلالد الصباح نائب
رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت.
كما شارك يف االجتماع ،األمري خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس
االستخبارات العامة ،واألمري عبد العزيز بن عبداهلل بن عبد العزيز
نائب وزير اخلارجية ،والدكتور مساعد بن حممد العيبان وزير الدولة
عضو جملس الوزراء ،إضافة إىل األمني العام املساعد جمللس
التعاون لدول اخلليج العربية للشؤون األمنية.
وتدارس الوزراء تطورات األوضاع األمنية باجلمهورية اليمنية يف
ضوء األحداث املؤسفة اليت جرت يف حميط العاصمة صنعاء وغريها
من املناطق وما تعرضت له املؤسسات األمنية واملدنية يف اليمن من
اعتداءات متس سيادة الدولة وتعرض أمن الشعب اليمين الشقيق
للخطر ،وأعربوا عن قلقهم البالغ من التهديدات اليت وجهت للحكومة
اليمنية وأجهزتها.

مصادر أمنية تكشف عن تعرض اللواء عباس
ابراهيم ألربع حماوالت اغتيال
حتدثت مصادر أمنية لبنانية عن أربع حماوالت اغتيال ملدير عام
األمن العام اللواء عباس ابراهيم ،مؤكدة توقيف عدد من املتورطني
واعرتاف بعضهم باالنتساب إىل تنظيم داعش.
وكشفت املصادر األمنية ألول مرة عن تلك احملاوالت وأكدت
اعتقال عدد من املتورطني ورأت الدافع األساسي لالغتيال حبسب
املصادر هو حاجة كتائب عبد اهلل عزام او داعش وحتى جبهة
النصرة إىل تسجيل هدف مركزي باستهدافها رمزًا يف الدولة
اللبنانية.
واشارت املصادر اىل أن هذه اجلهات حددت ثالثة أهداف رئيسية
هي حزب اهلل ،ورئيس جملس النواب نبيه بري ،وعباس ابراهيم.
أهداف تؤدي إىل زعزعة لبنان وإدخاله يف دائرة التفجري كما
سوريا والعراق.
احملاولة األوىل وفق املصادر األمنية بدأت مطلع عام  2013مبنطقة
كورنيش املزرعة يف بريوت ،حيث رصدت األجهزة األمنية نشاطًا
غريبًا ألحد مكاتب مجعية دينية .واعتقلت شخصني اعرتفا بأن
الشيخ سراج الدين زريقات كلفهما مراقبة مرور موكب إبراهيم
وتصويره .أما احملاولة الثانية فتمثلت بتفجري سيارة مفخخة قبل
مرور اللواء بعشر دقائق عند نقطة للجيش بضهر البيدر يف حزيران/
يونيو عام  .2014احملاولة الثالثة تعد األخطر على اإلطالق ،حيث
رصدت األجهزة األمنية حتركات أربعة أشخاص رصدوا وصوروا
منزل عائلة اللواء يف قرية كوثرية السياد يف اجلنوب الستهدافه
عند زيارة العائلة .األجهزة اعتقلت األشخاص وهم سوريو اجلنسية
كشفوا بأنهم ينتسبون إىل تنظيم «داعش» وأمريهم أبو حسن
الرمالوي ،الذي بينت التحقيقات أنه يسعى ملد نفوذ عدد من
املقاتلني باجتاه قرى شبعا والعرقوب فض ًال عن ارتباطاته األمنية
اليت تصل إىل إسرائيل.
رابع احملاوالت كانت عندما ألقت األجهزة األمنية القبض على
عنصر من شبكة كانت ختطط الستهداف ابراهيم عند خروجه من
مبنى مديرية األمن العام .العملية كانت ستنفذ بشاحنة يقودها
إنتحاري لصاحل كتائب عبد اهلل عزام.
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السخرية أشبه باملقبالت عند البدناء
دراسة بريطانية تقول ان
تعريض اصحاب الوزن
الزائد للتمييز جيعلهم
يف
للشراهة
يلجأون
األكل وال حيفزهم على
إنقاص الوزن.
لندن  -ذكر باحثون
بريطانيون أن معايرة
الناس الذين يعانون من فرط الوزن أو السمنة بوزنهم الزائد
ال يساعدهم أو حيفزهم على إنقاص الوزن وميكن أن يضر أكثر
مما ينفع.
ونشرت صحيفة ميديكال نيوز توداى املتخصصة يف الشؤون
الطبية دراسة تنصح بتجنب التهكم على االشخاص الذين يعانون
زيادة يف الوزن.
ومشلت الدراسة حتليل بيانات أكثر من ثالثة آالف شخص من
البالغني الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  50عاما أو أكثر ،واستمرت
مراقبة سلوكياتهم الغذائية على مدار  4أعوام.
ووجدت جني واردل مؤلفة الدراسة ومديرة مركز الصحة والسلوك
وأحباث السرطان يف جامعة لندن ان البدينني الذين يتعرضون
ملضايقات وتهكم بسبب شكلهم أو معاملة غري حمرتمة أو اشعارهم
بأنهم أغبياء يتجهون فى الواقع إىل زيادة وزنهم.
وقالت واردل إن الدراسة بينت بوضوح أن التمييز على أساس
الوزن أو املعايرة هو جزء من مشكلة السمنة وليس احلل كما جيب
وفقا هلا التوقف عن إلقاء اللوم وفضح الناس بسبب الوزن.
ومن جهتها أوضحت الدكتورة سارة جاكسون املختصة بعلم
األوبئة والصحة العامة يف بيان صحفي أنه ال يوجد أى مربر
للتمييز ضد الناس بسبب وزنهم أو معايرتهم.
ووجدت دراسات سابقة أن األشخاص الذين يعانون من التمييز
قد يلجأون للشراهة يف األكل ،حيث إن اإلهانة تزيد الشهية
لديهم وخاصة لغري األصحاء منهم.
وخلصت من جهة اخرى دراسة بريطانية حديثة إىل أن مرضى
السمنة الذين يسعون إىل إنقاص وزنهم معرضون لإلصابة
باضطرابات نفسية وحالة اكتئاب أكثر من غريهم نتيجة حرمان
أنفسهم من أكل أشياء لذيذة ولكن غري صحية.

