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

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald
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«داعش» يدمَّر
زورقاً للجيش
املصري قبالة رفح

امللك سلمان :ال بد من وحدة الصف
ملواجهة منبع التطرف واإلرهاب

أعلن اجليش املصري
تدمري زورق عسكري يف
مواجهة مع إرهابيني قبالة
سواحل مدينة رفح ،يف
عد هجومًا نوعيًا غري
ما ُي ّ
معتاد الستهداف قوات
اجليش يف شبه جزيرة

التتمة صفحة 31

جعجع مستقبال كنعان يف معراب
التوصل اىل حل يؤمن
املصلحة الوطنية ،اذ جيب
أال نتكل على اخلارج حتى
ولو أمن مناخات اجيابية،
وعلينا أن نكون جاهزين
لكل جديد».

وأشار اىل ان «الزيارة
اليوم اىل معراب وزيارة
الرابية
اىل
الرياشي
باألمس ،باإلضافة اىل
اللقاءات املتواصلة ومن
بينها زيارة جعجع اىل

إيران باقية حتت تهديد العقوبات  15سنة والسعودية
حُت ّذر طهران من «مغامرات» يف املنطقة

سعت القوى العاملية اليت
وقعت االتفاق النووي مع
ايران اىل طمأنة القلقني

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

كاغ جالت على مسؤولني ونقلت رسالة جملس األمن :استمرار الفراغ الرئاسي ال يزال مصدر قلق
حزب
رئيس
إستقبل
القوات اللبنانية مسري
جعجع يف معراب ،أمس
االول ،أمني سر تكتل
التغيري واالصالح النائب
ابراهيم كنعان موفدا من
العماد ميشال عون ،يف
حضور رئيس جهاز االعالم
والتواصل يف القوات
ملحم الرياشي.
عقب اللقاء الذي دام
ساعتني ،قال كنعان،
يف دردشة مع االعالميني
وردا على سؤال حول
انعكاس االتفاق النووي
الرئاسي:
امللف
على
«حنن نركز يف املوضوع
الداخلي على املبادرة
اللبنانية ،وكلبنانيني بقدر
ما نستطيع ردم اهلوة فيما
بيننا ،بقدر ما بإمكاننا

www.southwestbuilders.com.au

من تبعات االتفاق ،فيما
اخلارجية
وزير
التقى
كريي
جون
االمريكي

لدى عودته اىل عمله بعد
 18يومًا من املفاوضات

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

التتمة صفحة 31

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 traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

احلرمني
خادم
أكد
الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز أن بالده
حتملت هم األمة اإلسالمية
ّ
منذ توحيدها ،وال تزال

واصلت أمس االول قوات
اجليش اليمين املوالي
للشرعية ومعها مسلحو
املقاومة الشعبية متشيط
بيد
املتبقية
األحياء
مجاعة احلوثيني والقوات

التتمة صفحة 31

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

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..

Confined Spaces

الرئيس متام سالم تهدف
اىل بلورة تصور أو مبادرة
داخلية وهذا ما نعول
عليه».
واعترب أنه «بعد اعالن
النيات بني التيار والقوات
أصبح لدينا تصور لرئاسة
ومواصفات
اجلمهورية
الرئيس املقبل ،ولكن

متشيط آخر
جيوب احلوثيني
يف عدن

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

امللك سلمان بن عبد العزيز خالل القاء كلمة بمناسبة عيد الفطر

تستشعر موقعها يف قلب
العامل اإلسالمي وخدمتها
احلرمني الشريفني .وقال
إن السعودية حيدوها األمل

التتمة صفحة 31

تـهنئة
نتقدم بأحر التهاني من الجالية العربية
واالسالمية بمناسبة عيد الفطر السعيد ،أعاده
اهلل علىالجميع بالخري واليمن والربكات.
فطر مبارك

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville
التتمة صفحة 31

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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اعالنات

كـوليت اسـكندر سـركيس تهـنئ
تتقدم
الناشطة
االجتماعية

كـوليت
اسـكندر
سـركيس

بأحر التهاني
من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة عيد الفطر
 أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات،السعيد
.وعلى اوطاننا باألمن واالستقرار والسالم

ADVERTISEMENT

Message
for for
the Beginning
of Ramadan
Message
EID - AL
- FITR

Luke Foley MP
Member for Auburn

Ramadan is a time for Muslims to renew their faith and practise virtues
Ramadan
is a personal
special time
for all
time
fasting
such
as reflection,
sacrifice
andMuslims,
devotion. aAs
theof
Holy
month
charity.
of prayer
Ramadanand
draws
to a close, may you share in the celebration of Eid-AlFitr.

I wish you all the best for this Holy Month. May your

I extend
my best wishes
to you
andjoy,
yourpeace
family and
and trust
that this happy
celebrations
be filled
with
blessings.
As
andyour
festive
occasion
will
be
filled
with
blessings,
peace
and
health.
state representative, I am here to help with good
any State
AsGovernment
the Member formatters.
Auburn I invite you to contact my office with any state
government matters.

Ramadan Kareem
Eid Mubarak!

رمضان هو شهر تجديد االيمان وممارسة الفضائل والتضحية
. ويف نهايته يحتفل املسلمون بعيد الفطر املبارك،والتفاني
أتقدم بأحر التهاني منكم ومن عائالتكم وكلي ثقة بأن هذه املناسبة
.السعيدة ستكون مليئة بالربكات والسالم والصحة الجيدة
 أدعوكم لالتصال بمكتبي يف اي،وبصفتي نائب مقعد أوبرن
.مسألة تتعلق بحكومة الوالية

عيد مبارك
لوك فولي
زعيم املعارضة يف نيو ساوث ويلز

عيد مبارك على اجلميع

Luke Foley MP
54-58 Amy Street, Regents Park 2143
Phone: 9644 6972
Email: auburn@parliament.nsw.gov.au

Authorised by Luke Foley MP, 54-58 Amy Street, Regents Park NSW 2143
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اعالنات

أتـقدم من الـجالية االسـالمية وخاصة
يف مقعد إيست هيلز بأحـر الـتهاني
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد،
والربكات
واليمن
باخلـري
اهلل
أعاده
Wishing
everybody
يكون يوم
أمتنىعلىأنالـجميع.
aسعيد
فطر
Proud,
and
فخر
Safeمدعاة
اسرتاليا

للجميع
وسالمة
وسعادة
Happy
Australia
Fiter Mubarak Day
)Glenn Brookes (MP
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774
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يتقدم نائب رئيس بلدية اوبرن رجل
االعمال

ســليم مـهاجـــــر

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

فـطر مـبارك

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

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

W: www.sydneygroup.com.au

E: sm.eng@sydneybuilding.net -
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اعالنات

يتقدم رئيس
االتحاد
الفيدرالي
للمجالس
االسالمية
)(AFIC
Muslims Australia

الحاج حافظ قاسم

بأحر التهاني من الجالية العربية
عامة واالسالمية خاصة بمناسبة
حلول عيد الفطر السعيد ،أعاده
اهلل على اوطاننا باألمن والسالم

وعلى اسرتاليا بالتقدم
واالزدهار ،وكل عام والجميع
بألف خري.

فطر مبارك

العامل الروحاني الدكتور عالء العوادي
()Spiritual Therapist
رئيس مجعية البارابسيكولوجي يف دولة االمارات
عضو يف العديد من اجلمعيات الروحانية والفلكية
حاصل على شهادة الدكتوراه يف علم النفس و
البارابسيكولوجي
اختصاصي بتقديم العديد من اخلدمات الروحانية والفلكية منها:
العالج بطريقة البارابسيكولوجي والتنويم املغناطيسي
عالج مجيع أنواع السحر واملس الشيطاني
القدرة على تسفري األرواح واستنطاقها وكشف األسرار
تقديم استشارات روحانية ونفسية وفلكية

أتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأمجل التهاني وأصدق التمنيات مبناسبة عيد الفطر السعيد.
فطر مبارك

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com
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لبنانيات

سالم التقى ابراهيم وخمزومي أثنى رئيس الكتائب اجلديد ترأس اجتماعا يف البيت
اجتماع بني «امل» وجبهة
املركزي خصص للتسليم والتسلم بني القيادتني التحرير و»حزب اهلل» شدد على
على جهوده يف تفعيل العمل احلكومي
أمن لبنان وإستقراره وحتييد
املخيمات عن أي صراعات

استقبل رئيس جملس الوزراء
متام سالم بعد ظهر امس االول
يف السراي الكبري ،رئيس حزب
احلوار الوطين املهندس فؤاد
خمزومي ،مهنئا حبلول عيد الفطر
السعيد ،وحبث معه يف األوضاع
واألمنية
السياسية
احمللية
والتطورات اإلقليمية والدولية.
إثر اللقاء ،أكد خمزومي وقوفه
إىل جانب سالم «خصوصا يف
ما يتعلق برفض تعطيل جملس
الوزراء» ،مثنيا على «اجلهود
اليت يبذهلا الرئيس سالم من
أجل جتاوز حمنة الفراغ يف
موقع رئاسة اجلمهورية وشلل
جملس النواب ،عرب اإلصرار على
تفعيل عمل احلكومة خصوصا أن
هذه احلكومة جامعة وهي حكومة
مصلحة وطنية شارك فيها طرفا
النزاع السياسي بهدف ضمان
األمن واالستقرار االقتصادي
واملعيشي» .وشدد على «أهمية
الوقوف إىل جانب سالم ودعم
استمرار حكومته» ،حمذرا من
أن «الوضع االقتصادي سيىء
ويتطلب تضافر اجلهود والتعاون
بني القطاعني العام واخلاص
لتدارك االقتصاد وأوضاع الناس
الصعبة».

وشدد على «ضرورة احلوار بني
املكونات السياسية املختلفة»،
وقال« :ان احلوار بني «تيار
املستقبل» و»حزب اهلل» على
هشاشته شكل نوعا من احلصانة
ضد الفوضى يف الشارع ،وهذا
مهم يف هذه املرحلة ،ألن ال
جدوى من تسعري اخلالفات يف
وقت جيب أن يكون لبنان جاهزا
لتلقف النتائج اإلجيابية لالتفاق
النووي بني إيران واجملموعة
الدولية  ،1+5والذي نأمل
أن يفتح الطريق أمام البحث
اجلدي واحلقيقي بني الدول
الكربى والدول اإلقليمية إلعادة
االستقرار إىل بلدان املنطقة ،ملا
يف ذلك من مصلحة للبنان».
وشكر «أهالي بريوت وخمتلف
اجلمعيات واملتطوعني واملتطوعات
الذين ساهموا يف إجناح مهرجان
رمضانيات بريوتية ،الذي شكل
عالمة فارقة يف العاصمة احلبيبة،
مما يؤكد توق أهل بريوت إلحياء
الرتاث وشوقهم أليام الفرح ومل
الشمل».

ابراهيم

والتقى سالم املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،ومت
عرض لالوضاع والتطورات.

سعد التقى وفدا من حزب اهلل وتشديد على
االنعكاسات املهمة لالتفاق النووي على الواقع
العربي واإلسالمي والدولي
التقى األمني العام لـ «التنظيم
الدكتور
الناصري»
الشعيب
أسامة سعد وفدا من «حزب اهلل»
برئاسة عضو املكتب السياسي
يف احلزب حممود قماطي ،يف
حضور عضو األمانة العامة خليل
اخلليل وبالل نعمة.
بعد اللقاء ،حتدث سعد فهنأ
اللبنانيني ،وخصوصا املقاومني
إىل
متطرقا
الفطر،
بعيد
«موضوع االتفاق الدولي مع
اجلمهورية اإلسالمية حول امللف
وقال:
االيراني»،
النووي
«إنه حدث تارخيي مهم له
انعكاسات مهمة جدا على الواقع
العربي واإلسالمي والدولي.
وحنن والشعب االيراني ننتظر
انعكاساته االجيابية على أوضاع
الشعب اإليراني مبزيد من التقدم
هلذا الشعب الصديق الذي يقف
جبانب قضاياه العربية ،خصوصا
يف لبنان وسوريا والعراق واليمن
ويف غري منطقة».
ومتنى «أن تكون االنعكاسات
اجيابية أيضا ملصلحة شعوب
الشعب
وملصلحة
املنطقة
الفلسطيين الذي ما زال يعاني
من احتالل أرضه ،وملصلحة
لبنان الذي يعاني نتيجة فراغ
دستوري يف رئاسة اجلمهورية،
وتعطيل جملس النواب ،وتوتر
داخل جملس الوزراء ،ونتيجة
التهديدات اإلرهابية اليت تطاله
وأكثر من ساحة عربية».

قماطي

من جهته ،متنى قماطي «أن يكون

االتفاق النووي الدولي االيراني
بداية للدخول إىل حلول الزمات
املنطقة العربية واإلسالمية»،
وقال« :حنن مع مبدأ احللول
اللبنانية السياسية ،وأن يساهم
هذا االتفاق يف تسهيل الوصول
اىل هذه احللول ،خصوصا اىل
لبنان».
ودعا «كل الدول العربية واخلليج
والدول اإلسالمية إىل التجاوب
مع املساعي وانطالقة التعاون»،
متمنيا «أن تتحول املنطقة من
منطقة حروب وأراض مشتعلة
إىل تفاهمات وتعاون وحتسن
ملشاكل
وحلول
اقتصادي
الناس» ،آمال أيضا «أن ينعكس
هذا االتفاق اجيابا على الشعب
االيراني ،واملنطقة وشعوبها».
أضاف« :توقفنا عند جهود
اجليش اللبناني لضبط األمن
واستمرار االستقرار يف لبنان،
وعند جهود املقاومة يف منع
اإلرهاب وايقافه عند حدود
الوطن .وكذلك ،تطرقنا إىل ما
جرى يف الفرتة األخرية من أزمات
يف خميم عني احللوة وبعض
اإلشكاالت األمنية».
ويف اخلتام ،هنأ باسم قيادة
احلزب كل اللبنانيني وأهالي
صيدا بعيد الفطر ،متمنيا «أن
تكون مناسبة ملزيد من االنفتاح
والتعاون والتفاعل وعودة الروح
الوطنية الواحدة اىل كل أهالي
املنطقة ،وخصوصا صيدا اليت
اتسمت دائما بالوحدة الوطنية
والتفاعل مع حميطها».

انعقد يف بيت الكتائب املركزي
برئاسة
اجتماع
الكتائيب
رئيس احلزب النائب سامي
اجلميل ،شارك فيه أعضاء
املكتب السياسي املنتهية
املكتب
وأعضاء
واليتهم
السياسي الذين مت انتخابهم
يف املؤمتر العام الثالثني.
وعمال بنظام احلزب ،خصص
االجتماع للتسليم والتسلم بني
القيادتني.
وألقى رئيس احلزب كلمة أثنى
فيها على «العمل الذي أجنز
يف الوالية املنصرمة واملواقف
الوطنية والسياسية اليت سجلت
يف مرحلة تعترب من أخطر املراحل
اليت مر بها لبنان واملنطقة»،
داعيا املكتب السياسي اجلديد
اىل «االستعداد لورشة كربى
يف احلزب ويف الوطن إحقاقا
لرسالة الكتائب التارخيية».
وختلل االجتماع تكريم للنائب

االول السابق لرئيس احلزب
احملامي شاكر عون ،تقديرا
لعطاءاته املستدامة اليت واكبت
االجيال احلزبية املتعاقبة.
وأشاد رئيس احلزب مبناقبيته
العالية اليت طبعت حياته
اخلاصة واملهنية واحلزبية،
وقدم إليه درعا تذكارية كتب
عليه« :عربون تقدير ووفاء
اىل من ارتقى باالنتماء اىل
حزب الكتائب اللبنانية اىل
مستوى العمل الرسولي وكان
املثال».
ورد عون بكلمة أكد فيها
اعتزازه ب»مدرسة الرئيس
املؤسس الشيخ بيار اجلميل،
اليت رفدت لبنان عزة وكرامة
وشهادة» ،مثنيا على «الدور
الوطين الذي أداه فخامة
الرئيس أمني اجلميل» ،متمنيا
للقيادة اجلديدة «التوفيق يف
مهامها الوطنية واحلزبية».

حردان أبرق اىل روحاني:

االتفاق يصب يف خدمة الشعوب احلرة
ابرق رئيس احلزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان إىل رئيس اجلمهورية
حسن
اإليرانية
اإلسالمية
روحاني مهنئا باجناز االتفاق
النووي ،وجاء يف الربقية:
احلزب
وباسم
«بامسي،
السوري القومي االجتماعي،
قيادة وأعضاء ،نتوجه إليكم
وعربكم إىل الشعب اإليراني
الصديق بالتهنئة ،على اإلجناز
الكبري الذي حققته بالدكم
والذي كرس حقها يف استخدام
الطاقة النووية ألغراض سلمية.
إننا نرى يف االتفاق املوقع بني
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
والدول الست الكربى حمطة
مهمة ومشهدية جديدة تكرس
توازنات ترسي نسقا متقدما
من العالقات الدولية يقوم
على مبدأ احرتام إرادة الدول
والشعوب وحقها يف التطور
والتقدم واالزدهار».
اضاف« :كما نرى فيه إجنازا
اسرتاتيجيا ،بعد مفاوضات
استطاعت
وطويلة،
شاقة
اجلمهورية من خالهلا فرض
شروطها ،بتأكيد حقها املشروع
يف امتالك الطاقة النووية

وبتوفري
سلمية،
ألغراض
حياة حرة مزدهرة لشعبها.
وهذا اإلجناز التارخيي يقدم
دليال جديدا يؤكد أن الدول
والشعوب بثباتها وإرادتها
تستطيع التغلب على كل أشكال
الغطرسة واهليمنة ونوازع فرض
النفوذ والتوسع .ويؤكد أيضا
أن األمم احلية قادرة أن تسقط
كل أنواع الضغوط واحلصار
والعقوبات املفروضة انتصارا
حلريتها وكرامتها وسيادتها
وحقها يف احلياة احلرة الكرمية.
إن موقف بالدكم الثابت،
واحملصن من الداخل بالتفاف
الشعب حول قيادتكم ،مكن
ديبلوماسية بلدكم من حتقيق
األهداف املطلوبة».
وختم« :إننا إذ جندد التهنئة،
نؤكد أن هذا اإلجناز يصب
يف خدمة الشعوب احلرة،
وأن الصمود يف معارك احلق
واحلرية والسيادة ،هو الطريق
الوحيد لبلوغ النصر .كما أننا
نتطلع إىل أن يسهم واقع
اجلديدة
الدولية
التوازنات
يف االتفاق على حماربة جدية
والتطرف
لإلرهاب
وفاعلة
واالحتالل والعدوان».

تهـنئة

بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك ،يطيب لي أتقدم من
أبناء الجالية
اللبنانية عام ً ة واملسلمني منهم خاصـًة ،يف أسرتاليا
ونيوزيلندا ،بأطيب التهاني
واألمنيات ،راجيـًا من اهلل عز ّ
وجل أن يعيده عليهم وعلى
عائالتهم ووطننا لبنان
بالخري والربكة.
وكل عام وأنتم بخري.
كانبريا 14 ،تموز 2015
ميالد رعد
القائم باألعمال بالوكالة
يف سفارة لبنان لدى أسرتاليا ونيوزيلندا

استقبل عضو قيادة حركة
«امل» يف اقليم جبل عامل
صدر الدين داوود ،وفدا
من جبهة التحرير الفلسطينية
برئاسة عضو املكتب السياسي
عباس اجلمعة وعضوية امني
سر منطقة صور ابو حممد
خالد ،ومسؤول ملف املخيمات
ل»حزب اهلل» يف منطقة صور
ابو وائل زلزلي يف مقر قيادة
االقليم يف مدينة صور.
وحبث اجملتمعون حبسب بيان،
يف «األوضاع السياسية يف
املنطقة العربية ،وخباصة يف
فلسطني» ،ورأوا ان «اتفاق
فيينا النووي بني إيران
والدول الكربى ،كان حدثا
مهما يف حد ذاته له تداعياته
العميقة على املنطقة ،وهو
يشكل انتصارا للجمهورية
اإلسالمية اليت ما زالت
بوهجها وعنفوانها يعطيها
دفعا معنويا مهما».
واعتربوا أن «هذا اإلجناز
يصب يف خدمة الشعوب
احلرة ،وأن الصمود يف معارك
احلق واحلرية والسيادة ،هو
الطريق الوحيد لبلوغ النصر،
وان هذا االتفاق يسهم بواقع
التوازنات الدولية اجلديدة،
ويف حماربة جدية وفاعلة
لالرهاب والتطرف واالحتالل
والعدوان ،ووقوفها إىل
جانب قضايا احلق والعدل يف
العامل ويف مقدمتها القضية
الفلسطينية».
واكدوا «احلرص على أمن
لبنان وإستقراره ،واحملافظة
الفلسطيين
الوجود
على
يف لبنان وحتييد املخيمات
الفلسطينية عن أي صراعات،

ومعاجلة االوضاع االجتماعية
املخيمات
يف
واالمنية
الفلسطينية ،والتأكيد على
االخوية
العالقات
تعزيز
اللبنانية  -الفلسطينية».
كما اكدوا «أهمية حتصني
وخاصة
العربية،
الساحة
الفلسطينية من مروجي الفنت
املذهبية الذين ينفذون غايات
العدو الصهيوني ،وضرورة
التصدي للمشاريع املشبوهة
الشعب
تستهدف
اليت
وقضيته»،
الفلسطيين
«تعزيز
على
مشددين
الوحدة الوطنية ألنها اخليار
األجدى للمواجهة ،وإحلاق
اهلزمية باملشروع اإلمربيالي
االستعماري
الصهيوني
الذي يستهدف فلسطني
واملنطقة».
وطالبوا «اجملتمع الدولي
بتحمل مسؤولياته الكاملة
جتاه ممارسات حكومة الكيان
الصهيوني التعسفية يف
شأن االسرى الفلسطينيني
يف سجون االحتالل».
من جهته اشاد اجلمعة يف
ختام اللقاء «مبواقف ودور
رئيس جملس النواب االستاذ
نبيه بري ،وبالعالقة املميزة
اليت تربط اجلبهة مع حركة
«امل» و»حزب اهلل» على
للقضية
الدائم
دعمهما
الفلسطينية ،ووقوفهما اىل
جانب الشعب الفلسطيين
ومقاومته الباسلة».
وهنأ اجملتمعون الشعبني
اللبناني
الشقيقني
والفلسطيين واالمة العربية
واالسالمية حبلول عيد الفطر
املبارك.

إحتفا ً
ال بيوبيل الخمسني سنة
لذكرى إفتتاح كاتدرائيـّة مار مارون -
ردفرن
2015 – 1965
تقيم رعيّة مار مارون املارونية
« عشاء الرعيّة السنويّ «
وذلك يوم الجمعة 31
تمـّوز 2015
الساعة  7:00مسا ًء
The Clarence House
يف
42 Albert Street, Belmore NSW
2192
للمشاركة بدعم الرّعيـّة ولحجز البطاقات
الرّجاء اإلتّصال بمكتب الرّعية على
93182148
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لبنانيات

حلام هنأ املسلمني بعيد الفطر متمنيا انتهاء حمنة
األحداث العربية اىل خوامت سعيدة
صدر عن املكتب اإلعالمي
يف الديوان البطريركي للروم
امللكيني الكاثوليك ،البيان
التالي« :مبناسبة حلول عيد
الفطر السعيد ،تقدم غبطة
البطريرك غريغوريوس الثالث
حلام ،من اإلخوة املسلمني،
يف لبنان وسوريا وفلسطني
خبالص
الدول،
،وخمتلف
التهاني ،متمنيا ان يكون هذا
جلمع
العيد املبارك مناسبة
ِ
القلوب ووحدة املوقف العربي
،جتاه االخطار اليت تتهدد
شعوبنا وبلداننا العربية.
وإعترب غبطته ،ان السالم

العاملي ،لن يتحقق إال إذا
كانت فلسطني واألراضي
املقدسة ،هي املنطلق األول
لكل خطوات السالم ومبادرات
التالقي بني إرادات اخلري
واصحاب النوايا الطيبة.
وتوجه غبطته بالتهاني ،اىل
امللوك والرؤساء والزعماء،
والشعوب العربية ،راجيا اهلل
أن مين على أبناء سوريا ولبنان
والعراق ومصر ،وكل البالد
العربية احلبيبة ،باخلري واألمان،
وأن تنتهي حمنة األحداث
العربية ،اىل خوامت سعيدة ،
بأسرع وقت».

ريفي زار جملس القضاء االعلى :االتفاق
النووي حيتاج ترقبا ملعرفة الرتمجات واقعا
زار وزير العدل اللواء أشرف
ريفي ،جملس القضاء االعلى
الذي باشر جلساته بوالية جديدة
لالعضاء اجلدد ،وهنأهم بانطالقة
العمل وبنهاية السنة القضائية
وبدء العطلة القضائية واالعياد
اجمليدة .كما هنأ اجمللس
العدلي رؤساء واعضاء ،على
السرعة اليت متت فيها احملاكمة
يف احداث نهر البارد وصدور

االحكام يف اقل من سنتني.
وردا على سؤال عن تعليقه
على اتفاق فيينا قال»:نبارك
اي اتفاق خصوصا اذا كانت
انعكاساته اجيابية على الوضع
اللبناني سواء اقتصادية او
سياسية او حتى امنية ،امنا
حيتاج اىل فرتة معينة من
الرتقب ملعرفة الرتمجات على
ارض الواقع».

اجليش :توقيف املتهم بطعن املواطن جورج
الريف يف االشرفية
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه البيان اآلتي« :أوقفت
دورية من مديرية املخابرات
بعد ظهر اليوم ،املدعو طارق
مسري يتيم الذي أقدم مساء
أمس االول على طعن املواطن
جورج الريف بسكني يف حملة
األشرفية .وبوشر التحقيق
مع املوقوف بإشراف القضاء
املختص».
ُذهل اهالي منطقة
فقد
الصيفي يف االشرفية بعد
ظهر االربعاء من االسبوع احلالي
مبشهد شخص يركض وراء
إمرأة ورجل ،فظل يطاردهما
حتى متكن من االمساك بالرجل
وهو جورج الريف وانهال
عليه بالضرب ثم شهر سكينه
ليطعنه عدة طعنات ادت اىل
اصابته جبروح بالغة ،نقل على
اثرها اىل مستشفى الورديه
حيث وصفت حالته باحلرجة وما
لبث ان فارق احلياة.
ويف التفاصيل ان الرجل
واملرأة كانا يف سيارتهما
على طريق املطار حيث حاولت
سيارة االعتداء عليهما فجرى
تالسن بينهما مما جعل اجلاني
يطاردهما بسيارته حتى توقفوا
يف حملة الصيفي يف االشرفية،
فرتجل من سيارته وحلق بهم
حيث وقعت اجلرمية.
وقد تقدمت السيدة بشكوى
اىل اجلهات املختصة حيث
ادلت بإفادتها كاملة.
وهكذا بات جورج الريف ضحية
ّ
التفلت من
جديدة من ضحايا

وغياب

العقاب
ملاذا؟
ألن املعلومات تشري اىل أن
«ابو العضالت» الذي اعتدى
عليه طعنًا بالسكني يف منطقة
الصيفي االربعاء ،ليس سوى
طارق.ي احد مرافقي رجل
اعمال يدعى أ .ص .وهو نفسه
أحد الذين اعتدوا على امللهى
الليلي  maison blancheمنذ
مدة وحماولة قتل مازن زين،
ومن ضمن الذين شاركوا بقتل
الشاب ايلي نعمان يف سد
البوشرية ،وهم اجملموعة نفسها
اليت اعتدت على االستاذ ايلي
فرح يف مدرسة زهرة االحسان
يف االشرفية ،وقد اطلق
سراحه بتدخالت سياسية فبقي
يسرح وميرح حاصدًا املزيد من
الضحايا من دون ان يرتوي من
الدماء ،متك ًال على أن هناك
غطاء حيميه.
فإىل متى تستمر دويالت
احملسوبيات والغطاء السياسي
وهل
والقضائي،
واالمين
تنتهي إمارات رجال االعمال
الذين يسرحون وميرحون مع
زعرانهم وهم يدوسون على
القانون والناس وكراماتها
وارواحها وممتلكاتها؟
لعل ما حصل مع جورج الريف،
الزوج والوالد ألربعة اوالد
يكون نهاية هذه اجللجلة
اليت يعيشها املواطنون يف
اجلمهورية اللبنانية ،فيحاكم
اجلاني وحياسب فتكون خامتة
األحزان ويكون عربة ملن اعترب.

البزري عرض مع وفد من «حزب اهلل»
التطورات وانعكاسات اتفاق فيينا
استقبل الدكتور عبد الرمحن
البزري وفدا مركزيا من املكتب
السياسي لـ «حزب اهلل»
برئاسة حممود قماطي يرافقه
علي ضاهر ،سعيد نصر الدين،
حامت حرب والشيخ زيد ضاهر،
يف حضور نزيه قربصلي ،ماجد
محتو ،وسعد الدين اخلليلي.
وجرى البحث يف املستجدات
على
واألمنية
السياسية
الساحتني اللبنانية واإلقليمية
يف ضوء املعطيات املستجدة،
خصوصا الوضعني اإلقليمي
واحمللي يف أعقاب اتفاق فيينا
النووي.
ويف ختام اللقاء ،حتدث البزري
فتمنى أن «ينعكس االتفاق
التارخيي املهم الذي أجنز
يف فيينا إجيابا على املنطقة
اجلمهورية
بني
والعالقات
اإلسالمية وجريانها العرب،
خصوصا دول اخلليج العربي،
ألن يف ذلك مصلحة لكل
األطراف» ،وقال« :نرتقب
إجيابيات على الساحة احمللية
سترتجم انفراجا وحال للعديد
من القضايا العالقة السياسية
والدستورية واألزمات احلكومية
الساحة
على
واملؤسساتية
اللبنانية ،ولبنان قد يكون
املستفيد األول من انفراج
العالقات السياسية بني دول
املنطقة».
وأشار إىل أن «البحث تطرق

اىل األوضاع األمنية وأوضاع
املخيمات» ،مثنيا على «جهود
القوى الفلسطينية اإلسالمية
والوطنية يف حفظ األمن داخل
املخيمات ووأد الفتنة» ،مؤكدا
«دعم دور اجليش اللبناني
والقوى األمنية يف حفظ األمن
ومحاية املواطنني» .وشدد على
«أهمية إجناز ملف املوقوفني
من أبناء مدينة صيدا».
ودعا قماطي إىل «إجياد حلول
لألزمات االقتصادية ،فضال عن
السياسية ،وإيقاف لغة احلرب»،
وقال« :نتوقع أن ينعكس هذا
االتفاق على لبنان ،وأن يساهم
يف حل األزمة اللبنانية ،رغم أننا
طالبنا مرارا وتكرارا بأن يكون
احلل لبنانيا  -لبنانيا ،والتفاهم
لبنانيا  -لبنانيا ،ولكن هذا
االتفاق نرى أيضا أنه سيساعد
يف احلل اللبناني  -اللبناني».
كما متنى «أن يوصل البلد اىل
حال من االستقرار يف مواجهة
االرهاب الذي يعاني منه العامل
أمجع واملنطقة ولبنان» ،وقال:
«فجميعنا يف خندق واحد ملواجهة
هذا اإلرهاب».
ومت التوقف عند «ما جرى
يف الفرتة األخرية من أحداث
أمنية يف خميم عني احللوة»،
وقال« :إن احلل من أجل
منع أحداث أمنية كهذه يكون
مبزيد من التالحم الفلسطيين -
الفلسطيين».

جعجع عرض مع هيل األوضاع يف لبنان واملنطقة

احملاسبة.

وزير البيئة :سوكلني ستستمر بعملها يف بريوت
وجبل لبنان وعلى البلديات تأمني مواقع لطمر
النفايات املوضبة

دعا وزير البيئة حممد املشنوق
«اللبنانيني بقيادتهم السياسية
البلدية
اجملالس
وإحتادات
واجملتمع املدني ،اىل التعاون
والوقوف اىل جانب تطبيق
اخلطة الوطنية ملعاجلة النفايات
الصلبة يف لبنان» ،وقال يف
تصريح امس االول « :لقد
سعت حكومة املصلحة الوطنية
منذ اليوم االول على تشكيلها
على اعداد خطة وطنية ملعاجلة
النفايات الصلبة ،وسعت اىل
إقامة نظام يعتمد الالمركزية
على مستوى احملافظات وحيدد
ست مناطق خدماتية ،تتوىل
فيها شركات يتم اختيارها من
خالل مناقصات شفافة لتتوىل
املهام املطلوبة».
اضاف»:لقد وصلنا منذ أيام
اىل نهاية املناقصات يف
دورتها الثانية حيث إكتمل
عقد العارضني حسب االصول
يف املناطق اخلمس ،بينما
ظلت منطقة العاصمة بريوت
وضاحيتيها دون عارضني ،مما
حتم إجراء دورة ثالثة وأخرية
للمناقصة يف هذه املنطقة يتم
االنتهاء منها خالل أسبوعني».
وتابع« :اليوم متر املناطق
اللبنانية يف ظروف جديدة
سببها إغالق مطمر الناعمة بعد
يوم اجلمعة يف  17متوز اجلاري،
بينما تفرتض املناقصات حال
انتقاليا يؤمن النظافة جلميع
اللبنانيني دون استثناء .إن
هذا حيتم ضرورة حتديد مواقع
للتخلص النهائي من النفايات
يف خمتلف احملافظات ،باستثناء
حيث
وضاحيتيها
العاصمة

الكثافة السكانية ال تسمح بذلك،
وتفرض تقاسم العبء اخلاص
بها بني خمتلف احملافظات».
واردف« :اليوم ال ميكن للنظافة
ان تتوقف وال بد من استمرار
عملية اجلمع والكنس واملعاجلة
للنفايات حتى استكمال جهوزية
ولذلك
الفائزة،
الشركات
فان شركة سوكلني ستقوم
بالعمليات اليت تتوالها يف
خدمة املناطق يف العاصمة
وجبل لبنان بصورة يومية
تشمل الكنس واجلمع والنقل
واملعاجلة ،باستثناء عملية الطمر
حيث يتوجب على البلديات
واحتاداتها تأمني مطمر للنفايات
املعاجلة واملوضبة ضمن باالت،
تعاد اىل هذه البلديات كل يوم
يف الظرف االستثنائي الراهن
بانتظار حتديد املطامر البديلة
بصورتها النهائية».
ولفت اىل ان «هذا العمل حيتاج
اىل تعاون وتنسيق بني هذه
البلديات واحتاداتها وشركة
سوكلني لتحديد املواقع اليت
ستوضع فيها باالت النفايات
بعد معاجلتها ،ألن تعذر حتديد
هذه املواقع سيؤدي اىل اغراق
معامل املعاجلة مما سيحتم وقف
مجع هذه النفايات من هذه
املناطق».
وختم« :اننا نتطلع اىل جتربة
تقوم بها البلديات بدورها
الكامل يف عملية معاجلة
النفايات والتزامها بالفرز من
املصدر والتدوير وحتى تأمني
اماكن الطمر .ونرجو ان يلعب
اجملتمع املدني دورا كبريا يف
حث املواطنني على التعاون».

أبو فاعور :الحالة ملف شكوى شركة «مرساكو» اىل
مكتب مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف قوى االمن
عرض رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع مع السفري
األمريكي يف لبنان دايفيد
هيل ،األوضاع السياسية العامة
يف لبنان واملنطقة ،فضال عن
االتفاق النووي بني ايران

والدول الست.
وجرى اللقاء يف حضور مستشار
رئيس حزب «القوات» للشؤون
اخلارجية ايلي خوري ورئيس
جهاز العالقات اخلارجية يف
احلزب بيار بو عاصي.

اجليش  :مت حترير ابو جخ بعد سلسلة عمليات
دهم يف بريتال
صدر عن قيادة اجليش -
مديرية التوجيه البيان اآلتي:
بنتيجة التقصي والتحريات
حول عملية خطف املواطن حممد
عثمان أبو جخ يف منطقة البقاع
بتاريخ  ،2015/7/13متكنت
مديرية املخابرات بتحديد مكان
وجوده يف حملة بريتال ،حيث
نفذت سلسلة عمليات دهم
أسفرت عن حتريره مساء اليوم
أمس االول.
وقد بوشر التحقيق معه
لكشف مالبسات عملية اخلطف،

فيما جتري مالحقة اخلاطفني
على
وإحالتهم
لتوقيفهم
القضاء املختص.

أحال وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور اىل املديرية
العامة لقوى االمن الداخلي
اليوم ،الشكوى املقدمة من
مستودع أدوية شركة «مرساكو
ش.م.ل» حول قيام أشخاص
بالرتويج ملستحضرات طبية
وأدوية وحتديد مكان ختزينها
عرب موقع الكرتوني.
وطلب أبو فاعور «إحالة ملف
الشكوى اىل مكتب مكافحة
اجلرائم املعلوماتية وامللكية
الفكرية التابع للمديرية العامة
لقوى االمن الداخلي ،ليقوم
بالتنسيق واملتابعة مع دائرة
التفتيش الصيدلي يف وزارة
الصحة بعد الرتصد للموقع

الوزير ابو فاعور
االلكرتوني ،من أجل إختاذ
االجراءات املناسبة يف حق
للقوانني
وفقا
املخالفني
واالنظمة املرعية االجراء».

قنصلية لبنان العامة  -سيدني تهنئ
يتقـدم قنصل لبنان العام يف سدني جورج البيطار غامن بأحر التهاني من
مبناسبة عيد الفطر السعيد،
ّ
اللبنانية عموما ،ومن املسلمني منهم خصوصا ً واهليئات الدينية واملؤسسات االغرتابية
أبناء اجلالية
ّ
واجلمعيات األهلية ،ضارعا اىل اهلل تعاىل أن ينعـم على اجلميع بالصحة والربكة ،وأن يشمل «وطن
األرز» بالسالم واالستقرار واالزدهار.
سدني ،يف 2015/7/16
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لبنانيات

بنك بريوت يُقيم مأدبة افطار الهل االعالم

سلـيم صـفري:ال وطـن بـدون اقتـصاد
رئيس جملس ادارة
حث
مدير عام بنك بريوت دكتور
سليم صفري الصحافيني على
صيانة عامل الثقة النه االهم
يف القطاع املصريف الذي
يعترب عماد الوطن الن ال وطن
بدون اقتصاد وشدد على
وجوب تضافر اجلهود زودا»
عن لبنان وجاء ذلك يف حفل
االفطار السنوي الذي يقيمه
بنك بريوت الهل الصحافة يف
حضور وزير االعالم رمزي جريج
ونقيب الصحافة عوني الكعكي
احملررين الياس عون
ونقيب
ّ
ومديرة الوكالة لالنباء السيدة
لور سليمان واالعالميني.
وكانت كلمة للدكتور سليم
صفري خالل اإلفطار مما قال
فيها:
وأقول أصدقاء قبل الرتحيب،
ألنين مؤمن أن األلقاب ال
تسلب اإلنسان جوهره لذلك
سأبدأ مرحبا ،حبرارة ،مبن به
مجعتنا جرية ،منذ أكثر من
مخسني سنة ،فظل كما كنت
أعرفه ،على تواضعودماثة خلق،
إنه معالي وزير اإلعالم رمزي
جريج.
كما سأشكر من غمرني بعاطفة
حربه ،فوفى احلقيقة حقها،
وعدل يف إفتتاحية له على صدر
الصفحة األوىل يف يوميته،
عنيت نقيب الصحافة ،عوني
الكعكي.
وأحيي ،إبن ذاك اجلنوب
الصامد ،ربيب شالل جزين
و الضيافة والصدق نقيب
احملررين الياس عون.
وبالعاطفة إياها أتوجه إىل
كلكم،
إن دوركم إخواني ،كصحافيني
خصوصًا اإلقتصاديني بينكم،
خمتلف يف املضمون عن إخوانكم
السياسيني،
الصحافيني
ألنكم تتابعون مساراإقتصاديا
يظل أكثر ثباتا من املسارات
السياسية اليت تتجاذب البالد
وتتجاذب معها العباد.
و ِ
القطاع املصريف الذي إليه
أنتمي ،ليس جزيرة معزولة
عن حميطها ،بل إنه يتأثر
إىل حد بعيد بالقرارات ،ليس
الداخلية فحسب ،وإمنا الدولية
املالية أيضا ،وهو مضطر
لإللتزام ،بالتدابري الصادرة
النقدية
املؤسسات
عن
ِ
والرقابيةالعاملية .يف ميدان
عمل يشهد هذا الكم اهلائل من
الضغوط املتزايدة ،اليت عليه
التعامل معها و التعايش مع
نتائجها،مثل ضغوط السياسة،
واألسواق ،واألحوال األمنية
واإلجتماعية وسواها...
من هنا تعويلنا عليكم ،لتفهم
أوضاعنا كمؤسسات مصرفية
وتفهم أوضاع مصرف لبنان
كسلطة ناظمة.
سأمسح لنفسي ،يف مناسبة
هذا اللقاء اجلامع ،أن أحدثكم
من القلب ،الفتا نظركم ،إىل
أمر غاية يف احلساسية هو
«الثقة» .فالرأمسال األهم عند

جريج وصفري يتوسطان عون والكعكي

القطاع املصريف هو مقدار ثقة
الناس و اجملتمع به .هوذا
ما علينا كلنا أن حنافظ عليه
وان حنفظه ،وهنا دوركم بل
مسؤوليتكم.
لتكن هذه الثقة اهلدف األمسى
يف كل مقاالتكم وحتليالتكم
وأخباركم.
الرقابي،
دوركم
مارسوا
أكتبوا،حققوا ...لكن صونوا
هذه الثقة ،فهي عماد هذا
القطاع احليوي الذي هو ،بكل
ِ
اإلقتصاد
عصب
بساطة،
الوطين .فمن دون مصارف،
ال وجود للقطاع اخلاص ،وال
تسليف للدولة وال رواتب
للموظفني ...وال إقتصاد .ومن
دون إقتصاد ال وجود لوطن.
أنا واثق إنكم حبس املسؤولية
الوطنية عندكم .تظلون األقدر
على التمييز بني مصلحة الوطن
إليها ،خصوصا
وما يسيئ
يف ظل ما تشهده البالد يف
هذه الفرتة العصيبة اليت
حتتاج إىل تضافر كل جهودنا
وتنسيقها....ذودا عن لبنان.
يدنا بيدكم ،رمضان كريم،
واألمل أن تكون األجواء يف
إجتماعنا املقبل أفضل ،وأن
يكون لبنان وبنوه وإقتصاده
وأنتم ،بألف خري.

وزير االعالم رمزي جريج

ايها االصدقاء بالرغم من
ارتباطي مبوعد مهم اال اني
حرصت على تلبية دعوة االخ
الصديق سليم صفريلسببني
االول للصداقة اليت تربطين
بالسيد صفري منذ اكثر من
نصف قرن حيث كنا جريان
وكان اصغر مين بعدة سنوات
وتومست فيه منذ ذلك الوقت
خريا وتقدم بسرعة ال بل بسرعة
املصريف
فائقة يف اجملال
حتى احتل مركزا مرموقا يف
هذا القطاع اهنئه على ذلك
وقد لفتين قول النقيب كعكي
الذي اكن له كل حمبة انه كان
يتمنى ان يتم تداول السلطة
يف مجعية مصارف لبنان طبعا
نتمنى ان يتم تداول السلطة

يف كل املراكز النقابية ويسرني
ان تكون نقابة الصحافة بعد
فرتة طويلة من التمديدات قد
وصلت اىل هذه النتيجة وجيب
تداول السلطة فيها ايضا واما
بالنسبة اىل مجعية املصارف
فان التوافق قد ساد وعندما
يتم التوافق فان الباب مفتوح
للتوافق يف كل شيء وحتى
يف السياسة السبب الثاني
لتلبية هذه الدعوة ولسعادتي
بلقائكم مجيعا هو انه عندما
يكرم االعالم واالعالميون احس
اني شخصيا قد كرمت وزير
االعالم هو صديق االعالميني
وعندما عينت وزيرا متنيت
ان يكون اسم الوزارة وزارة
احلريات االعالمية حنن حنرص
كل احلرص على احلرية االعالمية
غلى حرية التعبري املكرسة يف
الدستور ولكن هذه احلرية جيب
ان متارس حتت سقف القانون
الذي حيفظ للناس حقوقهم
وكرامتهم وبنوع خاص يف
اجملال االقتصادي ان اخلرب
الغري الصحيح ال يضر فقط
باملؤسسة اليت يتناوهلا بل يضر
بكل القطاع االقتصادي الذي
هو خاصة يف القطاع اخلاص
العصب االخري يف لبنان ويف
هذه املناسبة اود ان اقول لكم
ان جملس الوزراء هو املؤسسة
الدستورية الوحيدة اليت باقية
تسري امور البلد واليت من
الواجب ان ندعم جملس الوزراء
وان نتجاوز املصاحل الشخصية
واالنانيات بانتظار ان يتم
انتخاب رئيس مجهورية جديد
الفراغ احلقيقي الذي جيب
ان ميلئ هو الفراغ يف رئاسة
اجلمهورية وانا ادعو اىل حركة
شعبية لدى كل القطاعات من
اجل محل النواب على تأدية
واجبهم بانتخاب رئيس جديد
للجمهورية فتستقيم عند ذلك
االمور وتعمل سائر املؤسسات
الدستورية من جملس وزراء
وجملس نيابي بصورة طبيعية
رمضان كريم للجميع وشكرا
لكم.

نقيب الصحافة عوني الكعكي

يسرني تلبية هذه الدعوة
الكرمية من رئيس جملس إدارة
بنك بريوت األخ األستاذ سليم
صفري.
وهي مناسبة ال توجه بالتحية
والتربيكات لكم مجيعًا يف هذا
الشهر املبارك ،أعاده اهلل وعلى
لبنان باخلري واليمن والربكات.
وأود أن أؤكد على ما كتبته
يف إحدى إفتتاحيات جريدة
«الشرق» منتقدًا ما جرى يف
املصارف،
مجعية
إنتخابات
وقلت أنين مع مبدأ التغيري
ُ
خصوصًا قي النقابات و
اجلمعيات كلها ،ما يعطي فرصة
للجيل اجلديد ليربهن عن ذاته،
فهو رمبا ميتلك من القدرات و
احلداثة.
ال يعين ذلك أننستغين عن
اجليل القديم ،بل العكس جيب
اإلستنارة من خرباته واألخذ
اجليل
ولكن
بتوجيهاته...
اجلديد ميلك من الطاقات و
احلماسة و الرؤية ما يدعو اىل
متكينه من توظيفها يف خدمة
املصلحة العامة.
و أبرز مثال على ذلك األستاذ
سليم صفري هذا العصامي الذي
بنى نفسه بنفسه ،واستطاع
خالل فرتة قصرية أن ينهض
ببنك بريوت ويرتقي به اىل
مصاف البنوك العشرة األوىل.
السيدات والسادة،
إن القطاع املصريف أصبح اليوم
من أهم القطاعات اإلقتصادية
يف لبنان .باإلضافة اىل قطاع
اإلتصاالت اللذين يوفران دخ ًال
جيدًا للدولة اللبنانية ،خصوصًا
إن قطاع السياحة الذي هو
باألساس من أهم القطاعات
اإلقتصادية ولكنه يعاني منذ
زمن بعيد ظروف صعبة جدًا
بسبب عدم اإلستقرار األمين.
مرة ثانية أشكر صاحب الدعوة
وأمتنى ،مع الكثريين ،أن نراه
يف الدورة املقبلة رئيسًا جلمعية
املصارف ،مع العلم أن هذا
املوقع ال يزيد وال ينقص من

كفاءته ومن مكانته يف عامل
املصارف ويف قلوب حمبيه وما
أكثرهم.
فلنستفد من خربة سليم
صفري.

نقيب املحرّرين الياس عون

عودنا املصريف املميز الصديق
سليم صفري األلتقاء مع
الصحافيني يف شهر رمضان
الفضيل .شهر اخلري والربكة
والتقوى ،جتتمع على مائدة
الرمحن مع رجل حيمل يف فؤاده
حبًا لالعالميني على إختالف
تطلعاتهم وميوهلم وحتركاتهم.
ويف شهر املكرمات أراد
الصديق سليم صفري ان جيتمع
مع االعالميني لتوثيق الصلة من
جديد ،بينه وبني صاحبة اجلاللة،
وأكرم بها صلة.
ويف شهر رمضان املبارك،
ونوره يشع يف سائر أرجاء
املعمورة ،يكرم صاحب «بنك
بريوت» الراكضني وراء األخبار
يف مهنة املتاعب يف هذا
اإلفطار.
من املسلم به أن املصارف
اللبنانية كانت ومازالت خري
داعم القتصاد البلد ،لقد
مرت قطاعات االنتاج عندنا
بازمات متالحقة .و القطاع
املصريف بقي مبنأى عن هذه
االزمات ،بفضل وعي وحكمة
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القيمني عليه .وسيبقى سائرًا
على هذا الدرب ميد املواطنني
بالتسليفات الضرورية يف
سبيل حياة فضلى.
وإنين على يقني بان الصديق
سليم صفري املؤمتن على السرية
املصرفية واملتفاني يف خدمة
زبائنه ،سيبقى متعاليًا على
جراحات تطال القطاع املصريف.
وهذا القطاع سيظل فاع ًال
ومنتجًا ما دام الساهرون عليه
مصرفيون مميزون أمثال سليم
صفري .ومن هنا حصل «بنك
بريوت» على ثالث جوائز من
اجمللة املالية (« )Bankerبانكر
صاحبه
ميدل إيست» ،وأعترب
ُ
«أفضل رجل مصريف يف منطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا
للعام .»2015
يد سليم صفري اليمنى ال تعرف
ما أقدمت عليه يده اليسرى.
وعليه فانه قدم منحًا جامعية
واملنح
متفوقني.
لطالب
مستمرة وعني اهلل ترعاها.
يف هذا االفطار الشهي نشكرك
ايها الصديق رجل املكرمات
سليم صفري .وكل عام وأنتم
خبري.
قدم رئيس جمس
ويف النهايةّ ،
ادارة بنك بريوت سليم صفري
دروعا تقديرية للوزير جريج
والنقيبني الكعكي وعون.

THE HON BILL SHORTEN MP
LEADER OF THE OPPOSITION MEMBER FOR
MARIBYRNONG
MESSAGE
EID AL-FITR
On behalf of the Federal Labor Party, we extend our
best wishes to everyone observing the joyous occasion of Eid al-Fitr.
As Ramadan comes to an end, thousands of Muslim
Australians will come together to celebrate and honour the blessings of a renewed faith through acts of
charity and kindness.
In celebrating this auspicious event we also acknowledge the timeless Islamic ideals of justice, equality
and compassion which continue to enrich our communities, strengthen our nation, and give new life to
the principles that bind us together as Australians.
The Koran tells us: “Humanity is but a single broth”erhood: So make peace with your brethren.
May the new moon usher in a spirit of harmony, respect and cooperation which serves to lift up the values we all cherish as a society.
Eid Mubarak.

Bill Shorten
Leader of the Opposition
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عرب وعالم

علماء «ناسا» يقعون على اكتشاف جديد :كوكب بلوتو «ح ّي»! أبرز بنود االتفاق النووي بني ايران والغرب

منذ تسع سنوات ونصف أطلق
مسبار وكالة «ناسا» إىل
الفضاء .أول مركبة فضائية
يف التاريخ حلقت حول الكوكب
القزم «بلوتو» .إلتقطت قليال
من الصور لكنها كانت كافية
لتغيري فهم العلماء لطبيعة هذا
الكوكب احلي.
أظهرت إحدى الصور مسطحًا
جيولوجية
تغريات
شهد
كالرباكني قبل مئة مليون
سنة
صورة أشبه بالقلب ،لكن داخله
ثلجي .كانت إحدى الصور اليت
التقتطتها املسبار اآللي التابع
لوكالة ناسا يف حلظة تارخيية
حلق فيها املسبار حول الكوكب

القزم ،على أطراف اجملموعة
الشمسية متوجًا رحلة قطع
يف خالهلا حنو مخسة مليارات
كيلومرتًا.
واقرتب املسبار التارخيي من
بلوتو .وأظهرت الصور القليلة
والقياسات اليت التقطتها
املركبة ،وجود نشاط جيولوجي
وجبال يف نظام بلوتو .وهي
بيانات غريت من فهم العلماء
لطبيعة هذا الكوكب احلي.
أكثر من مثاني ساعات قضاها
املسبار اآللي بعد اقرتابه من
بلوتو ،وهو يرصد الكوكب
الغامض إلجراء جتارب لدراسة
الغالف اجلوي له .إحدى الصور
اليت التقطها املسبار أظهرت

بوضوح مسطحًا شهد تغريات
جيولوجية كالرباكني قبل مئة
سنة.وبينت الصورة
مليون
ّ
نفسها جبا ً
ال يبلغ ارتفاعها 11
ألف قدم على طرف املنطقة،
اليت تأخذ شكل قلب ما دفع
العلماء إىل املقارنة بينها وبني
جبال روكي الصخرية يف أمريكا
الشمالية.
وستستمر املركبة الفضائية
يف رصد الكوكب من جانبه
الليلي ،وسيظل العلماء يف
رصد الكوكب ملدة  12يومًا
أرضيًا إضافيًا .مهمة تارخيية
ستفتح األبواب ملعرفة املزيد
عن ألغاز وأسرار كوكب
األرض.