هل خل التفاح مفيد لصحة اإلنسان؟
ُ
استخدم اخلل كغذاء ودواء من آالف السنني ،وقد مت تسليط
الضوء عليه مؤخرًا كجزء من النظم الغذائية
اليت تساعد على تطهري اجلسم ،وفقدان الوزن الزائد خاصة
حول البطن .إليك ما حتتاج معرفته عن فوائد خل التفاح – كما
ورد يف االمارات: -24
وفقًا لعيادة مايو كلينيك يساعد شرب القليل من خل التفاح
قبل الطعام على كبح الشهية ،وحرق الدهون.
إىل جانب ذلك هناك فوائد أخرى لتناول ملعقتني من خل التفاح
مع كوب ماء قبل موعد الغداء أو العشاء بعشر دقائق ،منها
أنه حيتوي على الكثري من مضادات األكسدة اليت تبطئ عالمات
الشيخوخة املبكرة ،وحتمي من السرطان.
من فوائد خل التفاح أيضًا أنه حيسن مستويات السكر يف الدم،
لذلك يفيد كثريًا تناوله قبل وجبة غنية بالكربوهيدرات .ويعترب
خل التفاح مثاليًا ملرضى السكري ،حيث يقلل من مقاومة اجلسم
لألنسولني.
حيمي اخلل البلسمي القلب من األزمات القلبية ،ألنه مينع أكسدة
الربوتني الدهين منخفض الكثافة ،الذي يعتقد أن تراكمه على
جدران الشرايني يسبب تصلبها.
يساعد اخلل على فقدان الوزن ،وميكنك إضافته للسلطة ،أو
تناوله مع املاء قبل وجبة الطعام .وميتاز بأنه يقلل احلموضة،
ويقتل اجلراثيم ،وأنه غين مبركبات البوليفينول اليت تقاوم
السرطان.

دراسة هولندية :شرب كوبني
حليب يومياً خيفض ضغط الدم
أكد باحثون هولنديون ،أن شرب كوبني
من احلليب يوميًا قد خيفض ضغط الدم،
ويقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
تقوم الدراسة التى عرضت فى املؤمتر
الطبى األوروبى على حتليل تسع دراسات
مشلت أكثر من  57000فرد و 15367من
حاالت تعانى من ارتفاع ضغط الدم .وقال
الباحث الرئيسى سابيتا سوداماه ،من جامعة فاغينينغني فى
هولندا ،إن الدراسة أثبتت أن شرب كوبني من احلليب يوميًا
خيفض من خطر ارتفاع ضغط الدم ،وتقلل من اإلصابة جبلطات
القلب.
وأوضح الدكتور سوداماه أن هذه التحليالت تشري إىل أن هناك
صلة بني زيادة عدد أكواب احلليب يوميًا واخنفاض معدل اإلصابة
بارتفاع ضغط الدم .نتائج البحوث توافقت مع الدراسة التى قام
بها دانيال ماشني ،التى نشرت فى اجمللة األمريكية للتغذية
السريرية فى شهر مايو املاضى ،والتى أظهرت أن إضافة أربع
حصص من منتجات األلبان منخفض الدسم يوميًا للنظام الغذائى
الروتينى خيفض ضغط الدم لدى البالغني فى منتصف العمر
وكبار السن.
وأكدت دراسات أخرى عرضت فى املؤمتر ،أن إضافة احلليب
الدسم حلليب األطفال ميكن أن يزيد من منو الدماغ ،كما أن إضافة
األلبان لوجبات كبار السن ميكن أن تعزز التغذية للمسنني.
وقالت سيندى شفايتزر إن التغذية الغنية مبغذيات األلبان قد
يكون هلا تأثري إجيابى على الصحة والتنمية واألداء أكثر من
املتوقع فى السابق.

كيف متيز األعراض الكاذبة للنوبة القلبية؟
حتدث أمراض القلب غالبًا نتيجة ضيق يف الشرايني مينع تدفق الدم إىل
القلب ،لكن أحيانًا ما يساء تفسري أعراض النوبة القلبية ،ومن ناحية
أخرى تشمل أعراض األزمة القلبية الكاذبة حرقة املعدة وأمل يف الصدر
وهي أعراض تتداخل مع مشاكل وظروف صحية أخرى منها املرارة والقلق
وغري ذلك.
أعراض القلق عبارة عن رد فعل هروبي من اجلسم ،حتاكي النوبة القلبية،
التعرق ،والدقات القوية للقلب ،والغثيان ،وضيق التنفس،
وتشمل
ّ
وتوتر العضالت
إليك أهم أعراض النوبة القلبية وكيفية متييزها عن األعراض الكاذبة:
احلرقة .تعترب احلرقة يف الصدر من أعراض األزمة القلبية ،لكن حبسب
التقارير الطبية لعيادة مايو كلينيك ميكن أن حتدث احلرقة أيضًا نتيجة
ارجتاع محض املعدة إىل املريء ،وقد يستمر ذلك بضع دقائق أو بضع
ساعات ،ويكون ذلك عادة بعد الطعام أو عند االستلقاء واالحنناء.
أما آالم املعدة فتكون موضعية ،على عكس كل من حرقة املعدة واألزمة
القلبية ،وال تسبب آالم املعدة ارجتاع احلمض إىل املريء ،لكن قد حيدث
معها عسر هضم وهو أيضًا من عالمات األزمة القلبية لذلك قد توفر آالم
املعدة عالمات كاذبة للنوبة القلبية أيضًا ،خاصة أن عسر اهلضم قد
والتعرق وضيق يف التنفس ،وكلها من عالمات
يكون مصحوبًا بالقيء
ّ
النوبة القلبية.
أمل الصدر .تعترب آالم الصدر املؤشر الرئيسي للنوبة القلبية املتقدمة،
لكن آالم الصدر ميكن أن تشري أيضًا إىل ظرف صحي آخر ،هو االلتهاب
الرئوي .عندما يشعر اإلنسان بأمل يف الصدر جيب التماس العناية الطبية
فورًا خاصة عندما يستمر أكثر من بضع دقائق ،ويكون مصحوبًا بأمل يف
املعدة وعسر اهلضم.
القلق .زيادة معدل ضربات القلب واخلفقان واضطراب املعدة من
العالمات اليت قد يساء تفسريها أيضًا فتعترب نوبة قلبية .أعراض القلق
عبارة عن رد فعل هروبي من اجلسم ،حتاكي النوبة القلبية ،وتشمل هذه
التعرق ،والدقات القوية للقلب ،والغثيان ،وضيق التنفس،
األعراض
ّ
وتوتر العضالت.
أزمة املرارة .يصاحب أمل املرارة جمموعة من األعراض ختتلط مع أعراض
األزمة القلبية ،حيث يصاحب آالم املرارة أمل يتحرك يف الصدر ،وضيق
يف التنفس ،وشعور بالضيق يشبه متامًا ما حيدث عند األزمة القلبية.
حيدث يف كثري من األحيان عند التعرض ألزمة املرارة شعور باحلرقان ميتد
إىل الكتفني والذراعني والرقبة ،ويصاحبه شعور بالغثيان ،وأمل ثابت حاد
يف اجلزء العلوي من البطن ،ويكون ذلك بعد تناول وجبة دمسة.

أيها الرجال تفادوا العصبية!
على
جيب
كبار
الرجال
السن التقليل
مستوى
من
التوتر لديهم
لبحث
وفقًا
صادر من جامعة
والية أوريغون
األمريكية يف
أيلول ،2014
إن هذا
إذ
َّ
التوتر الناتج من الضغوط اليومية أو األحداث األليمة يرفع من
معدل الوفيات بينهم.
وأشار فريق البحث إىل أن اختالف اإلجهاد ميكن أن يكون له
تأثري على نسبة الوفيات ،إذ إن ك ًال من الضغوطات اليومية،
ومشاكل العمل ،والقضايا األسرية ،وأحداث احلياة الكربى كوفاة
أحد الزوجني ،يضر بصحة الرجال.
وقالت الباحثة كارولني آدوين إن "السبب ال يكمن يف عدد
املتاعب واملشاكل بل يف اعتبار هذه املتاعب صعبة مع شعور
بعدم القدرة على التعامل معها".
ومتت دراسة بيانات مرتبطة بشؤون قدامى احملاربني الذين
أصبحوا يف سن الشيخوخة أجريت بني العام  1989و 2005وصو ً
ال
لعام  2010على حنو  1293رج ًال .وتبني وفاة حنو  %43منهم،
ثلث هؤالء الرجال أفادوا عن وجود عدد قليل من األحداث اجملهدة
يف حياتهم ماتوا ،يف حني أن  %64.3من الرجال الذين كانوا
يواجهون مصاعب كربى كانوا عرضة للوفاة .بينما الرجال الذين
كانت متاعب حياتهم اليومية قليلة أو شبه معدومة اخنفضت
معدالت الوفاة لديهم إىل .%28.7
قدمت الدراسة رؤية جيدة لكيفية تأثري الضغوطات
ويف وقت َّ
املختلفة على صحة الرجل ،الحظ الباحثون أن هذه النتائج ليست
مؤشرًا على صحة الرجل على املدى البعيد .ولفتوا إىل أهمية ُّ
تعلم
مهارات للتعامل مع متاعب احلياة اليومية اجملهدة واملزعجة ،ما
يساعد الرجال على العيش طوي ًال إذا ما متكنوا من مراقبة ردود
أفعاهلم

نقص فيتامني  B1يسبب اضطراب
قاتل بالدماغ
أظهرت دراسة حديثة نتائج
جديدة حول فيتامني  ،B1أن
نقص فيتامني  B1ميكن أن
يسبب اضطرابا قاتال يف الدماغ
ويزيد من فرص اإلصابة باخلرف
واألمراض العصبية األخرى.
وأوضح أطباء األعصاب باملركز
الطيب جلامعة لويوال أن اخنفاض
مستويات فيتامني ( B1الثيامني)
ميكن أن يسبب التهاب الدماغ يصاحبه الشعور باالرتباك،
واهللوسة ،والغيبوبة ،وفقدان تنسيق العضالت ،ومشاكل يف
الرؤية.
وتابع التقرير أن ذلك حيدث عادة يف األشخاص الذين لديهم
اضطرابات مثل إدمان الكحول وفقدان الشهية اليت تؤدي إىل
سوء التغذية ،وقد يتسبب ذلك يف اإلصابة بتلف دائم يف
الدماغ.
وقال أطباء أعصاب من جامعة لويوال ماثيو ماكويد ،شون روالند،
وخوسيه بيلر ،إن الدراسات السريرية تشري إىل أن هذا املرض
يصيب أقل من  1فى املائة من األمريكيني ،لكن دراسات تشريح
اجلثث تبني انتشاره بصورة عالية تصل إىل  ،%2.8وال سيما
يف أولئك الذين يعانون من إدمان الكحول أو املصابني اإليدز،
حيث يصاب حواىل  75إىل  80باملائة من احلاالت باعتالل املخ
واألعصاب.
وأضاف الباحثون أن غياب العالج ميكن أن يؤدي إىل تلف يف
الدماغ ال رجعة فيه واملوت مع وفيات تقدر بـ  20فى املائة.
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متفرقات

مطعم يطبخ اطباقه باملخدرات
ليجتذب الزبائن

النمسا ..آخر معقل للمدخنني
يف أوروبا

تهاني بعيد االضحى املبارك
مجلس الجالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز
يتقدم رئيس واعضاء جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز
من املسلمني يف مجيع احناء العامل وخاصة يف الوطن احلبيب لبنان
واسرتاليا بالتهاني احلارة مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك،
اعاده اهلل على االمة االسالمية بالسعادة واهلناء واحملبة والوفاء،
وكل عام واجلميع بألف خري.

رابطة الجمعيات اللبنانية يف منطقة السانت
جورج
يف خطوة غريبة قام مطعم
صيين بدس املخدرات يف
أطباق النودلز لتضفي نكهة
شهية وتضمن عودة الزبائن
للمطعم .
وذكرت صحيفة «االنديبندت»
الربيطانية ،أن الشرطة اكتشفت
خدعة املطعم خالل قيامها بدورية
روتينية على الطرقات ،حني
اشتبهت بالسائق ليو جويو (26
وتبي يف فحوصات الدم
عامًا)
نّ
أنه تعاطى املخدرات فوضع يف
احلبس  15يومًا.
وعلى الرغم من تأكيد جويو

بأنه مل يسبق تعاطيه املخدرات
يف حياته ،تذكر أنه يف اليوم
الذي اعتقل فيه كان قد تناول
النودلز يف مطعم مع أفراد
أسرته ،لتقوم الشرطة بعد ذلك
بالتحقيق واخضاع بعض الزبائن
لفحص املخدرات ،حيث مت
اكتشاف حيلة املطعم  .واعرتف
صاحب املطعم خالل التحقيقات
بأنه اشرتى الشهر املاضي 2
كيلو من األفيون بـ  98دوالرًا،
وطحنها وقام بدس املسحوق
يف أطباق النودلز لتضفي نكهة
شهية وتضمن عودة الزبائن
له.

هي جحيم التدخني للبعض،
وقلعة صمود للبعض اآلخر،
فالنمسا التزال تسمح بالتدخني
يف مطاعمها وحاناتها يف حالة
تعد استثناء يف أوروبا.

حيز التنفيذ يف األول من يناير
 ،2009وهو ينص على منع
التدخني يف األماكن العامة،
لكن مع جمموعة من االستثناءات
تعين خصوصا املطاعم.

لكن وزيرة الصحة اجلديدة،
سابني أوبرهاوسر ،صرحت
يف بداية سبتمرب احلالي قائلة:
«أعتزم إن كان ذلك ممكنا،
حظر التدخني بالكامل يف خالل
السنوات اخلمس املقبلة».

وميكن للمطاعم اليت ال
تتخطى مساحتها  50مرتا مربعا
أن ختتار ما بني حظر التدخني أو
السماح به ،أما تلك األوسع فقد
ختصص قاعة مغلقة ومنفصلة
للمدخنني .وتتعدد االستثناءات
اليت جييزها القانون ،كما أنه ما
من هيئة مكلفة باإلشراف على
تطبيق هذا األخري.

ودخل آخر تعديل يف القانون
اخلاص بالتدخني يف النمسا

مهرجان وفاء للشاعر الكبري مسيح القاسم
منتصب القامة أمشي ..مرفوع الهامة أمشي

وكثرية هي املراكز التجارية
اليت ختصص قاعات للمدخنني،
حتى إن أكرب مستشفى عام يف
فيينا يضم يف مجلة متاجره
حمال لبيع التبغ.
وأسعار التبغ هي من األرخص
يف أوروبا الغربية مبعدل 4.90
يورو للعلبة الواحدة يف مقابل
 7مثال يف فرنسا ،و 11يف
بريطانيا.