سويسرا تسلّم أحد املتهمني بفضائح
«فيفا» إىل أمريكا

أعلن القضاء السويسري أمس
االول (اخلميس) أن أحد اعضاء
االحتاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) السبعة املوقوفني لدى
بالده بناء على طلب السلطات
االمريكية ،سلم إىل الواليات
املتحدة يف الـ 15من الشهر
اجلاري.
واعلن املكتب الفدرالي لوزارة
املسؤولني
«أحد
العدل:

السبعة يف «فيفا» املوقوفني
يف سويسرا مت تسليمه إىل
الواليات املتحدة يف  15متوز
(يوليو) .»2015
واوضح املصدر« :مت تسليمه
إىل  3رجال شرطة امريكيني
يف زيوريخ ورافقوه إىل
نيويورك».
واضاف انه سويسرا ال ميكنها
الكشف عن اسم الشخص

حزب القوات
اللبنانية  -اسرتاليا
يهنئ بعيد الفطر
السعيد
يتقدم حزب القوات اللبنانية يف اسرتاليا من مجيع
املسلمني بالتهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد  ،اعاده اهلل
على اجلميع باخلري والربكات وعلى العامل امجع وخصوصًا
على لبنان بانتهاء االزمات السياسية وعلى رأسها انتخاب
رئيس للجمهورية.

إحتفا ً
ال بيوبيل الخمسني سنة
لذكرى إفتتاح كاتدرائيـّة مار مارون -
ردفرن
2015 – 1965
تقيم رعيّة مار مارون املارونية
« عشاء الرعيّة السنويّ «
وذلك يوم الجمعة 31
تمـّوز 2015
الساعة  7:00مسا ًء
يف
The Clarence House
42 Albert Street, Belmore NSW
2192
للمشاركة بدعم الرّعيـّة ولحجز البطاقات
الرّجاء اإلتّصال بمكتب الرّعية على
93182148

املعين بناء على طلب منه.
وكان الشخص نفسه عارض يف
االستجواب االول عقب اعتقاله
يف  27ايار (مايو) عشية
االنتخابات الرئاسية للفيفا،
تسليمه إىل الواليات املتحدة.
لكنه غري رأيه يف التاسع من
متوز (يوليو) ما دفع احلكومة
السويسرية إىل منح الضوء
االخضر لرتحيله يف اطار اجراء
مبسط.
واوضحت السلطات السويسرية
ان نيابة االقليم الشرقي
لنيويورك تتهم الشخص الذي
مت تسليمه إىل الواليات املتحدة
باملوافقة وافق على مشاريع
جتارية رياضية وحصل على
رشاوى بعدة ماليني الدوالرت
مقابل حقوق تسويقية.
وكشفت أيضًا «أن هذه االمور
تتعلق بتصفيات كأس العامل
وبطوالت قارية يف امريكا
الشمالية وامريكا اجلنوبية»،
مشرية إىل أن «هذه املمارسات
تضر ماديًا باحتادين قاريني
وبـ»فيفا» وباحتادات وطنية
عدة».
وقال متحدث باسم وزارة
العدل السويسرية رافايل فراي
ردًا على سؤال لوكالة فرانس
برس ان استجوابات املوقوفني
الستة االخرين «جارية».
وقد اوقف االشخاص السبعة
قبيل افتتاح اجلمعية العمومية
للفيفا اواخر ايار (مايو) يف
جنيف بناء على طلب من نيابة
االقليم الشرقي لنيويورك اليت
تتهمهم بتقاضي رشاوى تزيد
على  100مليون دوالر ،حسب
السلطات السويسرية.
كما حتقق السلطات السويسرية
حول منح شرف استضافة
مونديالي  2018لروسيا و2022
لقطر.
ودفعت العاصفة القضائية
االمريكية رئيس االحتاد الدولي
السويسري جوزيف بالتر إىل
االستقالة من منصبه بعد  4ايام
على اعادة انتخابه لوالية خامسة
على التوالي .لكنه توقع بقاءه
يف منصبه إىل حني انتخاب
رئيس جديد ،الذي لن يتم قبل
نهاية العام احلالي.

ابرمت القوى العظمى وايران
الثلثاء يف فيينا بعد  22شهرا
من املفاوضات املكثفة ،اتفاقا
تارخييا حول الربنامج النووي
االيراني بهدف ضمان طبيعته
السلمية البحتة ،مقابل رفع
العقوبات الدولية املفروضة
على طهران بصورة تدرجيية.
 مدة انتاج مادة انشطارية-اهلدف هو جعل املدة الالزمة
اليران النتاج ما يكفي من
املادة االنشطارية لصنع قنبلة
ذرية ،سنة كحد ادنى على
مدى عشر سنوات على االقل،
وجعل مثل هذه اخلطوة قابلة
للكشف على الفور .وهذه
املدة ترتاوح االن بني شهرين
وثالثة اشهر.
أخبار ذات صلة
ردود فعل «إجيابية» يف شأن
اإلتفاق النووي ...ونتانياهو:
خطأ تارخيي
 ختصيب اليورانيوم -ختصيب اليورانيوم بواسطة
اجهزة الطرد املركزي يفتح
الطريق الستخدامات خمتلفة
تبعا ملعدل تكثيف النظري
املشع يو 3,5 : 235-اىل %5
بالنسبة للوقود النووي ،و%20
لالستخدام الطيب و %90لصنع
قنبلة ذرية .وهذه املرحلة
االخرية ،االكثر دقة ،يعترب
اجنازها ايضا اسرع تقنيا.
 +عدد اجهزة الطرد املركزي
اليت متلكها ايران ستخفض من
اكثر من  19الفا حاليا ،منها
 10200قيد التشغيل ،اىل
-- 6104اي خبفض الثلثني--
خالل فرتة عشر سنوات.
وسيسمح ل 5060منها فقط
بتخصيب اليورانيوم بنسبة
ال تتجاوز  %3,67خالل فرتة
 15سنة .وسيتعلق االمر
حصرا باجهزة الطرد من اجليل
االول.
لكن ايران ستتمكن من مواصلة
انشطتها يف جمال االحباث حول
اجهزة طرد مركزية اكثر تطورا
والبدء بتصنيعها بعد مثاني
سنوات خاصة اجهزة من نوع
اي ار 6-االكثر قدرة بعشرة
اضعاف من االالت احلالية،
واي ار 8-اليت تفوق قدرتها
بعشرين مرة.
 +وستخفض طهران خمزونها
الضعيف
اليورانيوم
من
التخصيب من  10االف كلغ
حاليا اىل  300كلغ على مدى
 15عاما.

 +وافقت طهران على عدم
بناء منشآت جديدة لتخصيب
اليورانيوم طيلة  15عاما.
 +وافقت ايران على التوقف
عن ختصيب اليورانيوم خالل
 15سنة على االقل يف موقع
فوردو املدفون حتت اجلبل،
والذي يستحيل حبكم موقعه
تدمريه بعمل عسكري .ولن
يكون هناك بعد االن مواد
انشطارية يف فوردو على مدى
 15سنة على االقل .وسيبقى
املوقع مفتوحا لكنه لن خيصب
اليورانيوم .وستسحب حنو

ثلثي اجهزة الطرد املوجودة
يف فوردو من املوقع.

ملعاهدة حظر االنتشار النووي
اليت التزمت ايران بتطبيقها
واملصادقة عليها.

 موقع نطنز -هذه هي املنشأة الرئيسية
لتخصيب اليورانيوم يف ايران
وتضم حواىل  17الف جهاز
طرد مركزي من نوع آي ار1-
من اجليل االول ،وحنو الف
جهاز من نوع آي ار2-ام وهي
اسرع وتتميز بقدرة استيعاب
تصل اىل  50الفا يف االمجال.
وقد وافقت طهران على ان
يصبح نطنز منشاتها الوحيدة
للتخصيب وان تبقي فيه
 5060جهاز طرد فقط كلها من
نوع آي ار .1-اما اجهزة الطرد
من نوع آي ار 2-ام ستسحب
وتوضع حتت اشراف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.

 البلوتونيوم -يهدف االتفاق اىل جعل انتاج
ايران ملادة البلوتونيوم 239
امرا مستحيال ،علما بان هذه
املادة هي العنصر االخر الذي
ميكن من صنع قنبلة ذرية.
 +مفاعل املياه الثقيلة الذي هو
قيد االنشاء يف اراك سيجري
عليه تعديالت كي ال يتمكن من
انتاج البلوتونيوم من النوعية
العسكرية .وسرتسل النفايات
املنتجة اىل اخلارج طيلة كل
فرتة حياة املفاعل.
 +لن تتمكن طهران من بناء
مفاعل جديد للمياه الثقيلة
طيلة  15عاما.

 املراقبة -ستكلف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية املوجودة اصال يف
ايران ،مبراقبة مجيع املواقع
النووية االيرانية بشكل منتظم
مع تعزيز صالحياتها اىل حد
كبري.
 +سيوسع جمال صالحيات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
من االن فصاعدا لتشمل كل
الشبكة النووية االيرانية ،بدءا
من استخراج اليورانيوم وصوال
اىل االحباث والتطوير مرورا
بتحويل وختصيب اليورانيوم.
وسيتمكن مفتشو الوكالة من
الوصول اىل مناجم اليورانيوم
واىل االماكن اليت تنتج فيها
ايران «الكعكعة الصفراء»
(مكثف اليورانيوم) طيلة 25
عاما.
 +وافقت ايران ايضا على
الوكالة
مفتشي
وصول
الدولية للطاقة الذرية بشكل
حمدود اىل مواقع غري نووية
خاصة العسكرية منها يف
حال ساورتهم شكوك يف
اطار الربوتوكول االضايف

 العقوبات -يفرتض ان يصدر جملس االمن
الدولي يف وقت سريع قرارا
جديدا للتصديق على االتفاق
والغاء كل القرارات السابقة
ضد الربنامج النووي االيراني.
لكن بعض التدابري ستبقى
بصورة استثنائية.
االمريكية
العقوبات
+
الصلة
ذات
واالوروبية
االيراني
النووي
بالربنامج
وتستهدف القطاعات املالية
الغاز
خاصةوالطاقوية
سرتفع
والنقل
والنفط--
«فور تطبيق» ايران اللتزاماتها
النووية اليت يفرتض ان
يؤكدها تقرير للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،اي على االرجح
ليس قبل .2016
 +العقوبات اليت تفرضها االمم
املتحدة على االسلحة  :ستبقى
خالل مخس سنوات لكن ميكن
جمللس االمن الدولي ان مينح
بعض االستثناءات .وتبقى اي
جتارة مرتبطة بصواريخ بالستية
ميكن شحنها برؤوس نووية
حمظورة لفرتة غري حمددة.
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نــدوة

رفول :ال يقوم لبنان اّ
إل بالتعايش وباحلفاظ على األنظمة والقوانني
ّ
نظم التيار الوطين احلر ،فرع
سيدني ( ،)UALMندوة
سياسية حتت عنوان «األوضاع
يف املنطقة وتداعياتها على
لبنان :حقائق ،أخطار وحلول»
مبشاركة منسق عام التيار
الوطين احلر الدكتور بيار
رفول يف قاعة سيدة لبنان،
هاريس بارك مساء الثالثاء
يف  14متوز .2015
إفتتحت الندوة أمينة سر التيار
يف سيدني ،كلودين منصور
جرمانوس مرحبة بااضيوف
الكرام من أحزاب سياسية،
مجعيات ،إعالميني ،أكادمييني
ومناصرين
ومما قالت :إن
ّ
حمبة لبنان جتمعنا.
ومن ثم ألقى منسق التيار يف
سيدني ،طوني طوق كلمة عن
اإلعالم يف لبنان وكيف أصبح
مربجمًا ووظيفته غسل الدماغ
وإبعاد الناس عن احلقيقة
فأضحى دوره اهلجوم على
العماد عون ونواب تكتله.
بعدها كانت كلمة الدكتور
بيار رفول عن األحداث اليت
تعصف يف منطقة الشرق
األوسط من احمليط إىل
اخلليج مرورًا برتكيا ،فشرح
مفص ًال األحداث يومًا بيوم
ّ
يف كل بلد وكيف تطورت يف
املنطقة ووصلت إىل ما هي
عليه وكل هذا بسبب الدور
السوري املمانع والداعم لدور
املقاومة يف مواجهة العدو
اإلسرائيلي.
كما أنه حتدث عن سقوط
العراق وإنتهاء ليبيا حبرب
طاحنة وعن اإلنتخابات يف
تونس واليت مل حتل املشكلة
وعن املرحلة اإلحندارية يف
تركيا وأردوغان .وعن اليمن
قال رفول :إن السعودية
تقصف واليمنيون يتقدمون.
ّ
ثم
ذكر احلضور ببشرى
بشرق
رايس
كوندوليزا
اوسط جديد فكان التنفيذ
لداعش اليت هي إخرتاع
بتمويل
أمريكي-إسرائيلي
خليجي وتدريب تركي.
أما عن إيران فأملح بأنها
ّ
ستصبح شرطي املنطقة بعد
توقيعها على اإلتفاق النووي
يف فيينا 1مع الدول اخلمس
زائد واحد.
لبنان
أما عن
فحيا مقولة
ّ
ّ
«جيش وشعب ومقاومة»
وأشاد بدور املقاومة يف
حماربة إسرائيل ألنها متلك
سالحًا ممنوع أن يكون حبوزة
اجليش اللبناني.
وإنتقد سياسة النأي بالنفس
واليت نعيش تداعياتها .ثم
حتدث عن املؤامرة اليت عاشها
اجليش اللبناني يف عرسال
وكيف منع من حترير األهالي
فيها من داعش وكيف خطف
العسكريون من أجل اإلبتزاز.
أما يف السياسة فتحدث عن
ّ
التذرع بالوضع يف عرسال من
ّ

املنسق العام الدكتور بيار رفول خالل الندوة

رئيس التيار يف سيدني طوني طوق يلقي كلمة

املنسق رفول يتوسط آدي سركيس وعدنان مرعي وسام يوسف
أجل التمديد للمجلس النيابي
وكيف هذا اجمللس ال يقر
القوانني مثل قانون التملك
لألجانب وإستعادة اجلنسية
وقانون النفط وغريها من
القوانني املهمة.
وأيد إعالن النوايا بني التيار
ّ
الوطين احلر والقوات وكيف
عارضه ميشال سليمان بعد
أن دعا سابقًا اىل اإلتفاق
بني األطراف املسيحية.
أما عن الرئاسة فقال :إن
ّ
استطالع الرأي أعطى النتيجة.
وتساءل كيف يسمح للسين
القوي برئاسة احلكومة وكذلك
برئاسة
القوي
للشيعي
الربملان ومينع عن املسيحي
القوي أن يرتأس اجلمهورية.
وعن نزول التيار إىل الشارع
والتظاهر
دميقراطيًا والعودة
ّ
إليه تكون بالتجاوب مع
املطالب احملقة.
وأنهى حديثه بإمجاع اللبنانيني
على حماربة اإلرهاب واحلفاظ
على دور املقاومة يف
ضرب اإلرهاب والتكفرييني
وإسرائيل وعودة الشراكة
احلقيقية.

لجنة االعالم
سمري قزي

املنسق العام بيار رفول يتوسط نسيب الهاشم ومارشا البايع

الحضور يصغي للمنسق العام الدكتور بيار رفول خالل الندوة

التيار الوطني الحر يف سيدني
يهنئ بعيد الفطر
يتقدم التيار الوطني الحر يف سيدني بأحر
التهاني من الجالية اللبنانية عامة واالسالمية
خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ،أعاده
اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات وعلى
لبناننا الحبيب باألمن والسالم واالستقرار ..وكل
عام وأنتم بخري.
فطر مبارك
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جاكرتا ختفض جتارة املواشي مع اسرتاليا وحزب العمال يسأل
ما اذا كانت املالمة تقع على العالقات السيئة مع اندونيسية

تعيش صناعة تصدير املاشية
احلية يف اسرتاليا حالة صدمة
بعد أن خفضت اندونيسيا
بشكل كبري من عدد تصاريح
استرياد املاشية يف ربع السنة
احلالي ،حيث وصف زعيم
حزب العمال بيل شورتن ذلك
بأنه «قلق بالغ» آمال اال يكون
السبب التوتر يف العالقات
الثنائية بني البلدين.
وقد اعطت اندونيسيا تصاريح
باسترياد  50ألف رأس فقط
من شهر متوز اىل شهر
ايلول ،وهو أقل بكثري من
تصاريح  200ألف رأس كانت
متوقعة.
ووصفت الرئيسة التنفيذية
الثروة
مصدري
جمللس
احليوانية األسرتالية أليسون
بنفولد األخبار بأنها «حمِبطة
وخميبة لآلمال» و»مفاجئة».
وقالت السيدة بنفولد لـ
 ABCيوم الثالثاء أن أسباب
هذا القرار ،الذي صدر أواخر
األسبوع املاضي ،ليس واضحا
حتى اآلن.
لكنها استطردت تقول أن
السبب يرجع إىل التجارة
واألمن الغذائي وليس اىل أي
قضايا أخرى تتعلق بالعالقة
بني اسرتاليا واندونيسيا.
ويف تعليقها على القرار قالت
«انه بالتأكيد سوف ميثل
بعض التحديات ،ال سيما حول
الشحن هلذه الصناعة ولكن
التجارة مع اندونيسيا اآلن
متتد ألكثر من  30عاما».
واضافت «لقد كان مسارها
(التجارة) صعودا وهبوطا
العمل
سنواصل
ولكننا
بشكل بناء مع عمالئنا وضمن
املعايري اليت مت حتديدها هلذه
التجارة».
وقال متحدث باسم وزير
الزراعة بارنابي جويس ان
احلكومة ستواصل «تقديم
بيان نيابة عن املصدرين
لضمان استمرار هذه العالقة
التجارية اهلامة».
وقال السيد شورتن للصحفيني
انه يشعر «ببالغ القلق» حول
ما حيدث لصادرات املاشية.
وقال لدى الضغط عليه حول
األسباب الكامنة وراء خفض
كبري يف تصاريح االسترياد:
«آمل بصدق أال تكون عالقتنا
مع إندونيسيا على املستوى

احملبه والتعايش جتتمع يف منزل بادرو احلجه

بعد عودتها من وطن االم لبنان
ومبناسبة شهر رمضان املبارك
لبت االعالميه الراقية يف راديو
(تو ام اي) اوسرتاليا اهلام
حافظ وزوجها خالد دعوة افطار
اقامها على شرفهما زميلها
بادرو احلجه وعقيلته يف منزهلما

رئيس الوزراء طوني ابوت ووزير الزراعة برنابي جويس

السياسي قد قادت اىل هذا
التخفيض».
وقال املتحدث باسم حقيبة
الزراعة يف املعارضة جويل
فيتزغيبون ان العالقة بالتأكيد
هي السبب.
وصرح السيد فيتزغيبون
لـ  ABCقائال «بالطبع ان
التدهور يف عالقة حكومة
ابوت مع اندونيسيا ليس
عامال مساعدا على اإلطالق».
وقال يف بيان له أيضا:
«ليس هناك شك يف ان
عالقة اسرتاليا مع اندونيسيا
قد تدهورت يف عهد طوني
ابوت».
وأشار أيضا حزب العمال إىل
االنقسام يف الرأي بني السيد
جويس وجملس الوزراء على
خلفية موافقة احلكومة ملنجم
الفحم شينهوا يف مقعده
االنتخابي.
وقال فيتزجيبون ان «الوضع
السائد يف إندونيسيا هو
تطور صادم ولكن ال ينبغي
أن يكون غري متوقع متاما اذا
كان الوزير جويس قد اتى
على ذكر حروبه الداخلية مع
جملس الوزراء».
العمالية
احلكومة
وكانت
السابقة قد واجهت هي
نفسها عاصفة دبلوماسية
بسبب املاشية ،عندما حظرت
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صادرات املواشي احلية إىل
إندونيسيا يف عام .2011
وقد توقفت فجأة الصادرات
بعد ظهور لقطات من القسوة
على احليوان يف اندونيسيا،
مما أثار غضب كل من صناعة
وجار
االسرتالية
املاشية
اسرتاليا.
ويأتي هذا التغيري يف تصاريح
املاشية بعد بضعة أسابيع
فقط على حديث وزير اخلارجية
االندونيسي مارتي ناتاليغاوا
السابق عن ان العالقات بني
اسرتاليا وإندونيسيا تبدو يف
أدنى مستوياتها.
وكان سفري اسرتاليا لدى
اندونيسيا ،بول  ،Grigsonقد
استأنف مؤخرا القيام مبهام
منصبه يف جاكرتا حيث كان
قد استدعي لفرتة وجيزة إثر
إعدام أندرو شان وميوران
سوكوماران.
كما مرت العالقات بني
إندونيسيا وأسرتاليا خالل
األشهر ال  18املاضية بفرتة
فتور اثر مزاعم بأن جواسيس
اسرتاليني قاموا بالتنصت
على هاتف الرئيس السابق
سوسيلو بامبانغ يودويونو
خالل فرتة حكومة العمال
السابقة ،فضال عن سياسة
حكومة ابوت بشأن اعادة
قوارب طاليب اللجوء.

حبضور نائب اجلاليه احملبوب
طوني عيسى ونائبة رئيس
بلدية كانرتبريي فدوى كبه.
وقد خيمت على املناسبة روح
احملبه والتعايش والتقاليد
اللبنانية فكانت جلسة عائلية
الوجوه
هذه
مع
بأمتياز

االجتماعية املميزة والالمعة
من أبناء اجلالية ،على أمل ان
تنسحب حب الزماله والتعايش
الوطين والديين على مجيع
مكونات جمتمعنا ملا فيه من
خري وسالم على أبناء جاليتنا
احلبيبه.
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حزب العمال ينفي اعادة ضريبة الكربون اثر تسريب وثيقة حول اعادة العمل بها
استبعد حزب العمال ،جمددا
وبشكل قاطع ،إعادة تقديم
ضريبة الكربون لكنه أكد أنه
ال يزال يدرس سياسة جديدة
لتغري املناخ من شأنها أن
تشمل خمطط جتارة االنبعاثات.
فقد أعلن وزير حقيبة تغري املناخ
للظل مارك بتلر أن حزب العمال
لن يعيد ضريبة الكربون وذلك
يف مؤمتر صحفي صباح األربعاء
املاضي ،ردا على تقارير تفيد
بأن حزبه كان خيطط إلحياء هذه
السياسة املثرية للجدل يف
االنتخابات الفيدرالية القادمة.
وكان رئيس الوزراء طوني
ابوت تطرق اىل ورقة مناقشة
مسربة تدعي ان حزب العمال
سيعيد وضع ضريبة الكربون
على الطاولة ،ويريد أن «يلحق
الضرر باقتصادنا» عن طريق
زيادة التكاليف على األسر
ومشرتي
الطاقة
وحمطات
السيارات.
ويدعي االئتالف أيضا ان
التسرب يكشف عن «كارثة»
انقسام داخل حزب العمال
وأن عناصر يف احلزب حياولون
تقويض زعامة بيل شورتن.
وليس من الواضح َمن من خارج
حزب العمال لديه منفذ للوصول
إىل ورقة املناقشة ،ومع هذا
قال السيد بتلر يوم االربعاء ان
احلزب كان جيري «مناقشات
مع أصحاب املصلحة» حول
االقرتاح.

وكانت ذكرت نيوز كورب يوم
االربعاء ان حزب العمال وضع
خططا جديدة لفرض ضريبة
الكربون ،قبيل انعقاد املؤمتر
الوطين للحزب يف نهاية الشهر
اجلاري.
ُ
وذكر ان الوثيقة تتضمن
«تعديل» نسخة من ضريبة
الكربون األصلية وفرض ضريبة
جديدة على ضريبة الكهرباء.
وذكر أيضا أن التعديل يشمل
معايري انبعاثات للسيارات من
شأنها أن تزيد تكلفة سيارة
جديدة حبواىل  1500دوالر،
وقوانني جديدة لتنظيم حمطات
توليد الطاقة ،وأهداف الطاقة
الكفوءة لتشمل منزل األسرة
الكهرباء»
حتويل
و»خطة
للتخلص التدرجيي من الفحم
للحصول على الطاقة املتجددة.
لكن السيد بتلر وصف التقارير
بأنها «مضللة».
وقال «يف اجلزء األخري حلكومة
حزب العمال األخرية  ...اختذنا
قرار إزالة ضريبة الكربون وهذا
ال يزال سياسة مهمة حلزب
العمال».
واضاف يقول «لقد كنا
واضحني بأننا سنأخذ النتخابات
 2016خمطط جتارة انبعاثات
حدا او سقفا
من شأنه أن يضع ّ
قانونيا على تلوث الكربون يتيح
لالعمال واملصاحل العمل بأقل
كلفة وأجنع وسيلة.
وتابع يقول «هذا نوع من خمطط

شورتن ووزير الظل لتغري املناخ مارك بتلر
ُيعمل به يف أمريكا الشمالية
واململكة املتحدة ،يف أماكن
مثل أملانيا وفرنسا وعلى حنو
متزايد يف منطقتنا مثل كوريا
اجلنوبية والصني».
وقد عانى حزب العمال يف آالم
لعدم إعادة النظر يف «ضريبة
الكربون» املثرية للجدل اليت
شكلت هجوما لالئتالف ضد
حكومة غيالرد.
جتارة
خمطط
ان
وعلم
ُ
االنبعاثات  ETSيعين وجود
سقف لالنبعاثات ،ويتطلب من
امللوثني احلصول على تصاريح،
وميكنهم بعد ذلك الشراء أو
التجارة مع ملوثني آخرين اذا
كانوا يريدون انبعاثات اكثر من
السقف املسموح هلم .وتتضمن
ضريبة الكربون سعرا على
الكربون املنبعث.
وقال السيد بتلر ان الوثيقة

إعالمية
وثيقة

املسربة جمرد ورقة
وليست
للمناقشة،
سياسات.
واوضح قائال «أريد أن أؤكد ان
هذه هي جمرد واحدة من سلسلة
من األوراق اليت مت إعدادها ومل
يكن هناك حتى بداية مناقشة
حتى اآلن يف جملس الوزراء
للظل حول هذا االمر».
وكان السيد ابوت قد اثار هذه
التقارير يوم االربعاء.
وقال « ...لقد قلنا دائما انه
اذا جاء حزب العمال اىل احلكم
فان قوارب [طاليب اللجوء]
التعدين
وضريبة
ستعود،
ستعود وحنن اآلن نعرف ...ان
ضريبة الكربون ستعود ..وهذا
يدل على أن حزب العمال ال
ميكن أن يتعلم ومل يتغري.
وأضاف «[العمال] يريدون احلاق
الضرر باقتصادنا من خالل

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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إعادة تقديم الثالثي اهلدام..
ضريبة الكربون على األسر،
على حمطات توليد الكهرباء
وعلى السيارات».
وقال وزير البيئة غريغ هانت
ان اخلطة ستؤدي اىل «ارتفاع
هائل» يف أسعار الكهرباء
والغاز والوقود.
وأضاف «لكن هناك أيضا
انقسامات [يف العمال] ذات
أبعاد كارثية».
من الذي سرب خطة حزب
العمال؟ وملاذا تسربت اخلطة؟
هل كانت خطة لقتل الضريبة أو
قتل بيل؟
وقال السيد بتلر يف حني ان
التسرب «مؤسف» ولكن احلزب
يبقي تركيزه على اخذ سياسة
جادة لتغري املناخ لالنتخابات
القادمة.
واستطرد يقول «من الواضح
أنين أشعر بالقلق أن [شخصا]
من خالل اإلهمال أو بقصد
اظهار نفسه قدم ورقة خيارات
 ...لصحف نيوز ليميتد».
واضاف «بالطبع كنت أفضل أن
األمر مل يكن كذلك».
وقال النائب العمالي ريتشارد
 Marlesان التسرب باهت
باملقارنة مع ما أعقبه من مناقشة
حامية يف جملس الوزراء حول
األمن القومي الشهر املاضي،
وصرح لشبكة سكاي نيوز قائال
«هذا نوع من االشياء اليت حتدث
يف السياسة ،انها ليست أهم

شيء يف العامل».
وقال ان االقتصادات يف مجيع
أحناء العامل تستخدم خمططات
االنبعاثات من خالل
جتارة
استغالل السوق احلرة للتصدي
لتغري املناخ  -والتهديد هو ان
احلكومة «تضع رأسها يف الرمال
حول هذه املسألة».
وتابع يقول ان «طوني ابوت
الذي يرى أساسا أن تغري
املناخ محاقة ،وهو ضد العلم
وأنه حياول أن يأخذ بلدنا مرة
أخرى إىل العصر احلجري».
ووصف املزاعم القائلة ان حزب
العمال يريد تدمري االقتصاد بـ
«اخلطاب املكرر».
بدوره وصف وزير اخلزانة جو
هوكي االقرتاح بأنه «جنون».
وقال «أعين الوضع هنا هو ان
بيل شورتن اآلن ال يريد ضريبة
كربون واحدة بل ضريبتني
وعليك أن تسأل نفسك ،ملاذا
يريد أن يفعل هذا؟
وصرح لـ « 24 ABCأعين أننا
جنتمع يف واقع األمر لتحقيق
أهدافنا بتخفيض االنبعاثات
االقتصاد
باالضرار
دون
االسرتالي  ..ثم ان ضريبة
الكربون اسقطت اثنني من
قادة حزب العمال ،هما كيفني
راد وجوليا غيالرد ،وسيكون
من اجلنون لبيل شورتن متابعة
هذا الطريق .من الواضح أن
هناك من يريد أن يقتل بيل يف
الوقت الراهن».
ومت إلغاء نظام تسعري الكربون
الذي أدخلته حكومة غيالرد يف
عام  2012من قبل حكومة ابوت
العام املاضي.
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مقاالت وتحقيقات

الزبداني = القصري  : 2معركة حتوّل يف ريف دمشق
فراس الشويف ,إيلي حنا
ّ
يذكر صوت الرصاص والقذائف يف الزبداني مبعارك القصري .التشابه
يف املعركة ُيضاف إىل تشابه يف األهمية اجلغرافية ،أي العسكرية.
فهي مفتاح االستقرار لريف دمشق الغربي واحلدود اللبنانية .ومعها
جتمع مهزومي أرياف محص والقلمون .يف الزبداني،
تنتهي آخر بؤر ّ
خيوض اجليش السوري واملقاومة اللبنانية حربًا ضروسًا لتأمني
َ
«قلعة» تصل جدارن محايتها إىل عشرات الكيلومرتات.
الزبداني | العبور من طريق الشام عرب بلدة ِ
كية إىل داخل بلدة
الت ّ
ّ
واملطلة على مدينة الزبداني يف ريف دمشق الغربي
بلودان ،املالصقة
ّ
كـ»جهنم» على
تتساوى فيه فرص احلياة واملوت .احلرب مستعرة
خطوط التماس ،واملسافة األخرية من الطريق قبل بلودان جزء من
ً
خمرتقة هواء سهل الزبداني،
حمور االشتباك .صوت السيارة املسرعة
املكسو بأشجار الدراق والتفاح والكرز والتوت والبيوت القرميدية
يدوي صوت االنفجار
اجلميلة ،ال يكفي لطمس أصوات القذائف.
ّ
ّ
لكنه يف احلقيقة انفجار قذيفة
القريب يف السهل فيبدو بعيدًا،
أمتار من حاجز
الدبابة اليت أصابت قبل نصف دقيقة ،غرفة على بعد
ٍ
نبع «بقني».
ألسنة النار تنبعث من بقايا احلطام واحلجارة اليت تالشت على
َ
ً
تاركة ممرًا ضيقًا للسيارة السياحية .اخلطر هنا ال يزال
امل ْسَر َبني،
ً
عاديا باملقارنة مع اآلتي .السائق ابن بلودان مطمئن ،فاألربعيين
يؤمن بأن املوت فوق احلذر ،وأن قذيفة اهلاون اليت أصابت ّ
للتو
ً
مباشرة قدرها أن ال تصيب سيارته.
املبنى الواقع أسفل الطريق
ً
إنها املرحلة الفاصلة :كيلومرتان ونصف الكيلومرت تقريبا من حاجز
اجليش عند نبع اجلرجانية ،إىل حاجز القوس أول بلودان .السرعة
اجلنونية قد تكون سببًا آخر للموت غري قذائف اهلاون والدبابات
وترد عليها آليات
ورصاصات القنص اليت تنفجر فوق الطريق وحتته،
ّ
ّ
الركاب والسائق
اجليش وحزب اهلل« .احلمد هلل على السالمة» ،يهنئ
بعضهم بعضًا على مرور هذا اجلزء من الرحلة «على خري».

السيطرة على الحدود

ّ
مسلحة؛ أبرزها
ال تنفصل استعادة الزبداني من قبضة جمموعات
«حركة أحرار الشام» و»تنظيم القاعدة يف بالد الشام ـــ جبهة
النصرة» و»لواء القادسية» و»لواء أحرار الزبداني» عن سياق قرار
الدولة السورية واملقاومة ،بالسيطرة الكاملة على احلدود اللبنانية ــ
السورية.
ّ
مسلح( ،القسم
يتحصن فيها حواىل ألف
اليت
املدينة
على
اهلجوم
ّ
ّ
يشكل «الغرباء» من محص والقصري
األكرب منهم من أبنائها ،فيما
وبابا عمرو وبعض العرب واللبنانيني القسم اآلخر) ،يستكمل ما ّ
مت
سيتم العمل عليه تاليًا
إجنازه يف قرى القلمون وجروده ،ويستبق ما
ّ
جن وبيت سابر وبيت تيما على سفوح جبل الشيخ.
يف بلدات بيت ّ
اجملمعة
العسكرية
ة
«القو
أن
ميدانية
مصادر
حبسب
وليس خافيًا
ّ
ّ
يتعدى السيطرة على املدينة ،إىل
دورها
الزبداني،
معركة
اآلن يف
ّ
السيطرة أيضًا على قرى السهل ،مضايا (جنوب شرق الزبداني) ،عني
حور وسرغايا» ،وكذلك «طرد املسلحني من جرود الزبداني الشرقية
(الشقيف)» اليت تشرف على السهل وعلى طريق بريوت ــ دمشق،
وجزء من البقاع األوسط اللبناني ،وتالمس بلودان من الشرق.
ّ
تذكر مبعارك القصري قبل سنتني ،إذ تعترب مدينة
املعركة هنا،
اسرتاتيجية من ناحية قربها من احلدود اللبنانية ودمشق ،والسيطرة
عليها تعين حتييد منطقة كاملة عن احلرب.
يف الشهرين املاضيني ،عمل اجليش وحزب اهلل على السيطرة على
اجلرد الغربي للبلدة أو «جبل سنري» وقطع طرق اإلمداد واالتصال
مع جرود القلمون الغربية .وسبق العملية العسكرية اليت انطلقت فجر
السبت املاضي تنفيذ حصار مطبق على البلدة عرب السيطرة على تالل
«قلعة الكوكو» و»قلعة التل» ،وقطع سبلها إىل سرغايا ،بالتزامن مع
انتشار عسكري كثيف على السفوح الغربية جلبل «الشقيف» ،يشارك
فيه بشكل الفت مقاتلون من تشكيل «نسور الزوبعة» التابع للحزب
السوري القومي االجتماعي ،بهدف منع املسلحني من الوصول من
الزبداني وبلودان وإليهما.
بيد أن خسارة املسلحني للزبداني وما يتبعها من خسارة لقرى
السهل ،تنهي عمليًا فكرة «املالذ اآلمن» اليت درجت منذ ما بعد
معركة القصري ،للفارين من مسلحي القلمون ومحص وبعض قيادات
جتمع
«القاعدة» يف لبنان كسراج الدين زريقات ،بعد انتزاع آخر
ّ
عمراني كبري من أيديهم ،على طول احلدود.
فض ًال عن إضعاف خط االشتباك املمتد شرقًا من الزبداني إىل قرى
هريرة وإفرة ومنني ،وصو ً
ال إىل مدينة التل مشال شرق دمشق
اهلادئة بفعل تسوية بني مسلحيها والدولة .كذلك ختسر الدول
الداعمة للجماعات املسلحة ورقة الضغط على دمشق من ريفها الغربي
الشمالي ،وخطر فصل العاصمة عن املدى اللبناني.

حظر تجوال يف بلودان

السيارات تكاد تكون معدومة على طرقات بلودان .املصيف الذي
يغطي القرميد معظم بيوته و»فيالته» .غري أن األهالي يصولون
وجيولون سريًا على األقدام يف الزواريب وقرب عني املاء يف الساحة،
رغمًا عن قرار منع التجوال خوفًا من قذائف اهلاون ورصاص القنص.
يتجمع مئات املواطنني من أهالي بلودان ونازحي
وأمام فرن اخلبز،
ّ

بانتظار
الزبداني
حصتهم من القوت،
ّ
بعد تشديد احلواجز
بدء
مع
إجراءاتها
املعركة ،لضبط إدخال
اخلبز واملواد األولية
إىل بلودان وحميطها،
حتسبًا لوصوهلا إىل
ّ
ّ
تتصل
املسلحني.
بلودان
أراضي
بالزبداني
وبيوتها
إىل ٍ
حد كبري ،وتارخييًا
تشرتك بلدات السهل
الزراعي
باإلنتاج
االصطياف
وحركة
البيوت،
وتشابه
والعالقات التقليدية
بني القرى املتجاورة،
قبل أن تندلع احلرب
وتنفرز اخليارات.
حديث األهالي هنا
يطغى عليه اخلوف
من «خاليا نائمة»:
«أهالي الزبداني أهلنا

تصميم :علي فران | للصورة املكربة أنقر هنا

وإخوتنا ،بس إيدنا على قلبنا من اخلاليا» ،يقول أحد أبناء البلدة
لـ»األخبار» .يشري الشاب وزميله إىل أن أكثر من سبعة شّبان من
أهالي بلودان ّ
مت قتلهم بالعبوات الناسفة اليت «زرعتها اخلاليا النائمة
بس تفيق!» .باملناسبة ،أبناء بلودان والزبداني هلجتهم شبيهة بأهل
البقاع اللبناني ،ويروي الشّبان كيف أن أهالي سوريا خيتلط عليهم
األمر حني يقابلون «زبدانيًا» ،فيظنونه لبنانيًا.

املعركة الحيّة و»آل مستو»

«وينو حممد زيتون؟ جايينكم جايينكم» ،يفتح أحد املقاتلني يف جهازه
الالسلكي على موجة تستعملها اجملموعات املسلحة ،ويبدأ االستفزاز
فريد أحد املسلحني بالتهديد
والتهديد وذكر قادة املسلحني باالسم،
ّ
والوعيد .حممد زيتون هو أحد أبرز أمساء قادة املسلحني من أبناء
البلدة ،نداؤه على اجلهاز حبسب أحد املقاتلني من عائلة مستو هو
« ،»77فيما ينال عبد الرمحن خريطة ،وهو قائد بارز بدوره للمسلحني،
عدد ال بأس به من أهالي الزبداني يقاتل يف صفوف
النداء «ٌ .»150
الفرقة الرابعة يف اجليش و»نسور الزوبعة» .أحدهم ال يتجاوز الـ 18
من عمره .معظم هؤالء من أبناء عائليت مستو ومرعي ،الذين على مدى
تعرضوا الضطهاد كبري يف املدينة من املسلحني
السنوات املاضيةّ ،
بالتحركات ضد الدولة ،فكان خيار الرحيل
على خلفية عدم مشاركتهم
ّ
بأقل اخلسائر املمكنة هو األفضل ،بعد  6ضحايا من آل مستو ،قضوا
تصفية واغتيا ً
ال ،بعد إحراق بيوتهم وسياراتهم.
ّ
َ
ً
لاّ
على بعد أقل من  50مرتا من في يف «حال ّيا ــ اللؤلؤة» تشكل
«اسرتاحة مقاتل» ،تقتحم جمموعات من املقاومة والفرقة الرابعة
ِ
«الكربي ـــ السلطانية» .االستتار خلف «دمشة»
مشروعًا سكنيًا يف حي
ً
جدا كمقطع فيديو
والنظر من «الطالقيات» يسمح برؤية معركة عنيفة ّ
يف فيلم «أكشن» ،يستخدم فيها معظم صنوف األسلحة من صواريخ
«الربكان» ،إىل قذائف اهلاون والدبابات والعبوات الناسفة ،مع حتييد
سالح اجلو بسبب التحام املتقاتلني .املسلحون هنا يستفيدون من
السنوات الثالث املاضية اليت أمضوها يف التحضري ملعركة «حياة أو
موت».
ّ
لزم من اجليش وحلفائه
مسرح املعركة
احملضر جيدًا من الطرفنيِ ،
تقدموا ،بداية اهلجوم،
التحرك على أكثر من حمور بوترية كبرية .فهم ّ
من احملور الغربي بعد السيطرة على قلعيت التل والكوكو ،إضافة إىل
احملور الشرقي من دوار الشالح وبلودان .وجنوبًا ،يواصلون قضم
التقدم يف اليومني
حي السلطاني ،كما واصلوا
ّ
الكتل العمرانية يف ّ
األخريين يف حي الزهرة يف الشمال الغربي.
املقاومة أفشلت أمس حماولة التفاف للمسلحني على نقاطها يف منطقة
دمرت مصنع
اجلمعيات (متت السيطرة عليها يف اليوم األول) ،كما ّ
ذخرية ومشفى ميدانيًا للمسلحني الذين يستفيدون من املستودعات
الكبرية املوجودة يف األبنية.

سيناريو حمص أم القصري؟

من املبكر احلديث عن أفق املعركة /التسوية ،يف ّ
ظل الرصاص
والقذائف .املفاوضات ،رغم األحاديث عن حلول يطلبها املسلحون
برعاية األمم املتحدة ورغبة الدولة السورية بتسليمهم كامل سالحهم،
«منقطعة نهائيًا ،وال صوت اآلن يعلو صوت املعركة» ،حبسب مصادر
أمنية سورية رفيعة املستوى .تقول املصادر إنه «ليس واضحًا اآلن
أفق ّ
لكن «املفاوضات متوقفة منذ ما قبل املعركة» ،و»املسألة
احلل»ّ ،
مسألة وقت قبل أن ينحسم الوضع لصاحل اجليش عسكريًا» .هل هناك

تصور للنهاية على غرار تسوية محص أو القصري؟ جييب املصدر:
ّ
«هذا سابق ألوانه ،امليدان حيسم كل شيء».
يف طريق العودة ،يزداد اخلطر مع اشتداد املعارك ،وتزداد سرعة
ّ
لتجنب القذائف اليت كانت تتساقط على جانيب الطريق .هذه
السيارة
ّ
سيهنئ اخلارجون أنفسهم بالنجاة بعد عبور حاجز «بقني».
املرة،
ّ
لكن السائق الذي يؤمن بالقدر ،سينال ّ
حظه يف طريق عودته يف
ّ
اليوم التالي (أمس) إىل بيته وأهله .قذيفة أطلقها املسلحون ّ
حطمت
ممزقًا على سرير مستشفى يف دمشق!
سيارته ،وتركته جسدًا ّ

سنُهزَم ...لكن نستنزفهم

ّ
املسلحة من نقل عدد من جرحاها إىل
متكنت جمموعات املعارضة
الداخل اللبناني ،وحتديدًا إىل بلدة جمدل عنجر عرب أحد املعابر غري
الشرعية الذي مل ُيغلق بعد .وخالل لقاء مع اثنني من جرحى «حركة
ّ
سلما بأن
أحرار الشام» ،أحد أكرب الفصائل يف منطقة الزبداني،
انهزام مسلحي املعارضة يف جبال الزبداني مفروغ منه بسبب الفارق
الكبري يف موازين القوى ملصلحة حزب اهلل واجليش السوري .وأبلغ
أحد اجلرحيني «األخبار» قائ ًال« :سننهزم يف النهاية ،إال أننا ُن ّ
نكل
فيهم ونكبدهم خسائر فادحة» ،مشريًا إىل أن غاية املعركة االستنزاف
قدر املمكن.
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مقاالت وتحقيقات

السالمة املفقودة على الشواطئ
محمد خالد ملص
عد الشاطئ اللبناني،
ّ
أحد اهم املراكز اليت
اللبنانيون
يرتادها
خالل فصل الصيف،
يعد أيضًا من
اال أنه
ّ
اكثر االماكن اليت
ّ
متثل خطرًا حقيقيًا
على روادها.
منذ سنتني قفز جهاد
( 23سنة) ،من أعلى
صخرة عند املرفأ
البحري يف منطقة
املنية اىل املاء .كانت
هذه قفزته األخرية،
إذ ارتطم رأسه بقوة
بصخرة يف البحر ما
أدى اىل اصابته
ّ
بالشلل التام .ليس
االرتطام فقط ما
أوصله اىل الشلل،

غالبية الحوادث التي تحصل ،تكون نتيجة القفز يف املاء (مروان طحطح)

فما زاد وضعه سوءًا هو محل زمالئه له من
املياه اىل الشاطئ بطريقة خاطئة ،ونقله اىل
املستشفى يف «بيك اب» ،فبات حيتاج اىل
املزيد من العالجات.
حبسب تقديرات اجلمعية اللبنانية للوقاية من
االصابات الرياضية «السيب» ،ميوت 150
شخصًا سنويًا نتيجة احلوادث البحرية ،إضافة
اىل اكثر من  200حالة اعاقة وشلل ،يف ظل
غياب تام لالحتياطات والرقابة على بعض
الشواطئ واملسابح اخلاصة اليت تصنف نفسها
آمنة .فأصحاب هذه املنتجعات يلجأون دائمًا
اىل التحايل على القانون وإىل جتاهل شروط
السالمة العامة ،وباألخص املنتجعات البحرية
اخلاصة يف الشمال .وحبسب احدى الدراسات
اليت اجريت على عدد من شواطئ الشمال،
تبينّ أن أكثر من  %85من املسابح ال توظف
إما ال ميلك شهادة
منقذًا حبريًا ،وإذا وجد ،فهو ّ
أن شهادته منتهية الصالحية .اىل
رمسية أو ّ
يسجل غياب
جانب غياب املنقذين البحريني،
ّ
ملحوظ للدولة عرب وزارة السياحة ،املسؤولة
عن الشواطئ ،اذ ال يوجد مراقبون من
الشرطة السياحية حيرصون على عدم تهرب
أصحاب املسابح من توظيف املنقذين والتأكد
من صالحية شهاداتهم.
وحبسب وزارة الصحة ،ال أرقام رمسية
حتصي عدد احلوادث البحرية اليت تقع ،كما
أن الصليب االمحر اللبناني ال ميلك ايضًا
أرقامًا وإحصاءات تكشف حجم هذا النوع من
احلوادث.
تعلن «السيب» ،ان نصف هذه احلوادث يقع
يف حمافظة الشمال ،حيث يعد الشاطئ املمتد
من منطقة املدفون يف الشمال مرورًا بطرابلس
وصو ً
ال اىل عكار ،من اخطر الشواطئ ،كما انه
يضم عشرات املنتجعات السياحية اخلاصة.
فطبيعة الشاطئ يف هذه املنطقة تتطلب وجود
منقذين ومراقبني حبريني على حنو دائم ،وهو
ما ال توفره املنتجعات املوزعة على الشاطئ،
إذ تعمد اىل توظيف شخص يتقن السباحة
ٍ
كاف .فاملنقذ البحري
يعد غري
فقط ،ما
ّ
جيب ان يكون خاضعًا لدورة إنقاذ وإسعاف
أولي ،على أن تعاد كل سنتني ،ألنها تفقد
صالحيتها بعد هذه املدة.
غالبية احلوادث اليت حتصل ،تكون نتيجة
القفز يف املاء ،وهذا النوع من الرياضة غالبًا
ما يؤدي إما اىل املوت أو اىل الشلل الكلي،
وخاصة عند االشخاص الذين تراوح اعمارهم
ً
إضافة اىل ذلك هناك
بني  14و 22سنة،
حوادث الغرق اليت حتدث نتيجة التيارات
البحرية ،كذلك تسجل حوادث سقوط وحروق
وغطس حتت املياه وحوادث الرياضات املائية
امليكانيكية .مجيع هذه احلوادث تتطلب وجود
مركز طيب متخصص يف االسعافات االولية
أما ما حيصل
ملساعدة اجلرحى والغرقىّ ،

يف الواقع ،فهو اقتصار املركز الطيب على
علبة اسعافات صغرية ،غالبًا ما ال جييد أحد
استعماهلا .كذلك تغيب احلبال العائمة اليت
حتدد اماكن السباحة ،والعلم االمحر الذي
يوضع يف حالة التحذير من البحر اهلائج.
أن االعتماد فقط على املعايري احملددة
إال ّ
بالقانون اللبناني يف ما خيص موضوع
السالمة البحرية ،ال يعد كافيًا .فالقانون
الصادر عام  1970مر عليه زمن طويل،
وبالتالي مل يواكب التطور احلاصل يف أمور
السالمة العامة البحرية ،كذلك ال يراعي أبسط
شروط السالمة العامة السباب عدة ،ابرزها
عدم حتديد عدد املنقذين املفرتض وجودهم
يف املسبح او الشاطئ ،مكتفيًا بعبارة «عدد
ٍ
كاف من املنقذين» ،ما يبقي القرار بيد
ليقدر بنفسه العدد الذي
صاحب املسبح،
ّ
أن العدد جيب أن حيدد
حيتاج اليه ،علمًا ّ
بالنسبة إىل عدد االشخاص الذين يرتادون
الشاطئ.
يغيب القانون أيضًا عن ذكر الـ  Jet Skiاليت
اصبحت متوافرة بكثرة يف معظم املسابح
اخلاصة اليت يرتادها املواطنون .اخلطر الكبري
ينتج من قيادتها قريبًا جدًا من الشاطئ وبني
وبناء
الساحبني أحيانًا ما يهدد حياة هؤالء.
ً
عليه جيب على القانون حظر استعمال هذه
اآلالت بالقرب من الشاطئ ،وحصر استعماهلا
يف أماكن بعيدة عن الناس ،اضافة اىل
فرض قوانني على هواة هذه اآلالت ،مثل
اعتمار خوذة واقية للرأس وسرتة جناة.
وتشري «السيب» اىل انها تسعى عرب جلنة
تعنى بدراسة اسباب احلوادث البحرية وسبل
الوقاية منها ،اىل زيادة معرفة االشخاص
بإجراءات السالمة العامة اليت جيب توافرها
على املنتجعات والشواطئ ،واليت تغيب عن
يعد احد االسباب الرئيسية اليت
الكثريين ،ما ّ
تساهم يف ارتفاع عدد هذه احلوادث.
كما تسعى عرب وزارة الداخلية والبلديات اىل
حتفيز كل بلديات املناطق على طول الشاطئ
اللبناني النشاء مسبح شعيب منوذجي جماني
يراعي كل اجراءات السالمة ،مع توظيف عمال
انقاذ مؤهلني ملراقبة مناطق السباحة ،ما
سيساهم يف خفض نسبة احلوادث البحرية
اىل حد كبري.
لكن من املتوقع أن تشهد احلوادث البحرية
ارتفاعًا كبريًا يف السنوات املقبلة ،اذا بقيت
احلال على ما هي عليه من عدم تطبيق معايري
السالمة وغياب التشدد يف مراقبة املسابح
واملنتجعات .لذلك ،املطلوب اليوم تشريع
قانون جديد «يراعي السالمة العامة والتطور
احلاصل للمسابح واملعدات واآلالت املستعملة
للرتفيه يف هذه االماكن ،بعيدًا عن اهواء
ورغبات اصحاب النفوذ املعتدين على االمالك
العامة البحرية».