يقام مهرجان وفاء لشاعر
املقاومة الكبري
سميح القاسم
بمناسبة االربعني وذلك
يوم الخميس يف 16
تشرين الثاني 2014
يف مركز املجلس العربي

وحبسب آخر دراسة أوروبية
أجريت يف بداية العام ،2012
فإن حوالي ثلث سكان البالد
هم من املدخنني ،يف مقابل
 %28يف بلدان االحتاد
األوروبي السبعة والعشرين.

االسرتالي يف بانكستاون.

االعالم اكرم املغوّش020544145 :

التجارة
غرفة
والتزال
احلظر
تعارض
النمساوية
التام للتدخني ،مذكرة بأن
االستثمارات اليت قام بها
لالمتثال
املطاعم
أصحاب
للقانون توازي  100مليون
يورو.

* 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

تتقدم رابطة اجلمعيات اللبنانية يف منطقة السانت جورج من
املسلمني بالتهاني احلارة مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك،
اعاده اهلل على اجلميع باليمن واخلري والربكات وكل عام واجلميع
بألف خري.

املكتب اللبناني للخدمات االجتماعية يف
منطقة ليفربول وضواحيها الخريية
يتقدم املكتب اللبناني للخدمات االجتماعية يف منطقة ليفربول
وضواحيها اخلريية من املسلمني يف مجيع احناء املعمورة وخاصة
يف الوطن احلبيب لبنان بالتهاني احلارة مبناسبة حلول عيد االضحى
املبارك ،اعاده اهلل على اجلميع باليمن واخلري والربكات وكل عام
واجلميع بألف خري.

جمعية ابناء مارون الراس الخريية
تتقدم مجعية ابناء مارون الراس اخلريية من املسلمني بالتهاني
احلارة مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك ،اعاده اهلل على اجلميع
باليمن واخلري والربكات وكل عام واجلميع بألف خري.

رابطة ابناء جبل عامل الخريية
تتقدم رابطة ابناء جبل عامل اخلريية من املسلمني بأحر التهاني
مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك ،اعاده اهلل على اجلميع باليمن
واخلري والربكات وكل عام واجلميع بألف خري.

السيد علي كرنيب يهنئ
يتقدم عضو بلدية ليفربول السيد علي كرنيب ورئيس جملس
اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز وسكرتري جلنة املتابعة اللبنانية
يف نيو ساوث ويلز وسكرتري مجعيات السانت جورج ورئيس اجلمعية
اللبنانية جلنوب غرب سيدني يف منطقة ليفربول وضواحيها اخلريية
واملرشد االجتماعي من مجيع ابناء اجلالية االسالمية واللبنانية
والعربية يف اسرتاليا بالتهاني احلارة مبناسبة عيد االضحى املبارك،
اعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات ،وكل عام واجلميع
بالف خري.

ملكة جمال تفقد لقبها تهرب مع التاج!
سيئول  /باتت بورمية وهي ملكة مجال جردت من لقبها خالل
مسابقة أقيمت يف كوريا اجلنوبية حمور جدل دولي بعدما فرت
مصطحبة التاج.
ماي ميات موي ( 16عاما) عقدت مؤمترا صحافيا يف رانغون يف
بورما لتربير فعلتها بعد الضربة اليت تلقاها املنظمون الكوريون
اجلنوبيون الذي حتدثوا عن سوء تصرف ملكة مجال آسيا  -احمليط
اهلادئ هذه للعام  ، 2014لتجريدها من لقبها.
وقالت أمام قاعة امتالت بالصحافيني وقد وضعت التاج الثمني
إىل جانبها "سأعيد التاج فقط عندما تقدم االعتذارات إىل بالدي،
إىل بورما".
وأضافت وقد وضعت عقدا كبريا من اللؤلؤ حول عنقها "من
الطبيعي بالنسبة لي املطالبة بتعويضات بسبب الضرر الذي حلق
ببالدي".
ونفت الشابة أن تكون طلبت من املنظمني أن يدفعوا هلا كلفة
عملية جتميلية .وقالت "مل أخضع لعملية من هذا النوع .لكين لن
أعطي تفاصيال للمحافظة على كراميت" مشرية إىل ضغوط للخضوع
لعمليات جتميل , .وأشار املنظمون الكوريون اجلنوبيون من جهتهم
إىل أن املراهقة البورمية صعبة املراس
وقال ديفيد كيك ممثل املسابقة يف سيول لوكالة فرانس
برس "لقد كذبت علينا يف كثري من األمور".
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 26 September 2014
FLORENCE - OUR SECOND NORTH WEST TUNNEL BORING MACHINE
ARRIVES

tions for the CSG industry in the country.
• We are committed to
increasing our domestic
supply of gas and are
• The second North West working to ensure only
Rail Link tunnel bor- safe and sustainable gas
ing machine has arrived supply projects proceed.
in Sydney and will be
named Florence, after SYDNEY’S ONLINE REAL
Australia’s first female ESTATE BOOM COMING
engineer and architect
Florence Mary Taylor.
• It is hoped the introduc• Work on the North West tion of .sydney web adRail Link is powering dresses will fuel an onahead and with construc- line real estate boom for
tion well underway and the city’s digital econoa $3.7 billion operations my.
contract now in place, • Launching in earlythe project is on track 2015, .sydney will give
to open for customers in NSW businesses and
the first half of 2019.
internet users their first
• Florence is being as- opportunity to register
sembled at the Bella local city-based domain
Vista construction site names.
by a crew of around 70 • The move to launch
people and is expected .sydney domains are part
to start digging before of the Top-Level Domain
the end of the year.
program being rolled out
• Florence is the sec- by the global regulator of
ond of four huge tunnel web addresses to introboring machines which duce greater choice and
will deliver Australia’s availability online. More
longest railway tunnels, than 350 of the almost
with the first tunnel bor- 1,400 new domains are
ing machine Elizabeth already live on the Inalready more than 90 ternet, including .build,
metres along on her un- .menu and .luxury.
derground journey to • The New South Wales
Cherrybrook.
Government has signed
a contract with the InterFREEZE EXTENDED ON net Corporation for AsPETROLEUM EXPLORA- signed Names and NumTION LICENCE APPLI- bers (ICANN) to obtain
CATIONS
exclusive online rights
to the .sydney new Top• The current freeze on Level Domain.
NSW Petroleum ExploFOR
ration Licence Applica- APPLICATIONS
MEMORIAL
tions has been extended WAR
for a further 12 months. GRANTS NOW OPEN
• The extended timeframe will allow the Of- • Local veterans’ groups,
fice of Coal Seam Gas sports clubs, councils
to complete its compre- and schools are encourhensive examination of aged to apply for funding
current PELAs and allow to repair local war methe NSW Government to morials.
further assess the appli- • Grants of up to $10,000
cation process for petro- are available under the
NSW Community War
leum titles.
• The NSW Government Memorial Grant Fund,
has put in place the most with applications closing
comprehensive regula- on Friday 3 October.