دمج  BITو :NECBاملوظفون ضحايا الصرف والتعويضات
محمد وهبه
يقول املطلعون على مسار عملية دمج
بنك الشرق األدنى التجاري ببنك الصناعة
والعمل ،أن إدارة اجملموعة اجلديدة الناشئة
عن هذه العملية تسعى إىل حرمان موظفي
البنك الدامج املهددين بالصرف من العمل
تعويضات «بروتوكول الصرف» املعتمد يف
حاالت الصرف يف البنك املدموج .وحبسب
املعلومات ،إن أكثرية املصروفني بفعل عملية
الدمج سيكونون من بنك الصناعة والعمل،
َ
قانوني
وبالتالي سيخضع صرفهم ألحكام
العمل والضمان االجتماعي ،على الرغم من أن
اجملموعة الناشئة ستحظى بقرض مدعوم من
مصرف لبنان إلمتام عملية الصرف ،ولكن من
دون أن يستفيد منه املصروفون.
ال يزال مسار دمج مصريف «الصناعة والعمل»
( )BITو»الشرق األدنى التجاري» ()NECB
عالقًا على جمموعة من القضايا القانونية
والتقنية واإلدارية .أكثرها حساسية هي قضية
صرف املوظفني ،إذ تبينّ أن أكثرية الذين
سيصرفون من العمل سيكونون من موظفي
ُ
البنك الدامج ،أي  ،BITيف حني أن مالكي
أكثرية احلصص يف اجملموعة الناشئة ،بإدارة
املصريف ماريو سرادار ،حياولون خفض كلفة
الصرف عرب حصر تطبيق «بروتوكول الصرف»
باملصروفني من البنك املدموج ،أي ،NECB
ويصرون على التمييز بني مصرويف البنكني عرب
ّ
دفع تعويضات ملوظفي ّ BIT
عما
تقل  7.2مرات ّ
يستحق هلم بواسطة الربوتوكول املذكور.
يف  22تشرين األول  ،2014أعلنت إدارتي BIT
و NECBأن مفاوضات دمج املصرفني ستكون
منجزة يف مطلع عام  ،2015إال أنه حتى اليوم
مل تبصر عملية الدمج النور بعد ،بسبب مشكلة
صرف املوظفني والتفاوض حول «بروتوكول
الصرف» ومشوله موظفي  .BITفالدمج سينتج
منه إلغاء العديد من الوظائف ،وبالتالي صرف
عشرات املوظفني ،أي إن التعويضات اليت
ستدفع للمصروفني جيب أن تكون وفق
قواعد الصرف املعمول بها يف حاالت الدمج
املماثلة ،واملتعارف عليها باسم «بروتوكول
الصرف» ،وهو بروتوكول مدعوم من مصرف
يقدم مصرف
لبنان لتسهيل عمليات الدمج.
ّ
لبنان قرضًا بفائدة خمفوضة للبنك الدامج
ملساعدته على إمتام عملية الدمج ،فيعيد البنك
توظيف هذا القرض يف سندات اخلزينة بفائدة
ّ
يغطي كلفة تعويضات
أعلى وحيصل على ريع
الصرف اإلضافية.
حتى اآلن مل تتفق إدارة اجملموعة مع نقابة
موظفي املصارف على بنود «بروتوكول
الصرف» ،سواء جلهة املبالغ املقطوعة اليت
ّ
املصنفة
ستدفع للمصروفني أو التعويضات
ضمن شطور سنوات اخلدمة ،أو التعويضات
اإلضافية ...ال بل إن التفاوض ال يزال
يف مرحلة خمتلفة متامًا ،إذ تقول اإلدارة إن
الربوتوكول ينطبق حصرًا على موظفي NECB
ألنه املصرف املدموج وال يشمل موظفي BIT
ألنه املصرف الدامج .وتعزو هذا األمر إىل
أن القروض املدعومة من مصرف لبنان ،اليت
حتصل عليها املصارف املندجمة ،متنح من أجل
دفع تعويضات موظفي املصرف املدموج ،وال
تشمل موظفي املصرف الدامج الذين تنطبق
عليهم أحكام قانون العمل.
ال يزال النقاش عالقًا عند هذه النقطة منذ أكثر
من شهرين ،إذ تتمسك إدارة اجملموعة بطرحها
إعطاء املصروفني من  BITتعويضًا مقطوعًا
يوازي راتب  5أشهر ،فيما يستحق هلم رواتب
 3سنوات يف حال تطبيق الربوتوكول .علمًا
بأن هناك أكثر من  100موظف تفوق أعمارهم
مخسني عامًا مهددين بالصرف من ،BIT
وحبسب املعطيات لدى مجعية مصارف لبنان،
فإن عدد موظفي  BITيف نهاية  2013كان 247
موظفًا مقابل  109موظفني يف .NECB
هذا الوضع أثار السؤال اآلتي :ملاذا التمييز
بني املصرف الدامج واملصرف املدموج ،رغم
أن غالبية مساهمي  ،BITهم أنفسهم الذين

غالبية مساهمي NECB؟
ّ
تعلق مصادر مطلعة بأن عملية الدمج بني BIT
املسجلة يف
و NECBخمتلفة عن عمليات الدمج
ّ
القطاع املصريف .ففي العادة ،يكون املصرف
الدامج هو األكرب ،واملصرف املدموج هو
األصغر ،وبالتالي إذا كان مساهمو املصرف
الساعي للدمج هم األصغر ،فعليهم زيادة
رأس املال ليصبح موازيًا أو أعلى من رأس
مال املصرف املدموج.
ويف حالة الدمج املشار إليها ،يتبني أن NECB
هو األصغر حجمًا برأس مال بلغ يف نهاية 2013
ّ
موظفني.
حنو 50.7مليون دوالر ولديهم 109
أما رأس مال  ،BITفقد بلغ يف نهاية 2013
حنو  80.6مليون دوالر ولديه ّ 242
موظفًا .لذا،
توصل الطرفان إىل آلية تقضي بأن تشرتي
ّ
اجملموعة ،اليت تضم يف مساهميها ماريو
سرادار وجنيب وطه ميقاتي وكارلوس غصن،
حصة الغالبية يف  BITوتزيد رأمساله ،ثم ُتدمج
ّ
أصول وموجودات  NECBبأصول وموجودات
 BITلتوليد جمموعة مصرفية جديدة برأس مال
حصة سرادار وشركائه
 185مليون دوالر تكون ّ
وحصة املساهمني السابقني لبنك
منها ،%51
ّ
الصناعة والعمل .%49
وبنتيجة الدمج ستشطب رخصة  ،NECBبعدما
اتفق على صيغة تسمح بأن يبقى فؤاد اخلازن،
رئيس جملس إدارة  ،BITرئيسًا فخريًا جمللس
ماريو
إدارة اجملموعة اجلديدة ،وأن يعينّ
سرادار رئيسًا جمللس اإلدارة واملدير العام
مفوض من
للمجموعة الناشئة ،علمًا بأن األخري
ّ
أصحاب حصص الغالبية للقيام بكل القرارات
الالزمة.
تشبه مصادر مصرفية مطلعة مشكلة املوظفني
ّ
املهددين بالصرف يف عملية الدمج هذه ،مبا
حصل مع موظفي بنك الشرق األدنى وأفريقيا
عندما اشرتاه سرادار وشركاؤه ،ففي ذلك
الوقت كان املوظفون يطالبون بربوتوكول
صرف ،إال أنه أبدى نيات بعدم صرف أي
من املوظفني ،مشددًا على أن بروتوكول
واستمر
الصرف على عاتق اجلهة البائعة.
ّ
سرادار برتداد هذا الكالم حتى أجنز الصفقة
ّ
وع َمد
ومتلك مع شركائه  %60من أسهم البنك َ
إىل توظيف  70شخصًا يف مواقع قيادية يف
سبب إحراجًا ملن كانوا يعملون
املصرف ،ما
ّ
يف هذه املواقع متهيدًا إلخراجهم والضغط
عليهم لتقديم استقاالت طوعية ال يشملها أي
بروتوكول صرف.
ال تنحصر العقدة يف مشول موظفي BIT
بربوتوكول الصرف ،بل هناك جمموعة من
املطالب اليت ترفض إدارة اجملموعة تلبيتها،
وال سيما :طريقة احتساب املنحة أو املكافأة
اليت سيحصل عليها املصروفون من عملهم
على أساس راتب  18شهرًا للجميع ،وطريقة
احتساب الشطور اإلضافية للمكافأة على أساس
راتب شهرين عن كل سنة خدمة للفرتة املمتدة
بني سنة وثالث سنوات خدمة ،وراتب شهر
ونصف شهر عن كل سنة خدمة للفرتة بني
أربع سنوات و 10سنوات خدمة ،وشهر عن كل
سنة خدمة فوق الـ 10سنوات خدمة .وترفض
اإلدارة أن يشمل بروتوكول الصرف تقدميات
إضافية كاليت اشتمل عليها بروتوكول صرف
موظفي البنك اللبناني الكندي حني استحوذ
عليه سوسيتيه جنرال ،مثل التأمني الصحي
ملدة سنة ،وبدالت املدارس واجلامعات ملدة
سنة ،وحق االستقالة غري املشروطة بنسبة
.%50
يذكر أن بروتوكول الصرف هو اتفاق بني
مساهمي املصرف وموظفي املصرف على
شروط وتعويضات الصرف أو االستقالة
ُ
ستدفع ملن يسري
الطوعية واملبالغ اليت
عليهم أو للمستفيدين منه .وخالل السنوات
املاضية جرى التمييز بني بروتوكوالت الصرف
من املصارف األجنبية اليت كانت مبستوى
أعلى من بروتوكوالت الصرف من املصارف
احمللية.
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مقاالت وتحقيقات

عون أوّل للرئاسة بني املسيحيني مناقصات النفايات بال بريوت :أزمة كربى يف  20متوز
بسام القنطار

 % 36ميشال عون

 % 17سمري جعجع

 % 14سليمان فرنجية

 % 13زياد بارود

بي استطالع للرأي أن العماد ميشال عون
نّ
ال يزال حيظى بغالبية كبرية بني املسيحيني
اللبنانيني كمرشح لرئاسة اجلمهورية ،وبفارق
كبري عن رئيس القوات اللبنانية مسري جعجع الذي
ّ
وسجلت نسبة املؤيدين لعون ارتفاعًا
حل ثانيًا.
ّ
بعد مطالبته األخرية بـ «حقوق املسيحيني» يف
الدولة.
أظهرت نتائج استطالع للرأي أجراه «مركز
بريوت لألحباث واملعلومات» أن حنو %36.1
ّ
يفضلون رئيس تكتل التغيري
من املسيحيني
واإلصالح العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية.
ونال رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع
َ
املستطلعني ،يليه زعيم تيار
تأييد  %16.7من
املردة النائب سليمان فرجنية ( )%13.8فوزير
الداخلية السابق زياد بارود (.)%13
ّ
وحل رئيس اجلهورية السابق أمني اجلميل خامسًا
بنسبة  ،%3.5ثم الوزير
بطرس حرب (،)%3.4
مرشحون
حصل
فيما
آخرون على حواىل %13
َ
املستطلعني.
من أصوات
والحظ االستطالع الذي
ُأجري بني األول من متوز

لم ينل الجميـّل
أي صوت أرمني
و %38من الكتائبيني
يفضـّلون بارود
وجعجع

اجلاري والثامن منه ارتفاعًا يف نسبة املؤيدين
لعون بعد خطابه ُ
املطالب حبقوق املسيحيني يف
الثالث من الشهر نفسه.
ً
مقارنة
وقد حقق عون وجعجع بعض التقدم
مع استطالع أجراه املركز ونشر يف الزميلة
«األخبار» يف شباط  ،2014علمًا أن االستطالع
َ
للمستطلعني خيار حتديد اسم مرشحهم
ترك
ّ
املفضل من دون أن يلزمهم بأمساء معينة كما
يف االستطالع السابق (عون ،جعجع ،فرجنية،
اجلميل ،حرب).
س ِّجلت املالحظات
ووفق نتائج االستطالعُ ،
اآلتية:
ردًا على سؤال عن املرشح الذي خيتاره
ــــ ّ
َ
املستطلعون يف حال احنصر التنافس بني عون
تبي أن فرجنية كسب
وجعجع وفرجنية واجلميل ،نّ
يفسر تراجع
حنو  6نقاط من مؤيدي بارود ،ما
ّ
التأييد لفرجنية مقارنة باالستطالع السابق.
ــــ ّ
حقق عون النسبة األعلى من التأييد يف قضاء
كسروان ،وحاز بارود نسب تأييد يف كل الدوائر
االنتخابية باستثناء طرابلس (عينة صغرية) ،ونال
َ
املستطلعني يف
فرجنية حنو  %23من أصوات
قضاء بشري ،فيما نال جعجع حنو  %15يف قضاء
زغرتا.
ــــ نال عون أعلى نسبة تأييد ( )%39يف الفئتني

العمريتني  40ــــ  49عامًا و 50ــــ  59عامًا ،ونال
جعجع أعلى نسبة تأييد ( )%21يف الفئة العمرية
 30ــــ  ،39فيما ّ
حقق فرجنية أعلى نسبة تأييد
( )%17يف صفوف الشباب ( 20ــــ  .)29وحاز
بارود نسبة التأييد االعلى ( )%19يف الفئة
العمرية  40ــــ .49
َ
املستطلعني
اجلميل أي صوت بني
ــــ مل ينل
ّ
األرمن على خلفية خطابه املثري للجدل يف شأن
األرمن بعد هزميته يف االنتخابات الفرعية يف
املنت عام .2007
ــــ  %70من املستطلعني املؤيدين لبارود من
اإلناث ،فيما بلغت نسبة االناث بني املؤيدين
لفرجنية  ،%59وبني املؤيدين للجميل .%21
ــــ حاز بارود أعلى نسبة تأييد بني املستقلني
بلغت حنو  ،%35يليه فرجنية بنحو  ،%15فيما
توزع  %50من املستقلني على بقية املرشحني.
ّ
ــــ نال بارود  %18من
مؤيدي حزب الكتائب
ّ
فضلوه على
الذين
اجلميل ،كما حاز على
نسب متفاوتة بني
مؤيدي كل األحزاب.
ّ
فضل  %20من
كذلك

لتأييد األعلى لعون
يف كسروان ونال
فرنجية  %23يف
بشري وجعجع %15
يف زغرتا

مؤيدي الكتائب جعجع على اجلميل.
االستطالع مشل عينة من حنو  800مستطلع
مسيحي توزعت على كل األقضية (بشري ،24
عكار  ،42طرابلس واملنية ــــ الضنية  ،12زغرتا
 ،43البرتون  ،41الكورة  ،28جبيل  ،52كسروان
 ،80املنت  ،133بعبدا  ،64عاليه  ،34الشوف
 ،45بريوت  ،55بعلبك  ،12زحلة  ،63البقاع
الغربي وراشيا  ،14جزين  ،33الزهراني ،12
مرجعيون وبنت جبيل والنبطية  .)12واستعملت
يف االستطالع تقنية املقابالت املباشرة واهلاتفية،
واعتمدت منهجية العشوائية البسيطة .علمًا أن
حجم العينة ال يسمح بكشف االحجام احلقيقية
للمرشحني يف االقضية ،إال أنه يعطي صورة عن
االجتاهات العامة.

 %60مع قتال حزب اهلل للتكفرييني

عينة االستطالع الذي أجراه «مركز
أيد حنو  %60من ّ
ّ
بريوت لألحباث واملعلومات» قتال حزب اهلل ضد
اجلماعات التكفريية على احلدود الشرقية .وردًا
على سؤال :هل ترى أن ما يقوم به حزب اهلل
يف القلمون والسلسلة الشرقية يساهم يف محاية
َ
املستطلعني بـ
املناطق اللبنانية ،أجاب  %57من
«نعم» ،و %27,5بـ «كال» ،فيما مل يعط 15,5
يف املئة جوابًا عن السؤال.

نتائج الدورة الثانية من املناقصات الدارة النفايات
املنزلية الصلبة يف خمتلف املناطق اللبنانية افضت
اىل تقدم  11ائتالفا اىل مخس مناطق خدماتية
باستثناء بريوت ،ما يعين بقاء  1800طن من النفايات
بدون حل ،علمًا ان معارضة شعبية متوقعة للمواقع
املقرتحة للطمر يف بقية املناطق .اما مطمر الناعمة ـ
عني درافيل ،فسيمدد له ستة اشهر اضافية ،وهو ما
سيفتح املواجهة جمددا مع املطالبني بإقفاله نهائيا يف
املوعد احملدد يف  17متوز اجلاري (امس)
منذ عام  ،2006تتعهد احلكومات املتعاقبة اخلروج
من اخلطة الطارئة ،اليت اعدت عام  1996ملعاجلة
نفايات بريوت الكربى (العاصمة والضاحيتني اجلنوبية
والشمالية) ،اال انها تفشل يف حل جمموعة من العقد
املتالزمة وخصوصًا جلهة عدم اجياد مواقع للطمر
ومراكز للمعاجلة .ابرز تلك اخلطط وضعت عام 2006
ابان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ،ويف عام 2010
ابان حكومة الرئيس سعد احلريري ،لكن اخلطة الطارئة
املرتكزة على عقد احتكاري مباليني الدوالرات ظلت
صامدة ال تتزحزح ،وسقطت اخلطة تلو االخرى ،وبقي
مطمر الناعمة – عني درافيل «املالذ االمن» للتخلص
من النفايات دون معاجلة.
نتائج املناقصات اليت اعلنها وزير البيئة حممد املشنوق
امس ،مبثابة تكرار لسيناريو الفشل املعهود يف خطط
النفايات .قدمت عروض يف مجيع املناطق اللبنانية،
باستثناء منطقة بريوت وضاحيتيها ،اليت تنتج قرابة
 1800طن من النفايات يوميًا ويقطن فيها ما يزيد على
 65باملئة من سكان لبنان ،وفيما حتمست شركات من
اسبانيا ورومانيا والكويت وايطاليا وبلغاريا وفرنسا
للدخول يف مناقصات اجلنوب والبقاع والشمال وجبل
لبنان اجلنوبي والشمالي ،بقيت بريوت خارج املنافسة
والسؤال :ملاذا؟
تؤكد مصادر وزارية واسعة االطالع ان الرئيس فؤاد
السنيورة فشل حتى اللحظة يف اقناع ميسرة سكر
صاحب جمموعة افريدا (سوكلني وسوكومي) بالدخول
يف مناقصة بريوت ،وان االخري اشرتط منذ البداية
ان يتخذ جملس الوزراء قرارا حيدد موقعا جديدا لطمر
نفايات بريوت يف جبل لبنان (او اي منطقة اخرى)
كشرط مسبق لقبول الدخول يف املناقصة .والن
احملاصصة الطائفية -احلزبية تقضي بان الشركة اليت
تتقدم ملناقصة بريوت يفرتض ان تكون حمسوبة على
تيار املستقبل ،فان املنافس االكثر جدية مليسرة
سكر ،جهاد العرب ،بقي حتى اللحظة االخرية يف حرية
من امره ،ينتظر تسوية حول موقع طمر نفايات بريوت،
واشارة حامسة مل تصل من الرئيس سعد احلريري.
وحني ادرك ان االمور مستعصية ،وان استخدام عقاره
الكبري يف منطقة اقليم اخلروب ،لطمر النفايات ،يواجه
بفيتو شعيب غري قابل للتفاوضّ ،
فضل الدخول يف
ائتالف مع العارض االكثر حظوة يف البقاع ،وقرر
التنافس على مناطق اجلنوب والشمال وجبل لبنان
الشمالي ،تاركًا مناقصة بريوت للتوقيت الذي يفضي
اىل تسوية سياسية – تقنية تسمح له بالتقدم اليها.
يف احملصلة ،افضت نتائج املناقصات ،اليت جرت على
دفعتني ،إىل عدم تقدم اي من العارضني اىل املنطقة
اخلدماتية  ،1اليت تضم بريوت االدارية وضواحيها.
وذلك برغم اطالق جملس االمناء واالعمار مناقصات
خدمات النفايات املنزلية الصلبة ،مرتني خالل شهري
ايار ومتوز  .2015اما يف املنطقة اخلدماتية  ،2اليت
تضم قضاء جبيل وقضاء كسروان وقضاء املنت
باستثناء ضاحية بريوت الشمالية ،فيتنافس على
الفوز بعقودها الشركات اليت تقدمت اىل مناقصة
 26ايار املاضي ،وابرزها ائتالف شركات «بيوتيك،
إندفكو Pizzorno ،الفرنسية» ،ويرأس شركة بيوتيك
نزار يونس ،وشركة إندفكو نعمة افرام .اما االئتالف
الثاني ،فيضم شركات «الفاجيت -بتكو ،خوري،
 Danicoااليطالية ،ويرأس ائتالف شركة الفاجيت –
باتكو أنطوان أزعور ،أما شركة اخلوري للمقاوالت،
فريأسها داني اخلوري ،وتقدم هذا االئتالف إىل
مناقصة الشمال – عكار ايضًا .يف املقابل ،تقدم
املقاول جهاد العرب اىل مناقصة جبل لبنان الشمالي
من خالل ائتالف شركيت «آراكو» اليت ميلكها العرب،
وشركة  Sorikoالبلغارية .اما يف منطقيت اجلنوب
والشمال ،فتقدم العرب اىل املناقصتني من خالل
ائتالف شركيت «اجلهاد» اليت ميلكها وشركة Soriko
البلغارية ايضا .فيما فضل يف منطقة البقاع االئتالف
مع شركة محود للمقاوالت اليت ميلكها قاسم محود
من خالل ضمه اىل ائتالف شركيت «اجلهادSoriko ،
البلغارية» .وبذلك يكون العرب قد تقدم حتى االن
ست ،مستبعدًا جبل
يف اربع مناطق خدماتية من اصل ّ
لبنان اجلنوبي من حساباته  ،تاركًا اخليار مفتوحا للتقدم
اىل مناقصة بريوت ،إال إذا فشل جملس الوزراء يف

التسريع باطالق مناقصة بريوت وضواحيها واعالن
نتائج املناقصات يف بقية املناطق ،وبذلك سيكون
العرب مرشحًا للفوز يف منطقتني خدميتني كحد اقصى
مستبعدًا نفسه حكمًا عن مناقصة بريوت.
ويستدل من جدول توزيع الشركات العارضة يف
خمتلف املناطق ان ائتالف الشركات املرجحة للفوز
يف اجلنوب هو الذي يضم ائتالف شركات الدنش اليت
ميلكها حممد دنش ،الفاجيت-بتكو Danico ،االيطالية.
اما املنافس اجلدي هلذا االئتالف ،فهو ائتالف شركيت
«يامن» اليت ميلكها حممد عرياني وشركة Saterm
الفرنسية  .وحبسب املعلومات ،فان هذه الشركة
هي االكثر جدية يف املناقصة الثانية ،وان غالبية
الشركات اليت ُأعلنت يف بقية املناطق قد تقدمت
لتوفري النصاب للسري باملناقصات ،ومل تتقدم هذه
الشركة يف املناقصة االوىل السباب لوجستية فقط.
اما يف البقاع فان ائتالف شركات محود للمقاوالت،
اجلهاد Soriko ،البلغارية هو االكثر ترجيحًا للفوز،
ويف الشمال ائتالف شركات «الفاجيت -بتكو ،خوري،
 Danicoااليطالية  .اما يف جبل لبنان اجلنوبي فان
شركة اجلنوب لالعمار اليت ميلكها رياض االسعد هي
الشركة االوفر حظًا للفوز باملناقصة ،علمًا ان الشركة
املنافسة االحتاد للهندسة والتجارة  CETاليت ميلكها
غربيال شويري قد وصلت اىل جملس االمناء واالعمار
متأخرة عن املوعد املقرر لفض العروض بعشر دقائق،
لكن جلنة فض العروض اليت شارك فيها وزير البيئة
وحضر جزءًا منها وزير املالية على حسن خليل ،قررت
ّ
تسلم عرض هذه الشركة لكونها كانت داخل حرم
جملس االمناء واالعمار عند الساعة  12ظهرًا ،وان زمحة
السري اخلانقة واالجراءات االمنية عند مدخل جملس
الوزراء ،سببت عدم وصوهلا يف الوقت احملدد .لكن
األسئلة االبرز الذي يتوقع االجابة عنها يف املرحلة
املقبلة :هل فع ًال رشحت هذه الشركات مواقع للطمر
واملعاجلة؟ وهل ستقبلها البلديات واجملتمع احمللي؟
وماذا عن االسعار وقدرة البلديات على حتملها؟ وعن
عقد شركة  IBCاملشغلة ملعمل صيدا وفضيحة طمرها
للنفايات يف البحر؟ وماذا عن التقنيات املستخدمة؟
وهل تضم حمارق؟ وماذا عن تقنية  RDFوجاهزية
معامل االمسنت حلرقها نواجتها؟
ومع اعالن التجمع الغالق مطمر الناعمة – عني درافيل
ان طريق املطمر ستغلق يف  17متوز اجلاري (احتمال
تأجيل املوعد اىل  20متوز لتزامنه مع عيد الفطر) ،فان
الوزير حممد املشنوق سيتقدم جمللس الوزراء باقرتاح
مساه «املرحلة االنتقالية» يقضي بتمديد العمل
مبطمر الناعمة عني درافيل لغاية  31كانون الثاني
 ،2016أي لغاية فض العروض وجتهيز املتعهدين
الفائزين باملناقصات ،لكنه املح يف مؤمتر صحايف
عقده امس ،ان املطمر لن يستقبل اال حنو  600طن
من اصل  3000طن تطمر فيه يوميًا ،فيما سربت
اىل «االخبار» نسخة عن خطة املشنوق اجلديدة يقرتح
فيها توزيع بقية الكمية ( 2400طن) على مكب برج
محود ،مكب حبالني ،معمل صيدا ،مكب النبطية ،مكب
رأس العني ،مكب طرابلس ،مكب سرار – عكار ،مكب
جمدليا – زغرتا ،مكب بر الياس  ،مطمر زحلة ،ومكب
بعلبك.
يقول املشنوق ان هذا االقرتاح هو احلل «االعدل»
بعد التأخري الذي حصل وقارب  9أشهر ،وانه ال
ميكن االستمرار يف حصر احلل املرحلي مبطمر الناعمة
– عني درافيل .وهذا يعين ان عقود الكنس واجلمع
والنقل املوقعة مع سوكلني ستمدد ايضًا ،اما عقد
املعاجلة والطمر فسيجري تعديله حبيث تتقاضى شركة
سوكومي كامل حصتها من بند املعاجلة وحتسم من
العقد كلفة طمر النفايات اليت ال تدخل اىل مطمر
الناعمة – عني درافيل ،علمًا ان املطمر وحتى ضمن
الكمية املقرتحة ( 600طن يوميًا) حيتاج اىل اعمال
توسعة وجتهيز ستحسب ايضًا يف االكالف.
وفيما مل يعرف بعد مواقف القوى السياسية من
اقرتاح املشنوق ،فان الدالئل تشري اىل انه غري قابل
للتطبيق وخصوصًا يف مكب برج محود حيث املعارضة
شديدة الي طمر جديد او اي توسعة ملعمل املعاجلة.
ويف مكب حبالني حيث نواب املنطقة يعارضون اي
طمر للنفايات من خارج قضاء جبيل ،كما انه مل يعرف
حتى اللحظة موقف النائب وليد جنبالط من االقرتاح،
لكن وزير الزراعة اكرم شهيب اكد لـ «االخبار» ان
خطة النفايات لن متر دون «مشكل على االرض» االمر
الذي يؤشر اىل ان قبول املناطق االخرى طمر نفايات
بريوت الكربى ونفاياتها ايضًا حتى اوائل ،2016
سيكون حتت ضغط بقاء النفايات يف احلاويات يف
تكرار ملشهد عام  ،2014وهذا ما يطرح تساؤالت عن
احتمال استخدام ازمة النفايات احملتملة يف الضغوط
على خلفية عمل جملس الوزراء وآليته.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
ُ
مثلت أمام احملكمة حاملة طفلها الرضيع
الدليمي أمام «العسكرية» :أجهل ما إذا كنت زوجة
البغدادي
تعرف فيه العامل أمجع على أبو بكر البغدادي «خليفة
يف الوقت الذي ّ
على املسلمني» إثر إعالن إقامة الدولة اإلسالمية يف بالد العراق
والشام «داعش» ،فإن سجى إبراهيم الدليمي اليت شغلت لفرتة
تنصلت
قصرية منصب «السيدة األوىل» يف دولة اخلالفة املزعومة
ّ
من أن يكون هو نفسه زوجها السابق هشام حممد الذي رزقت منه
بطفلة قبل ست سنوات حيث ّ
طلقها بعد زواج قصري وكانت حينها
حام ًال بـ»هاجر».
ومل يكن قد مضى على وضع الدليمي طفلها من زوجها احلالي
املوقوف الفلسطيين كمال حممد خلف أكثر من ثالثة أسابيع يف
مكان توقيفها لدى املديرية العامة لألمن العام ،حتى ُ
مثلت امس
امام احملكمة العسكرية حملاكمتها جبرم االنتماء اىل تنظيم داعش
وتزوير وثائق هلا وألوالدها ،اىل هاجر والرضيع ،توأمان من الضابط
العراقي فالح امساعيل اجلاسم الذي تزوجته بعد طالقها من هشام
حممد ،واستعماهلا تلك الوثائق بامساء وجنسيات مغايرة على االراضي
اللبنانية.
تقدمت الدليمي امام هيئة احملكمة خبطى ثقيلة وهي حتمل بني
ومتوسلة  .فاملرأة العشرينية ممنوع
ذراعيها طفلها الرضيع شاكية
ّ
عليها التواصل مع «العامل اخلارجي» منذ توقيفها يف الثامن عشر من
تشرين الثاني العام املاضي ،وداخل «سجنها» يقبع معها أوالدها
القصر بعد رفض وضعهم يف مؤسسة اجتماعية تعنى بهم.
األربعة
ّ
أجهشت الدليمي بالبكاء عندما أعلن رئيس احملكمة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم رفع اجللسة اىل الثامن عشر من تشرين الثاني املقبل
سائلة« :كرمال اليتامى ما يف جلسة أقرب واهلل ما عندي أي ذنب».
فأوضح هلا رئيس احملكمة أن مثة اجراءات جيب اتباعها كتكليف حمام
للدفاع عنها ولسوق زوجها خلف الذي ّ
ّ
فتدخل
تعذر إحضاره أمس.
على االثر ممثل نقابة احملامني لدى احملكمة احملامي صليبا احلاج آخذاً
على عاتقه تسريع اإلجراءات لدى النقابة لتوكيل حمام للدفاع عنها.
كما أبدى ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين استعداده العمل
صرح
على نقل األطفال االربعة اىل مؤسسة اجتماعية لرعايتهم بعد أن ّ
رئيس احملكمة انه مل يكن على علم بوجودهم يف السجن.
يف بداية اجللسة سئلت الدليمي عن وكيلها فأوضحت بأنها ال تعرف
حمام كما أنها ال تعرف شيئًا عن زوجها خلف
أحدًا يف لبنان لتوكيل
ٍ
املتهم بتزوير الوثائق وقالت« :مل أتواصل مع أحد منذ توقيفي قبل
مثانية أشهر وعندما وضعت مولودي مؤخرًا نقلت اىل سجن النساء
يف بعبدا وكنت موقوفة لدى األمن العام يف سجن حتت األرض مع
أطفالي» .أضافت« :أنا قضييت ما فيها شيء وهل من الضروري
حمام «طالبة امكانية التواصل مع الصليب االمحر الدولي من
توكيل
ٍ
اجل ذلك .وهنا أوضح هلا رئيس احملكمة أن هناك معونة قضائية يف
نقابة احملامني ستعمل على توكيل حمام هلا.
وما إن أعلن رئيس احملكمة رفع اجللسة اىل  18تشرين الثاني املقبل
حتى اجهشت الدليمي بالبكاء وهي ال تزال حتتضن رضيعها طالبة
االسراع مبحاكمتها من اجل اوالدها قائلة« :واهلل ما عندي ذنب ،أنا
ّ
وتطلقت منه وكان مضى
منذ ست سنوات تزوجت من هشام حممد
حينها على محلي بابنيت هاجر مدة شهر فقط وعندما قالوا لي اثناء
التحقيق إن فحوص احلمض النووي أثبتت أن ابنيت هاجر هي ابنة أبو
بكر البغدادي صمتت فأبو هاجر هو هشام حممد وال أعرف إذا كان هو
نفسه البغدادي ،فقد عرضوا علي صوره وال اعرف إذا هو هشام حممد
نفسه ،أنا تزوجت زملي وتطلقت منه بعد فرتة قصرية .وباستيضاحها
عما قالته سابقًا من أن زوجها كان ضابطًا ،أجابت الدليمي« :ان
ولدي التوأمني
زوجي اآلخر فالح امساعيل اجلاسم رمحه اهلل هو والد
ّ
وقد قتله األمريكيون يف العراق».
وعندما شكت الدليمي منع تواصلها مع أحد يف اخلارج ،أوضح هلا
رئيس احملكمة انه يعتربونها من «اخلصوصية األمنية» .وقال هلا:
«من اخلطر إخراج أوالدك وخصوصًا هاجر فقد خيطفها والدها النه
شخص غري عادي ،فهو خليفة املسلمني» .وعاودت الدليمي تقول:
«انا اعرف ان القضاء اللبناني عادل وقد ارحتت عندما علمت ان لدي
جلسة» .وتابعت« :انا تركت العراق ودخلت اىل سوريا ،واىل لبنان
دخلت خلسة امنا مل أفعل شيئًا».
وسألت الدليمي يف نهاية اجللسة عن سبب عدم احضار زوجها خلف.
فأوضح هلا رئيس احملكمة بأنه ّ
تعذر سوقه.
يذكر ان املوقوف الفلسطيين لؤي درويش املصري حياكم اىل جانب
الدليمي وخلف بتهمة التدخل جبرم تزوير الوثائق.

«املعلومات» توقف «خمتطف نفسه»
متكنت شعبة «املعلومات» يف قوى االمن الداخلي من الكشف عن
«فيلم» ُم ّ
ركب بطله نزيه زكريا احلسني الذي قام بدور البطولة وحبك
السيناريو بعدما اقدم على سرقة اموال وخطف نفسه ،مطالبًا بفدية
مالية قدرها مثانية ماليني مقابل اطالق سراحه.

ويف املعلومات ان احلسني وهو يعمل يف شركة «تريبولي بالزا» يف
مدينة طرابلس ،اختفى بعد خروجه من مركز عمله وحبوزته مبلغ كبري
من املال قدره مثانية ماليني لرية ،فادعى على اثرها والده خطفه
وأن اجلهة اخلاطفة ُتطالبه بفدية مالية لقاء اطالق سراحه ،وعلى اثر
عززت شعبة «املعلومات» حتركاتها واستنفرت عناصرها
بالغ الوالدّ ،
للكشف عن مالبسات احلادثة بعد شكوك ساورت احملققني املعنيني
بالقضية.
ومن خالل التحقيقات املكثفة وحتديدا مع مقربني من احلسني ،متكنت
«املعلومات» مساء أمس من توقيفه يف ّ
حملة ابي مسرا بعد عملية
رصد وتعقب واستقصاء يف طرابلس وحميطها ،ليتبينّ بعد التحقيق
تعمد االختفاء مباشرة بعد اختالسه األموال.
معه بأنه ّ
وأشار مصدر أمين أن احلسني اعرتف بفعلته وأقدم على ضرب جسده
باحلائط بعد اختالسه األموال حبجة أنه ُيعاني من ديون مرتاكمة،
تعرض فع ًال للضرب على يد اخلاطفني اثر عملية
ليوهم اجلميع بأنه ّ
االختطاف.

قتيل خبالف عائلي يف عكار
ادى خالف على قطعة ارض يف بلدة سفينة القيطع يف عكار اىل
سقوط قتيل و 4جرحى.
ووقع اخلالف بني أفراد من عائلة محزة ما لبث ان تطور اىل تبادل
الطالق نار ادى اىل مقتل أمحد محزة وجرح شقيقه شعالن ،وكل من
خالد ومصطفى وعلي محزة الذين نقلوا اىل مركز اليوسف االستشفائي
يف حلبا ومستشفى عكار  -رحال للمعاجلة.
وتتوىل االجهزة االمنية املختصة معاجلة االمور وتطويق ذيول احلادثة
اليت ال تزال ترخي بثقلها على اهالي البلدة.

توقيف  3جبرمية قتل يف برج الرباجنة
بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على وقوع جرمية قتل يف منطقة
برج الرباجنة ،متكنت القوى االمنية من معرفة هوية القتلة الثالثة حيث
أقدم أحدهم على قتل محزة خالد خلالفات مادية ،فيما شارك اآلخران
يف اخفاء معامل اجلرمية.
وأعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انه يف
الساعة الثامنة من تاريخ  12اجلاري ويف حملة برج الرباجنة نزلة
عني الدلبة ،عثر على جثة املدعو محزة خالد ( 34عامًا) مصابة بطلق
ناري يف صدره .وبنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفةّ ،
متكنت
فصيلة املرجية يف وحدة الدرك االقليمي وشعبة املعلومات يف قوى
االمن الداخلي ،من معرفة هوية املشتبه بهم وتوقيفهم ،وهم :إ.ز.
وم.م .وح.إ .وضبط يف منزل االول املسدس املستخدم يف جرمية
القتل وهو نوع  Berettaعيار  9ملم .وبالتحقيق معهم اعرتف األول
أنه أقدم على إطالق عيارين ناريني من مسدسه باجتاه املغدور بسبب
خالفات مادية .وتبني أن األخريين قد شاركا يف إخفاء معامل اجلرمية،
وانهم أيضًا شركاء يف ما بينهم يف ترويج وتعاطي املخدرات .وأودع
املوقوفون واملسدس املضبوط القضاء املختص بناء إلشارته.

موقوف جديد ينفي اعرتافاته حول إيوائه األسري قبل
عام وتهريبه اىل «عني احللوة»
«العسكرية» تردّ طلبات الدفاع يف «ملف عربا»
وترجئ اجللسة للمرافعات

يدخل ملف «حوادث عربا « يف الثالثني من متوز اجلاري مرحلة
املرافعات بعدما انهت احملكمة العسكرية الدائمة استجواب املتهمني
من املوقوفني واملخلى سبيلهم الذين يتجاوز عددهم اخلمسني على
ان تستمع يف ثالث جلسات متالحقة اىل مرافعات جهة الدفاع قبل
ان تنطق حبكمها على  73متهما ابرزهم الفاران الشيخ امحد االسري
وفضل شاكر.
ردت
وكانت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم قد ّ
امس مجيع الطلبات اليت توافق عليها معظم وكالء الدفاع فيما حتفظ
ّ
قلة قليلة منهم على تلك املطالب اليت متحورت حول طلب حتديد
وضم
املعركة
خالل
شهداء
للجيش
فيها
سقط
اليت
اجلغرافية
البقعة
ّ
ملف حماكمة عسكريني بينهم ضابط بقضية وفاة املوقوف نادر
البيومي حتت التعذيب اثناء التحقيق االولي معه اىل امللف وكذلك
ضم مقاالت ومستندات وتصرحيات تثبت مشاركة عناصر «سرايا
ّ
املقاومة» يف «معركة عربا».
وناقشت احملكمة مطالب الدفاع خالل جلسة االمس اليت حضرها وكيل
اهالي شهداء اجليش احملامي زياد البيطار ،مستوضحة وكيل عدد من
املتهمني احملامي حممد املراد حول تلك املطالب والغاية من جدواها
اصر على عدد من املطالب وتراجع عن اخرى
رد من املراد الذي
وكان ّ
ّ
رد مجيع الطلبات .وكان ختلل املناقشة سجال
لينتهي النقاش اىل ّ
بني رئيس احملكمة من جهة ووكيل احد املتهمني احملامي انطوان
نعمة الذي تدخل متهما احملكمة بـ»عدم اجلدية»  ،ورأى رئيس احملكمة
يف كالمه اهانة للهيئة طالبا من نعمة االعتذار ففعل،علما ان االخري
كان قد ابدى حتفظه على مطالب الدفاع اليت تقدم بها احملامي املراد

واستمهل الختاذ موقف منها يف جلسة سابقة .كما ابدى احملاميان
عارف ضاهر وماهر شعيب حتفظهما على تلك املطالب.
وقد سبق ذلك استجواب للموقوف الفلسطيين عالء املغربي الذي
القي القبض عليه قبل حنو شهر فرتاجع عن اعرتافاته االولية جلهة
ايوائه امحد االسري يف منزله يف جمدليون بعد ان قصده االخري 3
مرات حيث حضر يف احداها من طرابلس وكان االسري حليق الذقن
ويرتدي قبعة وبرفقته جنله حممد .وقال املوقوف انه ادىل باعرتافات
غري صحيحة بذريعة تعرضه للضرب يف معرض التحقيق االولي معه
امن دخول االسري اىل خميم عني احللوة عرب بستان
الذي ذكر فيه انه ّ
.كما حتدث يف تلك التحقيقات عن مشاهدته للشرارة االوىل لالحداث
حيث توجهت جمموعة مسلحة باجتاه حاجز للجيش بطلب من االسري
الزالته واقدام اجمد االسري باطالق النار باجتاه احلاجز ما ادى اىل
سقوط اول شهيد للجيش برتبة ضابط .كما كشف املغربي يف تلك
التحقيقات ان شاهني سليمان منذ عام تقريبا طلب منه االنضمام اىل
جمموعة مسلحة انشأها االسري لكنه رفض معتربا انه «حصلت لعبة
جلرنا اىل معركة مع اجليش ومل يكن ذلك هدفنا ،وقد
كبرية علينا ّ
حصل خطأ ادى اىل اعتداء على اجليش».
وافاد املغربي حبضور وكيله احملامي حممود صباغ بانه اخنرط يف
احلمالت الدعوية اليت انشأها االسري وكان يرتدد اىل مسجد بالل
بن رباح منذ صغره وقد انضم اىل كتائب املقاومة املسلحة بهدف
محاية مسجد بالل بن رباح من الشقق االمنية املزروعة حوله .واضاف
انه يوم احلادث كان يقوم بتبليط غرفة داخل املسجد عندما مسع
صراخا وشاهد امحد احلريري (قتل اثناء املعركة) الذي طلب منه
مرافقته اىل حاجز للجيش مع كل من حممد النقوزي واجمد االسري
وفادي بريوتي وقال  »:فوجئنا حبصول تصادم مع الضابط على
احلاجز وعندما احتدم النقاش اطلق احد اجلنود النار يف اهلواء ثم جرى
اطالق نار من الطرفني « .واضاف ردا على سؤال حول ما ادىل به
سابقا جلهة اقدام اجمد على اطالق النار باجتاه الضابط وقتله  »:انا
هربت اىل حمل قريب واختبأت فيه « ،نافيا اطالقه النار من احملل
«ومل نتوقع ما حصل بعد ذلك»  .ومن الذي اطلق النار باجتاه اجليش
قال  »:انا شاهدت كال من اجمد االسري وبريوتي والنقوزي وابو علي
ياسني يطلقون النار باجتاه اجليش « .وتابع» :هربت باجتاه املسجد
وما ان وصلت حتى بدأ علينا اطالق النار والقذائف من شقق سرايا
املقاومة وبقيت يف املسجد حتى صباح اليوم التالي بعد ان متكنت
من اهلرب من خالل طاقة احلمام وتنقلت من مبنى اىل اخر اىل ان
وصلت اىل ساحة القدس اىل منزل جدي .وكنت قد تركت السالح
يف املسجد».
وبسؤاله افاد ان غايته هي الدعوة وان السالح فرض عليه .وقال
بانه مل ير فضل شاكر وال امحد االسري اثناء اختبائه يف املسجد .وردا
على سؤال افاد ان شاهني سليمان حضر اىل منزله قبل عام وامسعه
تسجيال لالسري يطلب فيه من الشباب االنضمام اىل جمموعة مسلحة
فرفض وقد تردد شاهني اىل منزله عدة مرات إلقناعه.
وسئل عما افاد به سابقا بان االسري حضر اىل منزله  3مرات واوصله
اىل خميم عني احللوة فاجاب بان معتصم قدورة طلب منه استئجار
منزله  3أشهر لعائالت تضم نساء واطفاال فوافق وما ذكره عن
االسري ادىل به حتت الضرب ،واضاف بانه ال يعلم من الذي حيضر
اىل املنزل .وعن طلب سليمان منه مراقبة عناصر من سرايا املقاومة
حدثه
بهدف اغتياهلم قال املغربي ان سليمان مل يذكر امامه امساء امنا ّ
عن فكرة بشكل عام .وروى انه قبل «احداث طرابلس» طلب منه
سليمان ان يسكن يف الشمال كونه مالحقا فرفض نافيا ان يكون
سليمان قد ذكر امامه ان الشمال على وشك اعالنها إمارة اسالمية
وطلب منه االلتحاق هناك .
وسئل عن واقعة ذكرها يف التحقيق االولي حول حضور حممد
الشيشاني وسليمان اىل منزله وبرفقتهما امحد االسري وكانوا آتني
من طرابلس فقال بانه ّ
الف ذلك حتت الضرب .كما نفى ما ذكره
جلهة ادخاهلم اىل خميم عني احللوة بعد ان طلب قدورة منه استقبال
االسري يف منزله حيث التقى االخري قرب مدرسة عائشة وبرفقته ابنه
حممد وكان االسري حليق الذقن ويرتدي قبعة فنقله اىل منزله ومكث
عنده يومني قبل نقله اىل املخيم عرب بستان بعد ان رفعه فوق سور
قفز عنه االسري وكان امين مستو ينتظره يف حي الطوارئ  .كما عمد
املغربي بعد شهر من ذلك اىل ادخال االسري اىل املخيم بالطريقة
نفسها  .وقال املغربي حول هذه االقوال :انا ال اتبنى هذا الكالم»
 .وعن اجتماع عقد يف منزله حضره اىل االسري النقوزي وبريوتي
وعبداهلل العجمي وسليمان حيث ابلغهم االسري انه انشأ سرايا صغرية
لضرب سرايا املقاومة واستهداف اجليش قال املغربي  »:ال عالقة لي
بذلك .وعن حصول تدريبات على االسلحة داخل املنزل نفى معرفته
بذلك  .واوضح ان تلقيه رسالة «تامر» او»امحد «على هاتفه كانت
تعين اما االلتحاق باملسجد او قطع الطريق على عناصر سرايا املقاومة
امنا ذلك مل حيصل معه.
ويف رده على اسئلة ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار
افاد املغربي ان عدد املسلحني داخل املسجد كانوا حبدود العشرين.
وانه شاهد الضابط عندما اصيب على احلاجز وقال ان الذي حصل
خطأ ادى اىل االعتداء وانا ال اعادي اجليش وضد االسري يف معاداته
للجيش وان االسري مل يكن يريد ما حصل فنحن محلنا السالح ضد
االعتداء علينا من سرايا املقاومة او من العدو االسرائيلي .وقال ردا
على سؤال ملوكله بانه تعرض للتعذيب النفسي واجلسدي.
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اعالنات
ADVERTISEMENT

Message for the End of Ramadan

Hon Tony Burke MP
MEMBER FOR WATSON

As the Holy month
of Ramadan
comes to an end
I wish all Muslims
in Australia Eid
Mubarak.

Tony Burke MP

النائـب كـريس بـوين يهـنئ
Eid Al – Fiter is the most important day on the Islamic Calendar which indicates the end of the holy
month of Ramadan.
May God accept your good deeds, forgive your mistakes and ease the suffering of all people around the
globe
I wish the Muslim Communities in Australia especially in McMahon seat all the best of health and
prosperity in this very special occasion.

Eid Mubarak

Chris Bowen MP

Federal Member for McMahon

.عيد الفطر هو من أهم األعياد على الروزنامة االسالمية حيث يشري اىل نهاية شهر رمضان املبارك
.فليتقبل اهلل حاجاتكم ويغفر لكم خطاياكم وخيفف آالم كل الشعوب حول العامل
.أمتنى لكل اجلاليات االسالمية يف اسرتاليا وخاصة يف مقعد ماكماهون كل الصحة والتقدم يف هذا العيد السعيد

عيد مبارك

النائب كريس بوين
عضو مقعد ماكماهون الفيدرالي

Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road - FAIRFIELD WEST NSW
PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873 W :www.chrisbowen.net
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بـإدارة جـديدة...لـصاحبها فادي جـمال الـدين
ختفيضات كبرية على االسعار
مبناسبة عيد الفطر السعيد
تتوفر لدينا مـختلف انـواع املـعلبات والـسكاكر
واملـواحل واألجـبان واأللـبان واملرطبات
والـقهوة والعصائر واالراكـيل والـخبز واالفالم
واملسلسالت العربية وغريها

فادي جمال الدين وأحمد كريـّم يف خدمة الزبائن

نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع

خـدمة ممتازة

معاملة صادقة

جانب من داخل املحل

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة
عيد الفطر السعيد.

فــطر مبارك
أجبان وألبان

معلبات

حبوب

حالوة ،ماء زهر ،ماء ورد وموجودات أخرى

Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street Bankstown NSW 2200 (Opp. Bankstown
sports club) - TEL: 02 – 9796 1399
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اعالنات
ADVERTISEMENT

Message for the End of Ramadan

النائب جوليا فني تهـنئ بعيد الفطر املبارك

Hon Tony Burke MP

Wishing you good health, happiness
and prosperity – Eid Mubarak

MEMBER FOR WATSON

As your State Representative, I
am here to help with any State
Government issues that you may
have.

As the Holy month
of Ramadan
comes to an end
I wish all Muslims
in Australia Eid
Mubarak.

Tony Burke MP

يتقدم
أصحاب
محالت
للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر وأصدق
التهاني بحلول عيد الفطر
 أعاده اهلل بالخري والربكة،السعيد
.على الجميع
فطر مبارك

Julia Finn MP

Member for Granville

 عيد- أمتنى لكم الصحة والسعادة والرخاء بهذه املناسبة السعيدة
.مبارك
وكوني ممثلتكم يف برملان الوالية فأنا على استعداد ملساعدتكم يف
.كل املسائل اليت تتعلق حبكومة الوالية
160 Merrylands Road, Merrylands 2160

P: 9637 1656 F: 9897 1434 E: Granville@parliament.nsw.gov.au
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رئـيسة بلـدية بانكـستاون تهـنئ بـبعيد الفطر املبارك
‘Congratulations
to
Bankstown’s Muslim residents
for completing the Ramadan
fast. I offer you my best wishes
and sincerest respects on this
’special occasion.

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

Fiter Mubarak

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

توصيالت مجانية من الـ 5
مساء حتى الـ  10،30ليال

( 30دوالرا وما فوق)

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد:
من  6صباحا  11 -ليال

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

مناقيش ع الصاج

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria

«أتقدم بأحر التهاني وأصدق مشاعر
االحرتام من اجلالية االسالمية يف
بانكستاون مبناسبة عيد الفطر
السعيد ،أعاده
باخلري
اهلل
والربكات والسالم
على اجلميع.

Clr Linda Downey
MAYOR OF BANKSTOWN

Ph: 9707 9523
Fax: 9707 9517
www.bankstown.
nsw.gov.au

فطر مبارك

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

صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

نتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد.
فطر مبارك

221 Miller Rd, Bass Hill - Ph; 9727 6699 - Email; mouaz_elhares@miramarket.com.au
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جـيم دانـيال يـهنئ
يتقدم عضو بلدية
بانكستاون ،كبري
موظفي مكتب نائب
مقعد ايست هيلز غلني
بروكس

جـيم دانـيال
بأحر التهاني من
اجلالية العربية عامة

Jim Daniel
Councillor for
Bankstown Council

واالسالمية خاصة مبناسبة حلول عيد الفطر
السعيد ،أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم
والربكات.

فطر مبارك

حلويـات إبراهيم
فـي روكدايل

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

Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563

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

لدينا مجيع أنواع احللويات ..بقالوة..
بييت فور ..معمول على أنواعه..
شوكواله..قشطة ..كنافة..حالوة
اجلبنة ..بوظة وغريها الكثري
آل ابراهيم والعاملون يف احملل مع السيد علي ابراهيم (الشمالي)

نـتقدم بأحـر الـتهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة عيد الفطر السعيد أعاده اهلل
فطر مبارك
على اجلميع باخلري والربكات..
Shop 4/ 412 Princes Hwy, Rockdale, 2216 - Tel; 02 9597 2071 - Fax; 02 9597 2044

Web; www.ibrahimpastry.com.au
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تهنئة رئيس بلدية أوبرن روني عويك مبناسبة عيد الفطر السعيد
Please accept my warmest and best
wishes to all during Eid al-Fitr,
concluding the month of Ramadan.
This is a blessed time of devotion
and worship that brings community
and family together for all people
of the Islamic faith.
It is also a time when all of us can
celebrate our diversity in a spirit of
togetherness.
Councillor Ronney Oueik
Mayor of Auburn City

Ronney.Oueik@auburn.nsw.gov.au
Ph: 0419 233 965

Fiter Mubarak

اتقدم بأحر التهاني من الجميع بمناسبة عيد الفطر السعيد الذي
.يختتم شهر رمضان
انه وقت مبارك من الزهد والتقوى والعبادة التي تجمع املجتمع والعائلة
.معاً وسوية من مختلف املعتقدات االسالمية
انه أيضا وقت نحتفل فيه جميعا بتعدديتنا الثقافية بروح من الوئام
.والوحدة

فطر مبارك

Saturday 18 July 2015
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مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
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 عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.واملصممني
واملهندسني
البنائني
اىل
مباشرة
البورسالن وتبيعه
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

: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
Novatex
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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On the occasion of Eid El-Fitr,
On behalf of the community of Barton, I wish all Muslims in Australia good
health and blessings on this most joyous occasion, the celebration of Eid El-Fitr.
May it will bring Peace to all.
Eid Mubarak

Mr Nickolas Varvaris MP

Federal Member for Barton,
New South Wales
Suite 203, 13a Montgomery Street
Kogarah NSW 2217
Postal Address : PO BOX 32
Kogarah NSW 1485
Telephone: (02) 9587 1555
Fax:
(02) 9587 1544
Website:www.nickolasvarvarismp.com.au
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ملبورن

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
:على الرقم
0405272581
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

الساعة٢٠١٢من
أربعاء
كل يوم٢٢
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٤مساء
ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻛﺎﻧﻮﻥ٢١
السادسة إىل الثامنة مساء

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

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
At Central Immigration Solutions,
our qualified legal
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Temporary Visas
*Citizenship
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Visa Cancellation
*Deportation
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
Call us today to find out what we can do for you.
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
@äb»édi@@Úñb©a *Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Úèœb‰ﬂ
Celebrant Reg No. A11175
FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ

*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555
:لالتصال على الرقم

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages*
*Commitments* *Funerals*

 اهلجرةTel/Fax:
اهلجرة اتصلوا خببرية
معامالت
يف ما خيص0686
جلميع احتياجاتكم
03
9391
0413805930
احلليب على
السيدة ديانا
Mb: 04:الرقم
1794
9650
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ملبورن

املنسق العام بيار رفول يلقي حماضرة يف ملبورن بعنوان «لبنان  ..خماطر وحلول»

املنسق العام د .بيار رفول

رئيس املكتب بشار هيكل

سايد حاتم ،عبدو بجاني وحضور

الدكتور بيار رفول ورسميون وحضور

منتدى بوهرجنر إجنلهايم اإلقليمي الرابع خلرباء األمراض التنفسية
جيمع خنبة من اخلرباء الدوليني واإلقليميني بغرض تسليط الضوء
على االحتياجات اليت مل يتم تلبيتها حتى اآلن فيما يتعلق بهذه
رئيسيا حيول دون توفري العالج
حتديا
األمراض باعتبارها متثل
ً
ً
الفعال.
قام فريق طيب يف «مركز بريوت للقلب» يف «مستشفى الرسول
األعظم» ،األسبوع املاضي ،بإجراء عملية زرع جهاز كهربائي
«( )»barostimملريضني يعانيني قصور القلب (.)heart failure
ُتعترب العملية من اإلجراءات العالجية احلديثة يف لبنان والشرق
األوسط ،ومت استرياد اجلهاز من الواليات املتحدة األمريكية.
الصمامات،
تتضرر عضلة القلب أو
حيدث مرض قصور القلب عندما
ّ
ّ
الدم يف اجلسم ،وتوزيع
ضخ
يف
فيواجه القلب بذلك صعوبة
ّ
واملغذيات إىل كافة أعضاء اجلسم ،لكن ال يعترب
األوكسجني
ّ
يستمر
بل
وظيفته،
أداء
عن
القلب
توقف
القلب
قصور
مرض
ّ
ّ
أقل .وترتكز أسباب قصور القلب،
القلب يف نشاطه ،بكفاءة
وفق املتخصص بأمراض وكهرباء القلب يف «مركز بريوت للقلب»
الدكتور علي رباح ،على انسداد يف الشرايني ،ارتفاع ضغط الدم،
أو خلل يف صمامات القلب ،التهاب يف عضلة القلب ،وأمراض
خلقية يف القلب.
يعاني حنو سبعني ألف شخص يف لبنان من مرض قصور القلب،
فيما يتعايش  26مليون شخص يف العامل مع املرض .ويعاني
شخص واحد من كل مخس أشخاص املرض خالل حياته يف الدول
املتقدمة .وتزداد نسبة اإلصابة باملرض بسبب زيادة معدل األعمار،
وارتفاع نسبة انتشار عوامل اخلطورة مثل التدخني ،وارتفاع ضغط
الدم وغريها .تشمل األعراض ،وفق رباح ،الشعور بضيق يف
التنفس ،تورم الكاحلني واحتباس السوائل يف اجلسم والرئتني،
وفقدان الوعي يف بعض احلاالت .ينصح رباح األشخاص استشارة
الطبيب املتخصص يف حال الشعور بتلك العوارض.