• The funding will support vital repairs to
plaques, honour boards
and facades which commemorate NSW veterans
who have served across
many theatres of conflict, from the Boer War
onwards.
• The NSW Government is
committed to supporting
the ongoing maintenance
of the thousands of local
memorials across our
State, particularly with
the Centenary of Anzac
period now underway,
which began on 4 August 2014 and runs until
11 November 2018.
• For details on the application process please
visit, http://veterans.nsw.
gov.au/community-warmemorials-fund/
POPULAR MOTORCYCLE RESPONSE TEAM
EXPANDED
• An additional four officers and bikes are being
added to the successful
Motorcycle Response
Team to help tackle traffic congestion and unsafe pedestrian behaviour.
• The teams have proven
very effective since their
introduction by targeting offences such as
blocking intersections
so traffic can move more
freely.
• The high-visibility
teams are based in the
CBD and Parramatta,
and will now be expanded to have a presence in
other highly congested
areas including Military
Road in Mosman, Oxford
Street to Syd Einfield
Drive in Bondi, and King
Street and City Road in
Newtown, while in the
west the community will
see increased coverage
in Blacktown and Castle
Hill.
• Apart from its congestion-busting role, the
MRT has also under-

taken more than 270 pedestrian operations and
within its first 15 months
there has been almost
a 30 per cent reduction
in pedestrian crashes in
MRT-patrolled areas.

available to support infrastructure projects in
11 eligible Local Government Areas (LGAs)
which, for the first time,
included Broken Hill,
Cessnock and Maitland.
• In 2011, the NSW LibPROTECTING ICONIC
erals & Nationals GovWOLLEMI PINES
ernment committed $160
• In a secret location
million over four years to
in the Blue Mountains,
deliver vital infrastrucabout 100 young Wolture for communities
lemi Pines have been
experiencing direct and
planted by scientists as
indirect pressures as a
an insurance policy for
result of mining activity.
the ancient plant, discov• The NSW Liberals & Naered 20 years ago this
tionals Government has
month.
added more eligible com• The NSW Govern- EXTRA BUS SERVICES munities to the program
ment has marked the FOR WESTERN SYDNEY and now gone beyond
anniversary by declar- CUSTOMERS
the original commitment,
ing the Wollemi Pine as
with a total of $217 milthe State’s first “iconic” • More than 200 extra bus lion made available.
plant species under the services have started in
NSW Government’s Sav- Western Sydney.
EARLY WORKS BEGIN
ing our Species Program, • The NSW Liberals & Na- FOR NEW BYRON CENwhich aims to protect the tionals Government is TRAL HOSPITAL
our most vulnerable spe- investing in extra public
cies from extinction.
transport services right • An early works contract
• We have also an- across the state, and valued at more than $80
nounced a $25,000 in- since March 2011 has million has been awardjection of funds towards introduced more than ed to begin construction
securing the plant’s sur- 9,000 extra train, bus of the new Byron Central
vival in the wild.
Hospital.
and ferry services.
• The Wollemi Pine cap- • The latest bus services • Brookfield Multiplex
tured the world’s atten- would benefit customers has been appointed to
tion when it was discov- in suburbs including Liv- complete the detailed
ered because it had been erpool, Elizabeth Hills, design process and unpresumed extinct for at Edensor Park, South dertake enabling works
Wentworthville,
Cecil at the Ewingsdale site,
least 60 million years.
Hills, Parramatta, Pemul- which is set to begin in
$568,000 TO ENCOUR- wuy, Cabramatta, Bon- the coming weeks.
AGE NEW FILMMAKERS nyrigg and Greystanes. • Main works construc• Work is also underway tion is set to begin in
AND AUDIENCES
• The NSW Liberals & on a new multi-storey 2015 and soon our comNationals Government car park at Canley Vale, munity will see this new
is investing in the next which will provide more facility rising from the
generation of filmmak- than 120 commuter park- ground.
ers and script writers so ing spaces
• The project will enthey can capture the stohance services through
ries of our diverse com- PROJECTS SHORTLIST- a purpose-built facility
ED FOR RESOURCES which will include:
munities.
• More than $500,000 FOR REGIONS FUNDING o 24-hour accident and
has been granted to 18 • The NSW Government emergency services;
organisations
across has announced 14 in- o Overnight inpatient
the State to support pro- frastructure projects in beds;
fessional development mining-affected com- o A low-risk maternity
projects, as well as 26 munities have been service;
public screenings, festi- shortlisted for possible o X-ray and medical imvals and tours, in order funding, under the latest aging services;
to show quality screen round of Resources for o A new 20-bed nonproductions to a wider Regions.
acute mental health unit;
• Up to $89 million was o Chemotherapy service.
audience.
• Some of the professional development opportunities granted funding
include mentoring programs in Western Sydney, workshops in interactive storytelling in the
Riverina and Hunter and
a conference attracting
up to 600 national and
international delegates.
• The NSW Government
is determined to support the development of
screen production businesses in NSW, which
generates more than $1.5
billion every year.
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AFP and Victoria police terror raids: Man arrest- No bonus for Medibank’s policyholders when
ed for funding terrorists
the government floats health insurer

Dozens of police are scouring gardens as part of the operation. Picture: Nicole Garmston Source: News Corp Australia

George Christensen. Photo: Andrew Meares

A 23-year-old Melbourne
man is accused of providing more than $12,000 to
a known terrorist group to
support a US citizen who
is fighting in Syria.
The man was arrested on
tuesday morning counter-terrorism raids where
more than 100 AFP and
Victoria Police officers executed seven search warrants across five suburbs
across Melbourne, arresting the young man at his
Seabrook home.
Victoria Police said the
man was currently being charged with making
funds available to a known
terrorist operation.
In a press conference on
tuesday morning, Victoria
Police and AFP said the
raids were carried out after an eight-month investigation which also involved
the FBI, and police decided to strike before more
funds were transferred.
“We will be alleging that
this individual in mebourne has been organising to contribute funds to
overseas orgnisations that
are prescribed terrorism
organisations,” an AFP
spokesman said.
“We did know there was
an escalation in funds. We
made a decision that we
had to go over and stop
the funding of this particu-

lar activity.”
EARLIER: VICTORIA Police and Australian Federal
Police officers are raiding
a property in Melbourne’s
suburbs.
One person has been taken
into custody during raids
at a Seabrook property
which AFP has confirmed
are terror-related.
The man is believed to be
aged in his 20s and works
at a pizza shop in Sunshine, a neighbour told the
Herald Sun.
Fairfax Media is reporting
the sting targeted “terrorism financing”.
The counter-terror raids
are taking place in five
suburbs across Melbourne, with one Seabrook
property searched directly
across the road from a primary school.
Around a dozen officers
were seen accompanied
by sniffer dogs at the property where the young man
was led away by police.
“The Australian Federal
Police and Victoria Police
Joint Counter Terrorism
Team can confirm that a
number of search warrants
are being conducted as
part of an operation in the
following suburbs: Seabrook, Kealba, Meadow
Heights, Broadmeadows
and Flemington,” a statement to news.com.au said.