عالجات كالسيكية

الرسميون
دعا التيار الوطين احلر يف اسرتاليا فرع ملبورن  ,يوم اجلمعة
الفائت ,اىل املشاركة يف ندوة القاها املنسق العام للتيار الوطين
احلر  ,الدكتور بيار رفول ,يف قاعة كنبية سيدة لبنان للموارنة
حتت عنوان «لبنان......املخاطر واحللول».
حضر الندوة سعادة قنصل لبنان يف ملبورن األستاذ غسان
اخلطيب ,املونسينيور يوسف توما ,رئيس اجلمعية اللبنانية
األسرتالية أألستاذ بشارة طوق ,الرئيس اإلقليمي للجامعة
الثقافية اللبنانية يف اسرتاليا األستاذ طوني يعقوب ,رئيس
جملس اجلالية اللبنانية للجامعة أألستاذ غنيم فضول  ,رئيس
فرع ملبورن لنادي الشرق حلوار احلضارات أألستاذ سامي مظلوم
,ورؤساء وممثلي احزاب ,من حزب السوري القومي اإلجتماعي,
حزب القوات اللبنانية  ,احلزب الشيوعي اللبناني ,تيار املردة ,
حركة امل ,حركة شباب زغرتا,املركز اإلجتماعي العلوي  ,والبيت
اإلسالمي اخلريي العلوي,وعدد غفري من ابناء التيار العونيني
.
واملناصرين
قبل بدء الندوة ُعرض شريطا مصورا نقال عن حمطة ال ُاو .تي.
يف.تناول احداث التظاهرة الشعبية املثقفة ,اليت حدثت يف 9
متوز  ,واليت عكست حالة رفض الشارع ,ملا جيري على الساحة
احلكومية وعدم اكرتاثها لإلحتقان املرتسب داخل النفوس بسبب
ومكون واجب ,يف
اإلجحاف احلاصل عمدا ,حبق فريق اساسي,
ّ
وجود وبقاء لبنان.
بعد ذلك تقدم رئيس مكتب ,حركة اإلحتاد األسرتالي اللبناني,
التيار الوطين احلر يف ُأسرتاليا فرع ملبورن ,أألستاذ بشارهيكل,
موجزَا ما جيري على
بكلمة ترحيب باحلضور باللغة اإلنكليزية ,
ِ
ملعب الشعب ,من فعل ورد فعل ,كرة ُتسجل يف مرمى احلكومة
لصاحل لبنان إذ ال نشئ القول لصاحل التيار الوطين احلروحده ,
ثم ختم متأه ًال بالدكتور بيار رفول يف بيته  ,متمنيَا منه وضعنا
ويبصر وملن يسمع
بالصورة احلقيقية اليت باتت
ّ
جلية ملن ينظر ُ
ويفهم .
إن الوضع يف لبنان  ,متأثر إىل حد كبري باحلالة اإلقليمية اجملاورة
والبعيدة يف عاملنا العربي ,واملشكل يكمن مبن يرهنون البلد
ويستدينون تأييد خارجي لسياستهم الداخلية ,إبتدأ من احملاربة
املزيفة لإلرهاب ,والتعينات األمنية وصوال إىل اجلمهورية
ورئيسها
هكذا إبتدأ الدكتور بيار رفول الندوة عارضا الضغوطات اليت
تعرض هلا التيار الوطين احلر منذ عودة اجلنرال حتى اليوم ,
ضاحضا كل اإلتهامات املوجهة للتيار واليت تصفه بالوقوف مع
فريق ضد اآلخر  ,مذكرا إياهم بأن التيار كان دائما من حصة
املغلوب على أمره.
 ,يف  2005اخذ األكثرية منفردا وكانوا متفقني مع حزب اهلل
,عندما إنفتح على حزب بوثيقة التفاهم حاربوه  ,يف حرب متوز
 2006جتندوا إلسقاط املقاومة وخسروا  .نصبوا شرك نهر البارد
وهربوا الفعلة احلقيقيني ,كما يف عربا
بدم بارد ,فذحبوا جيشنا
ّ
وعرسال وطرابلس .هناك خطر داعش على احلدود الشمالية,
وخطر داعس على احلقوق الدستورية  ,ويف كلتا احلالتني اخلاسر

 70ألف شخص يف لبنان يعانون من مرض قصور القلب
 -مرض قصور القلب :جهاز جديد ..ووعود

جانب من الرسميني وحضور
الوحيد هو لبنان  ,إذا مل يسعوا إىل الشراكة احلقيقية بالقول
والفعل .حاول اإلنفتاح على تيار املستقبل وكانت املساعي جيدة
فجاء اإلعرتاض من السعودية.يطالبون اجليش يإستالم زمام
ويسكون بزمام القيادة بشتى األساليب,وحيرمون اجليش
األمر مُ
من التسلح خوفا من إغضاب إسرائيل ,ومن الرد عليها يف
ّ
وإال ال حق
حال إعتدائها على لبنان  ,كل حقوقنا مشروطة
لنا كلبنانيني بشيء سوى أن نكون دمى متحركةوخاصة رئيس
اجلمهورية ,وما زالو مستغربني من وقفة التيار الوطين احلر قائدا
وقاعدة شعبية .
كما تطرأ إىل التفاهم احلاصل مع القوات اللبنانية وورقة إعالن
النوايا ,مؤكدا أن غاية التيار ليست بسحب أي من الفريق اآلخر إىل
ناحيته إمنا اإلتفاق على مواضيع تهم اللبنانيني عامة واملسيحيني
خاصة مثل قانون ضبط متلك األجانب  ,ضمان الشيخوخة وقانون
إستعادة اجلنسية ,وليس املطلوب ّ
إال املصداقية يف التعامل قوال
وفعال.
كما شددعلى ان السياسة االمريكية تتخلى عن حلفائها بسهولة
من أجل مصاحلها اإلقتصادية ,وأهدافها اإلسرتاتيجية ,إذ ال
خُيفى على أحد على أنهما البرتول ومحاية إسرائيل  ,كما وانها
حتارب اإلرهاب وتسلحه يف نفس الوقت  ,فهذه اإلزدواجية يف
السياسةابهتت هيبتها على الساحة الدولية  ,على عكس روسيا
اليت ال تتخلى عن حلفائها ومن يراهن على سقوط بشار األسد
خاسر ليس ّ
إال ,ألنه ميلك جيشا ما زال متماسكا وشعبا متفهما
وحلفاء صادقني .
ويف خامتة الندوة متنى من اللبنانيني مجيعا أن تكون الشراكة
حقيقية يف احلكم ,وأن يكون احلكم علماني  ,وأن على املسيحيني
مهمة الدفاع عن اإلسالم احلقيقي ُ
املراد تشويهه من ٍقبل املنظمات
اإلسالمية املتطرفة  ,ليبقى لبنان النموذج االوحد يف العامل العربي
لسوية العيش.
بعد ذلك ُترك اجملال لطرح األسلة من ِقبل املشاركني ومن ثم
ُدعي اجلميع إىل املشاركة يف كوكتيل شهي .

تستهدف العالجات األسباب املؤدية اىل املرض من تضيق يف
الشرايني أو خلل يف صمامات القلب ،وتتنوع العالجات الكالسيكية
بني األدوية أو زرع أجهزة كهربائية .يشرح رباح أن أدوية «حاصرات
بيتا» ( ،)B-blockersو»مثبط انزيم احملول لألجنيوتنسني» ،حيدان
من التأثريات السلبية على عضلة القلب ،ما حيسن العوارض ويزيد
معدل البقاء على قيد احلياة .يذكر رباح أن نسبة الوفيات عند
مرضى قصور القلب مرتفعة إذ تتوفى نسبة مخسني يف املئة من
املرضى خالل فرتة مخس سنوات .تساعد األدوية املدرة للبول على
ختفيف احتباس السوائل وحتسني العوارض.
حيمي جهاز الصادم الكهربائي ( )defibrillatorاملريض من املوت
املفاجئ ،إذ يتم زرع اجلهاز حتت اجللد مرتبطا بسلك كهربائي داخل
القلب ملراقبة نوبات القلب وتوجيه الشحنة الكهربائية .ويتم زرعه
عند األشخاص الذين يسجلون معدل وظيفة القلب دون  35يف
املئة.
ويتم اللجوء ،عند نسبة  15إىل  20يف املئة من مرضى قصور
القلب ،إىل زرع عالج إعادة مزامنة القلب مع مزيل الرجفان (
 )CRT-Dلتحسني العوارض واحلد من تدهور وظيفة عضلة القلب،
بينما يتم اللجوء إىل زرع جهاز القلب اإلصطناعي عند مرضى
قصور القلب يف املراحل املتقدمة ،فيعوض اجلهاز عمل البطني
األيسر (احدى احلجرات األربع يف القلب البشري) يف ضخ الدم
يف اجلسم.

ألول مرة يف لبنان

يعمل جهاز «باروستيم» اجلديد على حتفيز مستقبالت الضغط
( )baroreceptorsيف الشريان السباتي الداخلي اليت تزود الدماغ
باملعلومات عن معدل ضغط الدم ،ودقات القلب وجريان الدم يف
الشريان .يعاني مرضى قصور القلب خلال يف مستقبالت الضغط
ما يؤثر على التوازن بني جهاز «العصيب الودي» ،الذي يؤثر على
اجهاد القلب ،وبني جهاز «العـــصيب الالودي» الذي يساعد على
اســـرتخاء القلب واألوعية .يؤدي زرع جهاز «باروستيم» حتت اجللد
إىل إعادة التوازن بني اجلهازين العصبيني الودي والالودي.
تعود فكرة حتفيز مستقبالت الضغط عند مرضى قصور القلب إىل
عشر سنوات ،وبدأت عمليات الزرع يف أوروبا والواليات املتحدة
األمريكية ،واليوم يف لبنان والشرق األوسط.
تبني الدراسات ،وفق رباح ،أن زرع جهاز «باروستيم» ساعد يف
حتسني العوارض عند نسبة  80يف املئة من املرضى ،وأدى إىل
خفض استشفاء املرضى بنسبة  85يف املئة ما خيفف من العبء
االقتصادي للمرض.
يعترب زرع جهاز ««باروستيم» مكمال للعالج الدوائي وزرع األجهزة
الكهربائية وتستفيد منه شرحية واسعة من املرضى الذين يظهرون
عوارض مثل الشعور بالتعب ،وضيق يف التنفس ،والذين خسروا
نسبة  65يف املئة من وظيفة القلب ،بينما ال يتم زرع اجلهاز عند
األشخاص الذين يعانون مراحل متقدمة من املرض .ال يهاجم اجلسم
اجلهاز ،إذ يتم صنعه من مواد خاملة ال يرفضها اجلسم .وميكن
استبداله كل أربع إىل مخس سنوات .يلفت رباح إىل أنه يف حال
عدم اإلستجابة للعالج ،ميكن نزع اجلهاز بناء على رغبة املريض.
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ملبورن

المــرياج

عـروس الـصاالت يف فيكـتوريا
لصاحبها سام يونان
أربع صاالت بكل اناقتها وديكورها
الفخم جاهزة الحتضان مناسباتكم
المرياج عنوان الثقة تستقطب أملع
جنوم الفن والطرب من لبنان والشرق
األوسط..
المرياج ..الصاالت االفضل جلميع
املناسبات ..عمادات  -خطوبة  -زواج -
أعياد ميالد  -اجتماعات عمل وغريها

لقمة
شهية

نظافة
تامة

خدمة
مميزة

صدق يف
املعاملة

أسعارنا تناسب
اجلميع

مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

حوار الشعر والشعراء

جـياع الوقـت

عامردوار حبيبيت خرف ّ
راع
الش ِ
نشاز ّ
استماع
الطقس يف عبث
ِ
ٌ
ونصف
حزن
وطول صديقيت
ٌ
ّ
املباع
يزف احللم لألمل
ِ
فال ّ
وقت يف مداها
للشمس
ٌ
املستطاع
حد
وال للوقت ّ
ِ
 مثريةشراع سفينيت قد تاه يّ
من
واع
فطقس العقل أضحى غري ِ
متادى احللم ّ
حتى صار فينا
ارجتاع
صمام
األيام
ّ
ِ
مع ّ
ومشس
إحياء
فهل للوقت
ُ
ٌ
عساه ّ
النور ُينهي لي ضياعي
 عامرٌ
خميف
توقيت
الصمام
ٌ
على ّ
ٍ
اندفاع
عابث قيد
لفكرة
ِ
ٌ
ومجر
مزق
وجسم حبيبيت
ٌ
قاع
آلخر ّ
أو ٍل من شؤم ِ
فراغ جهاتها ٌّ
عقيم
ظل
ٌ
البقاع
لعرس النزف مهدور
ِ
 مثريةٌ
وخوف
لوقت العابثني رؤى
اجلياع
بصمام اندفاعات
ّ
ِ
جسد ّ
تلظى
و مجر متزقي
ٌ
بقاع الشؤم قد كان اندالعي
ٌ
فراغ يف جهاتي
وبوصليت
لنزف ّ
الوداع
الطبع يف عرس
ِ
 عامرٌ
قائمة بسفٍر
جياع الوقت
تروم قراءة ّ
السماعي
اللحن ّ
حساب
وآذان الوجود بال
ٍ
ّ
ٍ
انتفاع
مصارف خبث
بكل
ِ
ّ
الصبح املنادى
تشل عقارب ّ
على ّ
فكني من جرم ّ
باع
الض ِ
الشاعر محمد عامر األحمد
الشاعرة مثرية حسني

الصوم للمسلم بني الروح واجلسد
حنن اآلن يف شهر رمضان ،ورمضان شهر خاص انفرد بني
ً
خمتلفا للحياة اليومية،
الشهور بالصوم الذي يعين ترتيًبا
والعالقات اإلنسانية .اعتاد الناس على القول بأن رمضان (شهر
وروحا.
جسدا
الروح) وحنن نقول بل هو شهر اإلنسان كله
ً
ً
األحباث العلمية تؤكد أن الصوم يضبط وظائف اجلسم ،فيه راحة
إجبارية للمعدة ،وضبط للشهوة ،وهما املدخل لكثري من متاعب
اجلسم يف غري رمضان.
وهناك ارتباط كبري بني الغذاء واجلنس وربط اهلل بينهما حني
ون
{ي َت َم َّت ُع َ
حتدث يف القرآن عن الكافرين ووصفهم بأنهمَ :
ْ
ْ
َ
الن ُار َم ْث ًوى هَّ ُ
ام َو َّ
ل ْم{ ...--حممد..12--:
َو َيأ ُكُل َ
ون َك َما َتأ ُك ُل األ ْن َع ُ
واجلنس من أعلى املتع اجلسدية.
ويف احلديث إن جماري الشهوة تضيق بالصوم ،ومن اخلربة
العملية فإن اجلو الذي يشيع يف رمضان حيصر الشهوة والسبل
إليها طوال النهار -على األقل.
طرق وجسور :
إذا كان اهلل سبحانه قد شرع الصوم ،وفيه اإلمتناع عن الطعام
من الفجر إىل املغرب ،والغذاء يدعم الشهوة ويفتح الطريق
أمامها فإننا ينبغي أن نفهم أن املداخل لتقوية الشهوة ليست
هي الفم والغذاء فقط ،بل السمع والبصر والكالم وحتى اخليال
كلها مداخل.
وإذا كانت شياطني اجلن مصفدة يف رمضان؛ وبالتالي فإن
الطرق إىل الشهوة تصبح أضيق ،إال أن الكباري والسكك
اخللفية تزدهر وتتسع على من يسري فيها.
التنافس الشديد بني القنوات احمللية والفضائية على تقديم
حولت
برامج تسلية الصيام ،ثم برامج الليل حتى الصباح َّ
رمضان وصومه إىل أفعال فلكلورية طقوسية مظهرية ،أكثر
منها شعائر عبادية.
صوم الليل والنهار :
رمضان تدريب عملي مكثف على الضبط واالنضباط كان رسول
قبل زوجاته يف رمضان ،ولكن كان
اهلل صلى هلل عليه وسلم ُي ِّ
ميلك شهوته فال يذهب إىل ما راء ذلك.
وكذلك فإن االمتناع املقصود عن املعاشرة الزوجية متامًا يف
ليالي رمضان ليس مستهدفًا وال مطلوبًا بل َّ
أحله اهلل ليكتمل
الدرس ،ويكون التدريب بالكف أو اإلقدام ليس رهني الفعل
املكفوف عنه أو املقدم عليه يف ذاته قبو ً
ال أو رفضًا ( بل
بالعكس..فالغذاء عماد احلياة ،واجلنس أعلى الشهوات املباحة)
ولكن ألن اهلل الذي أباح الغذاء ،وزين الشهوات احلالل هو
نفسه الذي أمر بالكف عنها على حنو حمدد بشكل حمدد ،فبالتالي
نتعلم أن األفعال ال تكتسب احلسن والقبح أو اإلمكانية من
عدمها بذاتها أو بنفعها أو حسب تقدير أو هوى اإلنسان ،وإمنا
امتثا ً
وتسليما ألمر اهلل سبحانه.
ال وطاعة
ً
هذه الطاعة جيب أن حتكم اإلنسان فال يقدم أو ميتنع إال مبا
يوافقها ،ال
زعما لورع كاذب وخمالفة لفطرة اهلل وسننه يف
ً
اجلسم واخللق ،فبعض النساء مينعن نزول دم الطمث بتناول
حبوب منع احلمل ليمتنع الدم ويصمن ،والفقه املعاصر غالًبا
بأسا
شرعيا ما دام ليس على املرأة ضرر صحي
ال يرى يف هذا ً
ً
نفسيا
من تناول احلبوب؛ ولكننا نرى أن األمثل
وجسديا ترك
ً
ً
األمور على طبيعتها ..فالعربة يف رمضان واألجر يكون على
االمتثال ألمر اهلل وليس على فعل الصوم ،بدليل أنه حيرم على
املريض الذي يضره الصوم أن يصوم ،كما يستحسن للمسافر
أن يفطر.
كما تدل األحباث احلديثة على أن تعاطي اهلرمونات املوجودة
يف حبوب منع احلمل ينطوي على أضرار حمتملة ،ولو بعيدة
املدى .ونرى أن حياة املرأة اجلنسية يف رمضان ينبغي أن تسري
على طبيعتها ،وبالنظام الذي حدده اهلل سبحانه دون تدخل إال
للضرورة القصوى.
اإلسالم يقول بأن اجلانبني من اهلل ،والتكامل والتوازن هو
مست العالقة املطلوبة بينهما .واملعيار (إن لبدنك عليك ً
حقا،
وإن ألهلك عليك ً
حقا ،وإن لربك عليك ً
حقا ..فأعط كل ذي

بقلم الدكتور عالء العوادي
حق حقه) ورمضان مناسبة ملراجعة ميزان احلقوق وإعادته إىل
النصاب الصحيح.
الصوم يقول  :إن لك
جسدا ،وهذا اجلسد له حقوق ومطالب،
ً
برناجما
كما أن عليه واجبات ومسئوليات ،وحيدد
مقرتحا للتعامل
ً
ً
مع هذا اجلسد ورغباته بغية تلبية هذه الرغبات دون قمع أو
إفراط ،دون إلغاء يستقذرها أو استسالم يعطيها دفة القيادة.
إنه الرتويض لكي ميلك اإلنسان شهوته ،وال متلكه.
فرمضان يضبط لك جسدك ،وروحك ،وعالقتك بأهلك ،والفقراء
واملساكني؛ لرتاجع حساباتك ،وتعطي كل ذي حق حقه.
تستطيع…ولكن :
ويف الصوم انتصار إلرادة اإلنسان وإعالء لقدرته على
ضبط أموره ،وهو موسم يعيد الثقة بالنفس ملن فقدوها أو
يكادون.
باإلضافة إىل شيوع النميمة ،والصخب ،وجمالس تبديد األعمار
فيما ال ينفع يأتي إلينا من يقول :ال أستطيع التوقف عن
التدخني ،ويقول آخر :شهوتي ورغباتي اجلنسية تشغل ذهين،
وتبدد جهدي ووقيت وال أستطيع التوقف عن التفكري ،أو عن
الرغبة وأتورط يف مواقف حمرجة بسبب هذا.
وقد تشتكي حواء من مثل هذا أيضا ،والشكوى حمورها
(ال أستطيع..ال أستطيع).
والصوم حياول أن يقول لك  :بل تستطيع ولكنك رمبا ال تريد
ورمبا ال حتاول جبدية ورمبا ال تثق بقدراتك احلقيقية ،أو أنك حتى
ال تعرفها وال تعرف نفسك.
البد من الرغبة والقدرة واإلرادة ،وكلها مرتابطة ،والصوم يتعامل
معها
مجيعا ،فيتدخل يف نشأة الرغبات ويضبطها ويدعم اإلرادة
ً
ويقويها ،ويضاعف القدرة ويعيد الثقة فيها .وإذا كان هذا يف
الصوم كافة ،فإن رمضان يوفر لك مناخًا عامًا تسري فيه هذه
الروح يف اجملتمع حولك لنتساند ونتعاضد سويًا لتحقيق ذلك،
فال تشعر أنك جتاهد نفسك وحدك.
ومن هنا نقول :إن العامل النفسي العام يتأثر بالصوم على حنو
إجيابي يدعم وينظم العامل اجلسماني (والعالقة الزوجية) على
طريق التوازن والتكامل واالعتدال.
واإلنرتنت يساعدك :
الصائمون خارج العامل اإلسالمي يف جو خمتلف عن املقيمني
ً
فيه ،واإلنرتنت خيلق
مناخا ميكن أن تشعر معه ،وكأنه يف أرض
املسلمني وبينهم  :هناك برامج ترفع لك األذان يف موعده
واملواقع العربية واإلسالمية تتنافس يف تقديم ما تشعر معه
بروح ومذاق رمضان.
وكما أن اإلنرتنت ميكن أن يكون مدخ ًال لكثري من اهلذر واللغو
يف الـ  ،Chatوالفنت و سقطات أكرب يف املواقع ،فإنه ميكن
عنصرا فعا ً
أن يكون
ال يف إحاطتك جبو رمضان عرب األثري ،ويف
ً
كل بقاع الدنيا.
وروحا طيبة،
مسرتحيا
جسدا
أمتنى لكم
ونفسا مطمئنة بصوم
ً
ً
ً
ً
مقبول ،ودعوة مستجابة عند اإلفطار..
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افطار

حفل افطار رمضاني حاشد ملمثلي حزب العمال يف منطقة السانت جورج

الشيخ ميكاييل الخطيب

الشيخ كمال مسلماني

النواب واعضاء املجلس التشريعي مع كال عصفور وحضور

الزميالن رمال واملغوش ،عواضة د .علم الدين وحضور
أقام ممثلو حزب العمال يف
منطقة السانت جورج اعضاء
اجمللس التشريعي يف الوالية
وصويف
مسلماني
شوكت
كوتسيس وكوتاني هوسوس
ونائب مقعد روكدايل ستيف
كامرب ونائب مقعد كوغراه
كريس مينس ،حفل افطار
رمضاني حاشد وذلك يف صالة
القديس يوسف يف روكدايل.
وقد حضر االفطار النائبان جهاد
ديب وبول لينش ،مرجعية
الطائفة العلوية يف اسرتاليا
الشيخ ميكاييل اخلطيب ،ممثل
الشيعي
االسالمي
اجمللس
االعلى الشيخ كمال مسلماني
وعدد من املشايخ ،القس براندن
كريك ،عضو بلدية بانكستاون
رئيسها السابق كال عصفور،
عضو بلدية روكدايل جو عواضة،
رئيس حركة امل يف اسرتاليا
احلاج كامل مسلماني ،رئيس
جملس اجلالية اللبنانية علي
كرنيب ،امني السر يف مجعية
ابناء الضنية اخلريية احلاج عمر
ياسني ،الدكتور مصطفى علم
الدين ،رئيس تيار املستقبل
عبد اهلل املري ،رجل االعمال
خضر ابراهيم وعدد من فعاليات
اجلالية وممثلي وسائل االعالم

القس براندن كريك

النائب ستيف كامرب

النواب واعضاء املجلس التشريعي مع بيل سارافينوفسكي وحضور

النائب جهاد ديب ،الحاج عمر ياسني وحضور

النائب كريس مينس

لؤي مصطفى يتوسط النائبني كريس مينس وبول لينش

كبري موظفي مكتب زعيم املعارضة كينريك وحضور

الشيخ مسلماني ،الحاج مسلماني ،علي كرنيب وحضور

مجعية أبناء النية اخلريية تهنئ بعيد الفطر

الشيخ ميكاييل الخطيب ،القس براندن كريك ،خضر ابراهيم وحضور
العربية.
قدم املناسبة النائب ستيف
كامرب وحتدث عن معاني شهر
رمضان املبارك ثم تكلم القس
براندن كريك الذي قال ان
رمضان ليس فقط شهر صيام
ولكنه ايضا شهر احتكاك باهلل
وتقرب منه.
ثم حتدث على التوالي كل من
النائب ستيف مينس الذي
قال ان الصيام يعلم الصرب
والتضحية والتواضع مشيدا
مبا تقدمه اجلالية االسالمية
من ثراء للتعددية الثقافية يف
اجملتمع االسرتالي .كما حتدث

الشيخ كمال مسلماني والشيخ
ميكاييل اخلطيب حيث ركزا على
فضائل شهر رمضان املبارك
وضرورة االلتفات اىل املعوزين
واملشردين واحملتاجني وخاصة
يف هذا الشهر الفضيل وقاال
ان الصوم يهذب النفس
واالخالق وحثا على التحرر من
اخلطية والرجس واالرتقاء حنو
الفضائل السامية.
وكان كبري موظفي مكتب عضو
اجمللس التشريعي احملامي
شوكت مسلماني السيد لؤي
مصطفى الذي سهر على حسن
الرتتيب والتنظيم.