Residents at Point Cook
Road in Seabrook have
told the Herald Sun of their
shock at their neighbour
being taken into custody.
Herve Du Buisson Perrine
said he believed the man
moved into the house in
December after marrying
his wife.
He said he was shocked to
hear that the man could be
related to terror raids.
Another neighbour Sandeep Singh, said having police raid a home in
the neighbourhood was
“scary”.
“We don’t expect anything
like this to happen in our
street,” he said.
Police are continuing to
search the home and forensic officers are now on
scene.
Greens MP Adam Bandt
tweeted from Canberra saying he would seek a briefing on police activities in
his electorate.
The raids follow the biggest
ever counter-terror operation in Australia earlier this
month involving joint operations between the AFP
and NSW police.
A spokeswoman for AFP
said the raids were not related to the incident involving a terror suspect shot
dead in Melbourne last
week.
“This operational activity is
not in response to a threat
to public safety nor is it related to last week’s incident
at Endeavour Hills,” a statement said.
Victoria Premier Denis
Napthine told 3AW the raids
were part of a “long-running
ongoing operation”.
“It is sad. It’s a sad situation that we now face, but
we can have confidence in
the work of ASIO, the Australian Federal Police and
the (Victoria Police), they
do a terrific job,” he said.
“They certainly are ahead
of the game in terms of
protecting public safety
and preventing any issues
emerging in our society.”
Earlier this month, Australia raised its terror warning to the second-highest
level, citing the domestic
threat posed by Islamic
State supporters.

Finance Minister Mathias Cormann at the official launch of the retail
share offer. Photo: Chris Hopkins

Medibank’s four million
policyholders will not
share the bonanza when
the multi-billion dollar
business is floated on the
share market at the end of
the year.
Unlike the sale of NIB and
other mutuals like MBF,
Medibank Private is a government-owned business,
which is why customers
will not benefit from the $4
billion sale.
Speaking at the official
launch of the health insurer’s retail share offer,
Finance Minister Mathias
Cormann said the only
benefit
policyholders
would get was the ability
to buy more shares, earlier.
“Eligible policyholders
who pre-register then apply for shares will receive
a greater share allocation,” he said.
“This means that more
shares will be allocated
to policyholders that preregister than other members of the public that preregister.”
The sale of Medibank will
put the business in the top
100 listed companies on
the Australian Securities
Exchange, with an expected government windfall of
around $4 billion.
Some members had been
calling for free shares in
the offer, arguing their
policy contributions over
the years had underpinned
the insurer’s growth.
This would have be in line
with the sale of health
fund mutuals, such as NIB
and MBF.
But a spokeswoman for the
share offer confirmed that
no such ‘freebie’ would

occur, due to the fact that
Medibank customers had
“purchased private health
insurance – not an ownership stake”.
“Medibank Private’s policyholders have no interests or property rights in
assets comprising Medibank Private’s health benefits fund,” she said.
“Policyholders have paid
premiums in order to be
covered by private health
insurance for the term of
their policies.”
Potential investors who
take up pre-registration,
which closes on October
15, will reserve a copy of
the prospectus but will not
be compelled to apply for
shares.
The prospectus will detail
the structure of the offer, including an indicative price range. It will be
lodged with the corporate
regulator in late October.
Mr Cormann said one
benefit of a pre-registration process would be to
gauge the level of retail
interest. This will help the
investment banks managing the offer to come up
with a final price.
The sale of Medibank at no
benefit to policyholders
stands in contrast to the
demutualisation of other
Australian health funds.
NIB members received
free shares in the company when it listed on the
stock market in 2007. AMP
and NRMA members also
received billions of dollars
worth of free shares when
the groups demutualised
in 1998 and 2000 respectively.
A petition by Medibank
policyholders on Change.

org called for the government to respect the rights
of Medibank Private customers as “members”.
“The government through
Medibank Private have always called policy holders
members, and the Medibank sale must recognise
[this],” it says.
The Coalition is banking
on strong support from
mum and dad investors to
underpin the initial public
offering of the health insurance giant.
Mr Cormann said a push
for Medibank to list by the
end of December was a
judgment that interest in
the float from retail investors would be high.
“We think there’s going to
be strong public interest
in the Medibank Private
share offer,” he said at the
launch in Melbourne on
Sunday.
“The reason we’re proceeding with the sale is
we believe that is the right
thing to do at this point
in time. We have made a
judgment that market conditions are right, which includes a judgment about
the level of retail interest.”
Seeking to pump up that
interest, Mr Cormann
opened up a period of preregistration for the share
offer, as well as a television, radio and print advertising campaign.
The campaign will encourage people to “share
in the future of Medibank
Private”.
Mr Cormann declined to
say how much would be
spent on advertising.
Medibank managing director George Savvides said
it would be “business as
usual” for the group after
the float and did not rule
out any job cuts.
“We’ve been operating like
a corporation for many
years now,” he said.
He said the company
would be looking at cost
cutting in order to boost
earnings. “We certainly
want to have management
expense costs that are below industry average.”
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Chinese government’s ‘veiled threats’ over ABC
Foreign Correspondent program on Uighurs

«We will be showing the program»: the ABC”s Michael Millett. Photo: Alex Ellinghausen

The Chinese government
has issued veiled threats to
the national broadcaster that
diplomatic relations with
Australia could be damaged
if the ABC broadcasts a report from its Beijing-based
correspondent Stephen McDonell, according to ABC
sources.
The report, which is due to
air on the ABC’s Foreign
Correspondent program,
deals with the Chinese
government’s increasingly
harsh crackdown on the Uighurs, a small Muslim community in the far-western
province of Xinjiang.
The Uighurs, who are seeking an independent homeland, have been the subject
of a brutal crackdown by
Chinese authorities.
The Chinese government
has been internationally
condemned for the life sentence that was recently imposed on well-respected Uighur scholar Ilham Tohti.
A fortnight ago, while McDonell was returning to Beijing
after filming in Xinjiang, the
Chinese embassy in Canberra contacted the ABC’s
managing director, Mark
Scott, to express their concerns about the program.
They requested it not be
aired.
Foreign Correspondent’s
executive producer, Steve
Taylor, said that “such was
their intelligence gathering
that they [embassy officials]
made overtures to the ABC
while the assignment was
still under way.”
Following the letter to Mr
Scott, two senior officials
from the Chinese embassy
in Canberra had an hourlong meeting with the ABC’s
director of communications,
Michael Millett.
“They made their views
clear that they didn’t want

Uighur report: the ABC’s Beijingbased correspondent, Stephen McDonell.

the program shown ... suffice to say we will be showing the program,” Mr Millett
told Fairfax Media.
ABC sources claim that during the meeting the Chinese
officials said that if the program was aired, the ramifications would be wider
than just a stoush with the
national broadcaster.
Mr Millet declined to go into
any details about the meeting except to say that the
Chinese officials “expressed
their views forcefully but politely”.
The executive producer said
it was a testament to the tenacity of McDonell and cameraman Wayne McAllister
to record the plight of the
Uighurs in the face of determined efforts by Chinese
authorities to “stymie, stifle
and impede their reporting”.
“We were very concerned
about the integrity and safety of the material while filming and while trying to get
it back to Australia,” Taylor
said
In 2009, the Chinese government unsuccessfully demanded that the Melbourne
International Film Festival
withdraw a documentary
about an exiled Uighur leader, Rebiya Kadeer.
Fairfax Media has contacted
the Chinese Embassy and
sent written questions about
the matter but has not yet
received a response.

Khaled Sharrouf-linked business to be permanently shut

A Lakemba money transfer business owned by
the sister and brother-inlaw of Sydney terrorist
Khaled Sharrouf will be
permanently shut down
after it failed to convince
authorities that millions of
dollars sent to the Middle
East were not being used
to fund terrorism.
The cancellation comes
amid a warning from the financial intelligence agency AUSTRAC that the risk
of terrorism financing is
likely to increase with the
involvement of Australians
in the conflict in Iraq.
Federal police are increasingly cracking down on
money bound for terrorism
hotspots. Several community members have told
Fairfax Media about having their bank accounts
frozen suddenly.
In Victoria on Tuesday,
a series of raids by joint
counter-terrorism police
charged a 23-year-old man
with six counts of making funds available to the
Islamic State and another
terrorist organisation.
Police relied on intelligence from the US Federal
Bureau of Investigation
when it raided seven properties linked to Hassan ElSabsabi, whom they have
accused of raising $12,000
to fund a US citizen who
had been fighting in Syria
for several months.
Australian Federal Police
assistant commissioner
Neil Gaughan alleged
“funds were about to be
transferred to this person
in Syria”.
AUSTRAC has warned that
small-to-moderate transactions, often through
charity donations and
“commingling” of legitimate funds, are emerging
as the most significant terrorism funding channels
in Australia and the most
difficult to monitor.
However, Fairfax Media
understands that investigations by the Australian
Federal Police’s Terrorism
Financing Investigation
Unit also include large-

Hassan El Sabsabi, 23, is led away after the raid in Seabrook, Melbourne. Photo: Jason South

scale money transfers and
ATM ram-raids in Sydney,
such as a 2013 ram-raid in
North Ryde allegedly committed by terror suspect
Milad Bin Ahmad-Shah alAhmadzai.
Khaled Sharrouf’s sister
Damour and her husband
Ahmed Alwash had their
remittance firm Bisotel Rieh suspended by
AUSTRAC on September
16 over concerns it was
sending up to $20 million
to Turkey and Lebanon to
finance terrorism.
AUSTRAC extended the
suspension twice during
September to allow Ms
Sharrouf and Mr Alwash to
make submissions.
The pair argued on September 22 to keep their
registration but AUSTRAC
announced on Friday they
will go ahead with a cancellation.
“After consideration of the
submissions presented by
Bisotel Rieh to date, we
remain sufficiently concerned that the continued
registration of Bisotel Rieh
may involve a significant
terrorism financing risk,”
acting AUSTRAC chief
executive John Schmidt
said.
Subject to further submissions from Ms Sharrouf
and Mr Alwash, the firm
will be struck off the remittance register on November 10.
Mr Schmidt said that between January and August
this year, Bisotel Rieh reported international funds
transfers of $12.3 million.
However, AUSTRAC believe from other sources

that it was, in fact, closer
to $21.3 million.
The firm routinely failed
to give information about
the final recipient of funds
and admitted smuggling
cash across the border
from Turkey to Lebanon
because it was unable to
set up a bank account in
Lebanon.
On Tuesday, Mr Schmidt
said AUSTRAC is significantly increasing its
analytical capability and
intelligence systems to
combat the increased risk
of terrorism funding.
He pointed Fairfax Media
to an AUSTRAC national
risk assessment released
on September 11 that stated: “With the involvement
of some Australians in the
conflict in Iraq, the risk of
terrorism financing involving Australia ... is likely to
have increased.”
The risk assessment identified key areas of risk as
the use of conduit countries and the commingling
of legitimate funds, such
as charity donations, with
funds collected for terrorist groups.
Mr Gaughan said that it
was “very naive” to think
the arrest of Mr El-Sabsabi
on Tuesday was a one-off.
“There are a number of
current investigations at
hand,” he said.
Fairfax Media understands
these
investigations
range from large-scale
money transfers, such as
the Bisotel case, down
to seemingly innocuous
charity donations to Syria
and Iraq.
Several
Sydneysiders

have had their bank accounts frozen recently, including Mohamed Zuhbi,
a 26-year-old man who
moved to Syria last year
to undertake humanitarian
work.
He made appeals on his
Facebook page for people
to make direct transfers to
his Commonwealth Bank
account to spend on food
and supplies for Syrians.
He received hundreds of
small donations, totalling
tens of thousands of dollars, before his account
and Facebook page were
shut down.
Rahmah Wisudo, wife of
convicted terrorist Khaled
Cheikho and daughter of
the so-called “matriarch
of radical Islam in Australia” Rabiah Hutchinson,
also claimed that her bank
account has been frozen
once and her mother’s
twice. She has been in
Jordan since her husband
was convicted over the
Pendennis terrorism plot
in 2009.
“This is happening to anyone [they] suspect even if
living in aus,” she posted
earlier this year. “They do
it with no warning.”
Bank accounts for the
Australians For Syria Association were also shut
down a month ago by the
Commonwealth
Bank,
without explanation, according to the ABC.
A woman who answered
the Bisotel Rieh phone on
Tuesday said Ms Sharrouf
and Mr Alwash would not
be commenting.
Ms Sharrouf’s brother,
Khaled, fled to Syria, via
Malaysia, on his brother’s
passport last year and is
wanted for terrorism offences.
Prime Minister Tony Abbott announced $20 million
in funding to AUSTRAC
earlier this month, saying
the incidence of terrorism financing in Australia
was “relatively low [but]
the practice continues to
pose a national security
risk to the Australian community”.
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Prime Minister Tony Abbott urged TEN MORE SPEED CAMERAS Labor warns of new NBN tax on home buyers
to reveal his hand on burqa ban
FEDERAL Labor is de- opposition communicaTO BE RIPPED OUT

Prime Minister Tony Abbott is under pressure to reveal his stance on banning the burqa
from Parliament House after his top advisor, Peta Credlin, expressed support for the ban.

Support by the Prime Minister’s chief of staff for a ban on
wearing burqas in Parliament
House has the potential to undermine Tony Abbott’s own
call for calm over national security, a prominent Labor MP
says.
Fairfax Media has revealed Mr
Abbott’s most senior adviser,
Peta Credlin, expressed support for a ban when advising a government MP, who is
pushing for the headwear to
be outlawed, on how better to
prosecute the argument without inflaming tensions.
The revelation comes ahead of
a meeting in Canberra today
between Parliament’s presiding officers and security officials, during which a decision
will be made on a request by
Liberal senator Cory Bernardi
to ban the burqa from being
worn inside the building.
Senator Bernardi’s Coalition colleague, Nationals MP
George Christensen, holds
the same view.
Labor MP Alannah MacTiernan told Fairfax Media the
campaign to ban the burqa
from the building was a “pathetic attempt to whip up division” based on a “concocted
problem” with the sole intent
of “raising the temperature on
an already difficult issue”.
She said she had not once
seen a burqa in Parliament
House since her election in
2013, even when attending
Islamic events.
“The last thing we need to do
is go down this backwater,
claiming we’ve got hundreds of
people roaming the corridors of
Parliament in burqas,” Ms MacTiernan said.
“This is perhaps alarmingly
close to the leadership; it would
have to make you wonder if all
these expressions to keep calm
are as genuine as one would
like to think they are.”
Ms MacTiernan said she finds
the burqa uncomfortable on

the basis of women’s rights
but said that did not justify a
campaign to have it outlawed.
Labor’s Ed Husic, who is Federal Parliament’s only Muslim
MP, took a swipe at Ms Credlin’s seniority within the government, saying she was the
second most senior person in
the government after Palmer
United Party leader Clive
Palmer.
Palmer United Party senator
Jacqui Lambie, who is planning to introduce a private
member’s bill to ban the burqa
in public places, welcomed
reports of Ms Credlin’s position.
“Everybody’s starting to get
on the bandwagon and not
just Peta Credlin,” Senator
Lambie told reporters in Canberra.
“This needs to come down
to the leadership of Tony Abbott, and Tony Abbott needs
to show some strength and
courage under the circumstances and support my call
for banning the burqa.
“It’s something that needs to
be discussed and it needs to
be debated.”
Two legal experts - George Newhouse and George Williams have raised doubts about any
Commonwealth law to ban the
burqa, saying it could violate
Section 116 of the constitution, which forbids the federal
government from making laws
that prohibit the free expression of religion.
Senator Lambie said she
wanted her bill to be ready
when Parliament resumes in
a fortnight.
Asked how she planned to
ensure it would be constitutionally valid, Senator Lambie
said: “I believe where there’s
a will there’s a way.
“And if you believe it’s better
for the country now and the
future and it’s going to stop
the divide, then this is what
we need to do.”

Minister for Roads and
Freight Duncan Gay announced on wednesday
another ten speed cameras were ready to be removed across NSW.
Mr Gay said the NSW
Liberals & Nationals had
promised in Opposition
to remove any speed
camera without a proven
road safety benefit and
were continuing to deliver on that commitment.
“I am delighted today to
personally help remove
the first of ten speed cameras to come out in the
next few weeks across
NSW,” Mr Gay said.
“Before we remove any
camera we carry out
safety works such as additional signage, barriers
and markings and that
work has been finished at
the following locations:
• Delhi Road, Macquarie
Park
• General Holmes Drive,
Botany
• Hume Highway, Burwood
• M4 Motorway, Wentworthville
• Sherwood Road, Merrylands West
• Woy Woy Road, Kariong
• Manns Road, West Gosford
• Newcastle Road, Lambton
• New England Highway,
Murrurundi
• Blackwall Road, Woy
Woy North
“Today we’ve also released this year’s annual Speed Camera Performance Review which

was another NSW Government commitment to
ensure we audit all speed
cameras annually.
“34 cameras have been
switched off and now one
more will be switched off
at Sandgate on the Pacific Highway once safety
works are carried out.
“The Review has recommended another two be
further investigated and
considered for removal
at Richmond Road, Berkshire Park and Great
Western Highway, Hartley.
“This year’s annual audit
has delivered significant
results, finding that fixed
speed cameras have
saved 53 lives and prevented 919 people from
being injured in the last
five years.
“We’ve recorded a 90 per
cent drop in deaths and a
40 per cent drop in injuries at these sites.
“The former Labor government installed these
speed cameras and
washed their hands of
them, now in NSW we
can be sure that every
speed camera is saving
lives.
“I thank the NRMA for
campaigning for these
audits in 2011, before we
came to office.
«As part of another first
for NSW, we direct 100
per cent of fines to the
NSW Community Road
Safety Fund to pay for
road safety initiatives
such as the rollout of
flashing lights,” Mr Gay
said.

manding the government
rules out making newhome buyers pay for the
cost of getting access to
high-speed broadband.
THE government is considering making housing
estate developers pay
for fibre infrastructure
as they did before the
National Broadband Network provided it free.
But
Communications
Minister Malcolm Turnbull has guaranteed the
government will not pursue the full cost of rolling
out fibre to “greenfield”
developments.
“In the context of a house
and land package, the
cost of fibre is not a gigantic percentage,” he
told ABC radio on Thursday.
But Labor declared the
move as a “new NBN
tax”.
“It means property prices
go up and in new areas
families will have to pay
more for their homes,”

tions spokesman Jason
Clare told reporters in
Canberra.
The measure is contained
in an independent costbenefit analysis, which
also recommends chopping up NBN Co into
smaller companies and
scrapping cross subsidies for regional areas.
The government has rejected both recommendations, even though Mr
Turnbull acknowledged
splitting up NBN Co had
theoretical merit.
“But at a practical level,
I’ve got to get the thing
(built),” he said.
After 2020, when the NBN
is scheduled for completion, it would be up to the
government of the day to
make a decision.
Mr Turnbull guaranteed
cross subsidies won’t be
touched.
“There would be no telecoms in the bush if there
wasn’t a cross subsidy,”
he said.

KOREAN DAY A SUCCESS FOR LOCAL COMMUNITY

Julie Owens

Julie Owens, Federal
Member for Parramatta,
welcomes the celebration
of Korean Day on Saturday the fourth of October.
“This event is a reflection
of the vibrancy of Sydney’s Korean community
and is a tribute to Sydney’s lively multicultural
scene,” said Ms Owens.
“I am honoured to be
representing Bill Shorten
and the Australian Labor
Party at this annual celebration.
“This is a truly wonderful
festival that has a proud
tradition in Sydney. It is a
real showcase of the best

of Korean culture.”
The Korean Society of
Sydney has a long tradition of involvement with
the local community
since its establishment in
1968.
The festival offers an
introduction to Korean
culture and traditions to
the broader community.
Food, arts, contemporary
and traditional cultural
performances and more
will be included in the
program.
“I hope that this festival
will bring our different
communities closer together, while learning a
little more about Korean
culture.”
Ms Owens, representing
Leader of the Opposition Bill Shorten, will officially open the festival at
11:30am on Saturday.
11:30am – Opening Ceremony
Saturday 4 October,
2014
Main Stage, Bressington
Park
Homebush, NSW
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اعالنات

Congratulations and best
wishes to Bankstown’s
Muslim residents this Eid
al-Adha. May
you enjoy the festivities
with
your family and friends

Clr Linda Downey

Mayor of Bankstown

أتـقدم بأحـر الـتهاني من سكان بانكستاون
من اجلالية اإلسـالمية بعيد األضحى
املـبارك .أمتنى ان تكون مناسبة فرح وسعادة لكم ولعائالتكم
وأصدقائكم.
Ph: 9707 9523
Fax: 9707 9517

www.bankstown.nsw.gov.au

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 األضحى املبارك ،أعاده اهلل باخلري والربكات على اجلميع.

وكل عام وأنتم بألف خري

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

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 ..استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة 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