تتقدم مجعية أبناء
الضنية اخلريية من
اجلالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر
التهاني مبناسبة حلول
عيد الفطر السعيد،
أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات
وعلى اوطاننا باألمن والسالم وعلى اسرتاليا بالتقدم
واالزدهار ..وكل عام واجلميع بألف خري.
فطر مبارك
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كتابات

بطرس عنداري وفضائل الكبار
ِ
الثالثة،
حنن يف ذكرى غياب الصديق األستاذ بطرس عنداري
يقدر
الصديق الشاعِر شربل بعيين« :لن
وبتعبري
غم،
ِ
ِ
الر ِ
َ
وعلى ّ
ِ
صاحب «قلم
مشسه» .كان
حجب
عتيًا ِمن
املوت مهما كان
ِ
ُ
َ
ّ
نهار سيدني الصديق أنور حرب،
رئيس حترير
بتعبري
وحلم»
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
أمجل هذا التعبري.
وحقًا ما
**
ُ
واإلعالمي والصديق
سرية بطرس عنداري الكاتب واألديب
ّ
أقل ما ُي ُ
واألخ ُّ
ٌ
ِ
وعز ِتها ومشوخها ّ
أرزة
أنها
ومتانتها
قال يف متنها
ّ
ِ
ُ
ُ
ٌ
ِ
ٍ
ٍ
ّ
وقائع وجرأة وعطاء حتى آخر رمق .وأجرؤ وأقول
شاهدة على
َ
أن الذين عرفوا بطرس عنداري ومنهم السادة :جون بشارة،
ّ
طوني مارون ،إيدي زنانريي ،جو خوري ،عبد القادر قرانوح،
وغريهم
املر ،جورج إسرب ،حيدر سعيد
إميل الشدياق ،كامل
ُ
ّ
ِ
كثريون يشهدون ّ
والعربية يف
اللبنانية
اجلالية
ضمري
أنه كان
َ
ّ
ّ
األسرتالي بامتياز،
املهجري
اإلعالم
عميد
عموم أسرتاليا ،كان
َ
ّ
ِ
ِ
ّ
بتعبري الصديق الدكتور
عد
وكان بعيدًا عن
الب ُ
ِ
ّ
األنانية ،وهذا ُ
«الرقي احلضاري».
لب
رغيد
ص ِ
ّ
النحاس هو يف ُ
ِّ
**
ٍ
موهبة يف الشعر
صاحب
يلتق بطرس عنداري أبو زياد
مل
ِ
َ
والفن عمومًا ّ
اخللق .ومل
ميدان
وشج َعه يف
إال
أو يف األدب
ّ
ّ
ِ
ِ
ّ
ُ
أن بطرس
احلق حني قال
حيد عن
ْ
برو ّ
الصديق الدكتور عماد ّ
ّ
ُ
ِ
عنداري كانت فيه «فضائل الكبار» الناهضة على قاعدة الرقة
والتواضع.
**
كثريون كتبوا يف
كثريون كتبوا يف أبي زياد حاضرًا وغائبًا،
َ
َ
ِ
ِ
مرج
زهرته اليت صارت
قلمه الذي صار أقالمًا وصحفًا ويف
َ
َ
والعقائد
األفكار
تكون
دعوته ألن
رياحني ،ولطاملا نقلوا عنه
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
تكون
والضرع ،وأن
الزرع
تهلك
حمارق
الدرب ال
تنري
مشاعل
َ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
ً
ُ
ِ
ديوب دعوة إىل وحدة الصف من
الكلمة
ِ
بتعبري األستاذ جورج ّ
ّ
َ
ِ
ِ
العربي عوض التناحر ومتزيق الصف.
العامل
أجل وحدة
ِ
ِ
ّ
**
ْ
بالعل ِ
يونن
يدعو
يقعدو \
يا ُبْو
ْ
وب ْ
منْه \ ْع ْ
ْ
تار ِمّنا ْب ْ
باجملتمع ْ
زياد ْك ْ
َ
ِ
ِ
ْ
مولن ك ْم سنْه»
اهتدوا \
بالبصريه ما
تقشع
ْب
ْ
ُ
طواويس مهما ت ّ
زع ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
األستاذ
الصديق
ويقول
الصديق يوسف جربين شعرًا.
يقول
ِ
زاوية «كي ال
صاحب
جورج هاشم نثرًا« :بطرس عنداري
ُ
ّ
تكريم بطرس عنداري متثلوا
ننسى» ال ُينسى ،وإذا شئتم
َ
َ
أن بطرس
الكاتب
وقال
به».
واإلعالمي األستاذ أسعد اخلوري ّ
ُ
ُّ
لكنها شديدةُ
ُ
ِ
ٍ
عنداري «كان يعمل وسط جالية صعبة ِ
ّ
املراس،
ِ
تقد ِمها».
الوفاء ملن
أجل ُّ
يضحي من ِ
ّ
**
ُ
ٍ
زياد
املميز» قالت بأبي
حلضوره
برهان
أسطع
الفجأة
«غيابه
ُ
ٍ
ِ
ُ
ّ
ُ
ُ
حجار.
الصديقة
األديبة شادية احلاج ّ
ِ
ِ
املصرفية بل بالفكِر واإلعالم» قال
جمده يف احلسابات
«مل يكن ُ
ّ
ُ
الشاعر سايد خمايل.
الصديق
ُ
ً
احلضور» قال الصديقُ
ٍ
ٍ
ودائم
وحدوية
«كان مؤمنا بعقيدة
َ
ِ
ّ
تنبت يف السماء».
كتاب «جذور
صاحب
الدكتور فؤاد احلاج
ُ
ِ
ُ
**
َ
َ
ٍ
وقال فيه الشاعر شربل بعيين ّ
ذهب يف
بصمات ِمن
ترك
أنه
ٍ
ّ
ٌ
القلم
بناني والعربي ،وكانت له نضارة يف
املهجري الل
اإلعالم
ِّ
ِ
ِ
ِّ
ٌ
مر ًة
لبنان
األم
مرتيتي ٌة يف الوطن
وسنديانة
ْ
َ
ّ
ّ
مرتنيّ :
اجنرحت ّ
ِ
رحيله عن
يوم
ومر ًة
األبية مهاجرًا،
مرتيت
ملا غادر أبو زياد
َ
َ
ّ
ّ
ِ
عاملنا.
**
األب أنطوان
اجلميل،
العماد ميشال عون ،املطران ناصر
ُ
ُ
ّ
ُ
الفنانة مارسيل منصور،
الربوفسور فيليب سامل،
طربيه،
ّ
ّ
الشعراء:
املغوش وجنمة خليل،
الكتاب :سركيس كرم ،أكرم
ُ
ّ
قزي ،البري وهبه ،عصام ملكي ،وكثريون وكثريون
أنطوان ّ
ُ
ِ
إسم «أبي زياد» الذي قال فيه
قلوبهم على
الكلمة يف
أزهرت
ِ
ِ
سلوكه ،جريئاً
ً
ِ
ّ
«سويا يف
الدكتور عبد اجمليد الرافعي أنه كان
ّ
ِ
وي ِته».
ومواقف ِه،
وطني ِت ِه
يف
وعربيًا كرميًا يف ُه َّ
ّ
ّ
**
ْ
القزاز
أبيض ِم ِتل
تعزم َحدا \ يف ُع ُمْر
حبر سيدني ال َب َقا
ْ
ْ
ْ
«ويا ْ
ْ
حراش الصدى» قال بأبي زياد
ضاع بـ
صوت دايف
انكسر \ يف
ْ
ْ
ِ
ْ
ُ
ّ
بياع الفرح ،فؤاد نعمان اخلوري.
الشاعر
الصديق
والفن ُ
انّ ،
ُ
**
والعربية يف أسرتاليا
اللبنانية
هكذا يرحل الكبار من أبناء جاليتنا
ّ
ّ
ّ
ّ
وفنانون
وكتاب
إىل العامل اآلخر .فإىل أبي زياد شعراء وأدباء
سياسيون ومنهم مثا ً
ال ال حصرًا نعيم خوري ،فؤاد
وناشطون
ّ
ّ
منور ،ميشال عبيد ،نبيل ّ
طنوس ،جليل بيضون ،مجيل داغر،
عبد احلميد الشامي ،فهمي إيراني ،عبداهلل سليم ،أنور فهد،
حممد رشاد حدبا ،حممود العثمان،
رامز عبيد ،ناظم إيراني،
ّ
تشيعهم دائمًا باقات زهور
األيوبي ،وكثريون غريهم،
عصمت
ّ
ّ
وورود وكلمات عالية.
Shawki1@optusnet.com.au

شيت
رعــ
بــ

ـ شوقي مسلماني

جـنة الـحب

ِ
كتفيك

على

اىل اليت مل تغادرني ابدًا

اىل النور الذي يغلب الظالم

ِ
ذات السحر العابق
اىل امللهمة

الشاعر السيد أحمد الحسيني

ولد

قد

َ
الرب
حسن ِك
ّ
الدر يف كبد
ّ

وزاد

فأنت

الربيع
ُ

السميع
ُ
الليالي

الرضيع
جمد ِك الطفل
فيأنس
َ
ُ

ِ
لك السهم املثلث يف محانا
وأنت

النجم

السطيع
ُ

والقمر

وتبقني

يف

وعاشوا

ِ
حراك الساجدين
يف

ّ
غطى

اذا

اىل

ان

وكانوا

وداسوا

وامتطوا
وهزوا
ّ

فضاءت
فعّل ْت
َ

مدارجنا

ِ
حواشيك

توجوا
ّ

يف

يف

جياد
َ

الصقيع
ُ

النصر

روابيها

قلوب

جنوم
ٌ

الزند
َ

املبينا

كبارًا

املعتدين
َ

احلرب

ارضها

رهبه

املتينَا

ساحبات
ٌ

معاركها

اجلبينا

حرها
ُّ

الدم
ّ

الثخينا

وضوء

الصبح

ُّ
حيتل

اليقينا

ويدفع

يف

اهاليها

احلنينا

تربى
ّ

يف

ضمائنا

جنينا

وأينعت
ْ
ّ
فخضب

يف

ضياء
ً

يف

أعاليها

هضاب
ٌ

وشع البدر يف قمم الغوالي
ّ
عزًا
فيشحذ من سيوف الغار
ّ
فحب ِك
ّ

برعشيت

على

التوالي

باجلمال

اىل السكون الذي يأخذني اىل
دفء النفس

اىل الصوت الذي ينادني بهمس
القلوب

اىل احلبيبة اليت اجتاحت القلب

اىل اليت استوطنت مشاعري
وجعلتين اسريًا خلف اسوار حبها
كيف اخلالص من شباكك؟
العشق!
بغري املزيد من
ِ
فجازني بالعشق عشقا
جازني باحلب حبا

حبنا يف جماهل احللم
حتى يفنى ُ
وينجلي الدجى

وتضاء جنان الروح
وت ُ
ُ
فرش دربنا بالوان
ووروده

الفرح

ُ
ونزيل االحزان
خذيين ...

ضميين ...

َ
يشتعل قلبينا
حتى

فجنة احلب بنارها سالم

الروض حبوريتها
هي َّ
وامال القلوب
وحبرالغرام

دعيين اغرق
دعيين اغرق
وارمحيين

عباس علي مراد  -سدني
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تتــمات

امللك سلمان :ال بد ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بتحقيق املعاني السامية للتضامن وتوحيد الصف والكلمة .وشدد
وجهها إىل املواطنني واملسلمني يف كل
خادم احلرمني يف كلمة ّ
مكان أمس االول ،ملناسبة حلول عيد الفطر املبارك ،على أن
األمة العربية واإلسالمية يف أمس االول احلاجة اليوم إىل التمسك
مببادئها لتقف يف وجه التنظيمات الشريرة ،اليت وصفها بأنها
منبع التطرف واإلرهاب .وقال امللك سلمان إن ذلك ال يتأتى إال
ُّ
بالتوكل على اهلل ،وتضافر اجلهود ،وتوحيد الكلمة.
ويف ما يأتي نص كلمة خادم احلرمني الشريفني:
«أيها اإلخوة واألخوات يف اململكة العربية السعودية ،إخواني
املسلمني يف كل مكان ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .كل
عام وأنتم خبري حنمد اهلل  -تبارك وتعاىل  -أن أعزنا بهذا الدين،
وأكرمنا بإمتام صيام شهر رمضان املبارك وقيامه ،ونسأله أن
يتقبله منا مجيعًا ،وحنمده تعاىل أن أنعم علينا بعيد الفطر السعيد،
فلك اللهم احلمد والثناء على نعمك اليت ال تقدر وال حتصى.
أحدثكم من جوار بيت اهلل احلرام من مكة املكرمة ُمهنئًا لكم أيها
اإلخوة واألخوات بهذا العيد السعيد تهنئة طيبة لكل مسلم ومسلمة
على ثرى هذه األرض املباركة ،ويف شتى أرجاء املعمورة ،سائلني
اهلل تعاىل أن يعيده على اجلميع باخلري واملسرات ،وقد التأمت
جراحات أمتنا اإلسالمية ،وحتقق هلا ما تصبو إليه من عز ومتكني
واستقرار وسالم.
اإلخوة واألخوات:
إن احتفاء املسلمني كافة بعيد الفطر املبارك هو مظهر من مظاهر
التالحم ،وعنصر من عناصر الوحدة بني سائر أبناء األمة اإلسالمية،
جتمع املسلمني مهما اختلفت أماكنهم ولغاتهم ،وتنشر معاني
وحدة
ُ
الرتاحم والتعاطف واحملبة والسالم ،باعتبارها من قيم اإلسالم
النبيلة اليت دعا الناس إليها قبل أربعة عشر قرنًا ،وتربى عليها
املسلمون وتعلموها.
إخواني املسلمني :إن اململكة العربية السعودية تأسست على كتاب
اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وأصبحت حبمد اهلل
مضرب املثل للوحدة والصفاء والتنمية والبناء على مستوى الفرد
أمن تقوم بواجبها بتعزيز روح
واجملتمع ،وستظل بإذن اهلل واحة ٍ
احملبة والوئام وتضميد اجلراح ،والعمل على حتقيق مبادئ العدل
والسالم ،ومكافحة اإلرهاب ،حتى ينعم العامل باألمن واالستقرار
والرخاء.
هم األمة
لقد محلت هذه البالد ،اململكة العربية السعودية،
ّ
اإلسالمية ،منذ توحيدها وال تزال ،مستشعرة موقعها يف قلب العامل
غرو أن كانت وال تزال
اإلسالمي ،وخدمتها للحرمني الشريفني ،فال َ
وستستمر بعون اهلل حريصة على خدمة اإلسالم ،والوقوف جبانب
املسلمني يف أرجاء املعمورة ،والدفاع عن قضاياهم املشروعة،
ٍ
خباصة يف هذا الوقت الدقيق الذي
ويف مقدمتها قضية فلسطني،
متر به أمتنا العربية واإلسالمية.
أيها اإلخوة واألخوات :إن اململكة العربية السعودية حيدوها األمل
يف حتقيق املعاني السامية للتضامن ،وتوحيد الصف والكلمة
استجابة لنداء احلق تبارك وتعاىل يف قوله «واعتصموا حببل اهلل
أعداء فألف بني
مجيعًا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم
ً
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا».
إخواني املسلمني :اليوم أمتنا العربية واإلسالمية بأمس احلاجة إىل
التمسك مببادئها على حنو ما كانت عليه يف عصور القوة واملنعة،
لتقف يف وجه التنظيمات الشريرة ،منبع التطرف واإلرهاب ،ولن
يتأتى ذلك إال بعد التوكل على اهلل ثم تضافر اجلهود ،وتوحيد
الكلمة ،وتغليب جانب العقل واحلكمة ،لنجنب أوطاننا وشعوبنا
هذه الفنت ،فديننا دين حمبة وسالم ،يدعو إىل تقبل اآلخر واحرتامه
والتعايش معه.
اإلخوة واألخوات :إننا نتوجه بقلوبنا وجوارحنا إىل اهلل  -تبارك
وتعاىل  -باحلمد والشكر ،وندعوه أن يأخذ بأيدينا وأيدي أمتنا إىل
ما فيه خريها وصالحها  ،لتجتاز شعوبنا ما نزل بها من حمن ،وأن
يكون العيد السعيد مناسبة طيبة لتجاوز اآلالم ،وبلوغ اآلمال .كما
نسأله تعاىل أن يغمر برمحته ورضوانه ومغفرته شهداءنا ،الذين
فاضت أرواحهم الطاهرة فداء لدينهم ووطنهم ،وأن يرحم مجيع
أموات املسلمني ،إنه مسيع جميب الدعاء .وكل عام وأنتم خبري،
وأمتنا العربية واإلسالمية والعامل أمجع بكل خري وأمن وسالم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته».

«داعش» يدمر زورقا ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مدير أمن
جزيرة سيناء .وأقال وزير الداخلية جمدي عبد الغفار،
َ
وعي اللواء خالد عبد العال خلفًا له،
القاهرة اللواء أسامة بدير،
نَّ
بعد هجومني بسيارتني مفخختني استهدفتا مسؤو ً
ال بارزًا ومقرًا
ديبلوماسيًا يف أشد مناطق العاصمة حراسة.
ّ
وتبنى تنظيم «والية سيناء» التابع لـ «داعش» ،تدمري الزورق
العسكري ،يف عملية نوعية غري مألوفة ُن ِّفذت بعد أيام على اهلجوم
الذي ّ
شنه مئات من املسلحني على مدينة الشيخ زويد ،يف حماولة
للسيطرة على مناطق فيها ،ما أسفر عن مقتل حواىل  100مسلح
يف ساعات عدة ،واستشهاد  4ضباط و 13جنديًا يف اجليش.
وأعلن اجليش أن الزورق العسكري ُد ِّمر بعد مطاردته عناصر
إرهابية قبالة سواحل رفح ،وإثر إطالق النار صوبه ،ما أسفر عن
ادعى
اشتعال النريان فيه من دون خسائر يف األرواح» ،فيما ّ

موجه».
تنظيم «والية سيناء» أن «فرقاطة ُد ِّمرت بصاروخ ّ

متشيط آخر جيوب ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وصدت حماولة للجماعة عند
والقوات املوالية هلم يف مدينة عدن،
ّ
مدخل املدينة الشرقي لتعزيز عناصرها احملاصرين ،فيما وصل إىل
عدن وزيرا الداخلية والنقل ووزير الداخلية السابق ورئيس جهاز
االمن القومي ونائب رئيس جملس النواب.
وتواصلت املواجهات يف أحياء مدينة تعز وحميطها ويف اجلبهات
حول مدينة مأرب يف ظل تقدم للمقاومة ورجال القبائل الذين
تدعمهم قوات اجليش املوالي للشرعية وحتت غطاء متواصل من
طريان قوات التحالف الذي استمرت غاراته أمس يف ضرب جيوب
احلوثيني يف عدن وحلج ومأرب واجلوف واملناطق احلدودية يف
حمافظيت حجة وصعدة.
وأكدت مصادر يف املقاومة أن قوات الشرعية استطاعت ابعاد
احلوثيني والقوات املوالية للرئيس السابق علي عبداهلل صاحل
مسافة  30كيلومرتًا اىل الشمال من عدن ،وباتت منطقة املعال يف
يد املقاومة بالكامل إىل جانب أجزاء كبرية من أحياء منطقة كريرت
مت التوغل فيها باملدرعات واآلليات التابعة لقوات اجليش الشرعي
ورجال املقاومة الشعبية ،كما حاولت تعزيزات حوثية رد اهلجوم
من املدخل الشرقي يف منطقة العريش قبل أن ترتاجع أمام قوات
الشرعية وضربات طريان التحالف العربي.
وأعلنت دولة االمارات أمس االول عن استشهاد ضابط برتبة
مالزم كان يشارك ضمن قواتها يف العمليات العسكرية يف
اليمن .وقالت القيادة العامة للقوات املسلحة ان املالزم عبد
العزيز سرحان صاحل الكعيب «استشهد اثناء تأديته واجبه الوطين
ضمن القوات املشاركة يف عملية إعادة األمل للتحالف العربي
الذي تقوده اململكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إىل جانب
احلكومة الشرعية يف اليمن ودعمها».

ايران باقية حتت...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املاراتونية للتوصل اىل االتفاق التارخيي ،نظريه السعودي عادل
اجلبري يف مستهل محلة تهدف اىل حشد تأييد العديد من املتشككني
يف االتفاق سواء داخل الواليات املتحدة او خارجها.
وصرح اجلبري عقب احملادثات« :مجيعنا يف املنطقة نرغب يف ان
نرى حال سلميا لربنامج ايران النووي» .واعرب عن ترحيبه بـ»نظام
التفتيش القوي واملستمر الذي يضمن عدم انتهاك ايران لشروط
االتفاق» ،مضيفًا ان االتفاق جيب ان يتضمن الية فعالة وسريعة
العادة فرض العقوبات على ايران اذا انتهكت شروط االتفاق الذي
مت التوصل اليه الثلثاء .وقال« :نأمل أنه ...يف حال تنفيذ االتفاق
أن يستغل اإليرانيون االتفاق من أجل حتسني الوضع االقتصادي
يف إيران وحتسني أوضاع معيشة شعبهم ...وأال يستغلوه يف
مغامرات باملنطقة» .وأكد انه «اذا حاولت ايران التسبب مبشاكل
يف املنطقة ،فاننا ملتزمون مواجهتها حبزم».
وأعلن كريي انه سيتوجه اىل منطقة اخلليج الطالع زعمائها على
االتفاق .وقال« :يف  3اب سالتقي (زعماء) مجيع دول جملس
التعاون اخلليجي واطلعهم بالكامل واجيب على اي اسئلة لديهم».
وأوضح ان اللقاء سيعقد يف الدوحة.
واالسبوع املقبل يتوجه أيضًا وزير الدفاع االمريكي آشتون كارتر
اىل اسرائيل .كما من املفرتض ان يزور زعيم املعارضة االسرائيلية
اسحق هرتزوغ واشنطن قريبًا يف مسعى للحصول على ضمانات
امنية.
ويف الواليات املتحدة ،اعلنت زعيمة الدميوقراطيني يف جملس
النواب األمريكي نانسي بيلوسي أن االتفاق النووي مع إيران
سيحظى بدعم قوي منها وأنها ستقنع زمالءها كي يصوتوا
ملصلحته.
لكن رئيس جملس النواب اجلمهوري جون بوينر رأى أن «من
الواضح» أن غالبية أعضاء جملسي النواب والشيوخ تعارض هذا
االتفاق النووي.
ويف القدس ،كشفت مواجهة متوترة صورتها العدسات بني وزير
اخلارجية الربيطاني فيليب هاموند ورئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو التوتر يف شأن االتفاق النووي.
وكرر نتنياهو معارضته لالتفاق قائال إنه سيتيح إليران يف نهاية
املطاف أن حتصل على أسلحة نووية سواء كان ذلك بالتزام االتفاق
أو من طريق «الغش وجتاوز آلية التفتيش احملكمة» .وأضاف
أن ختفيف العقوبات سيؤدي اىل متويل العدوان اإليراني يف
املنطقة.
يف موازاة ذلك ،أبلغ رئيس الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون
الرئيس اإليراني حسن روحاني خالل اتصال هاتفي أن االتفاق
النووي ميثل بداية جديدة يف العالقات وأنه ملتزم إعادة فتح
السفارة الربيطانية يف طهران.
وصرح وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس امام الشيوخ بان
فرنسا «ستحكم حبسب االدلة» على سياسة ايران اخلارجية بعد
االتفاق .وقال« :يف ما يتعلق باملستقبل ،فلنمتنع عن اطالق
اي تكهنات .سنرى وحنكم على سياسة ايران اخلارجية حبسب
االدلة».
ويف االطار عينه ،أوضحت القوى الكربى الست اليت عقدت مع
طهران اتفاق فيينا ،يف رسالة بعثت بها اىل االمم املتحدة ان
ايران ستبقى حتت تهديد اعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال

 15سنة .وجاء يف الرسالة املؤرخة  14متوز  ،ان جمموعة 1+5
 لالعضاء الدائمني يف جملس االمن (الواليات املتحدة والصنيوروسيا وفرنسا وبريطانيا) اىل املانيا  -تلتزم متديد هذه اآللية
مخس سنوات بعد انتهاء فرتة صالحية اتفاق فيينا .وخالل فرتة
مخس سنوات» اضافية« ،ستتمسك بتطبيق املبدأ ...الذي ينص
على اعادة العقوبات اذا مل تلتزم ايران بطريقة ملحوظة هذا او ذاك
من التزاماتها» الواردة يف اتفاق فيني

كنعان من معراب...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بصراحة املوضوع ليس كما يصوره البعض ،باعتبار أن هذا االعالن
ال يعين أن كل األمور قد حلت بل ان املوضوع معقد أكثر من ذلك
وفيه تداخالت خارجية وداخلية ونتعاطى معه حبكمة وروية ،ففي
النهاية حنن شركاء يف هذا الوطن ونريد قانون انتخابات جديدا
وقانون استعادة اجلنسية ،فمرسوم الدورة االستثنائية جيب أن
ال يفتئت على صالحيات رئيس اجلمهورية مبعنى الـ 24وزيرا ،كل
هذه املشاورات متهد على املستوى املسيحي اىل مزيد من التقارب
يف العالقة بني التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية».
وحول مصري جلسة احلكومة املقبلة ،قال كنعان« :لقد وضعنا
الدكتور جعجع يف أجواء لقائه مع الرئيس سالم ،وبدورنا أطلعناه
على معطيات معينة ،ونأمل التوصل اىل حلول غري ظرفية أو مومسية
بل جذرية وحترتم األصول الدستورية والقانونية وامليثاقية ،وأال
تتعدى على صالحيات رئيس اجلمهورية ،اذ ان هذه األمور ال ميكننا
التساهل بها».

كاغ

على صعيد آخر صدر عن املكتب اإلعالمي للمنسقة اخلاصة لألمم
املتحدة يف لبنان سيغريد كاغ البيان اآلتي« :عقب عودتها من
مشاورات جملس األمن يف نيويورك ،قامت املنسقة اخلاصة لألمم
املتحدة يف لبنان سيغريد كاغ مبناقشة آخر التطورات يف لبنان
واملنطقة مع جمموعة واسعة من الشخصيات اللبنانية والدولية.
وتضمنت لقاءاتها رئيس جملس الوزراء متام سالم ورئيس جملس
النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيري واإلصالح النائب ميشال
عون ورئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط ،والسيد نادر
احلريري ،ومسؤولني من حزب اهلل وسفراء كل من مصر وإيران
والواليات املتحدة .كما حتدثت كاغ هاتفيا مع الدكتور مسري جعجع
وسفري فرنسا.
ونقلت حملاوريها استمرار التزام اجملتمع الدولي باحلفاظ على
االستقرار يف لبنان .كما نقلت رسالة جملس األمن أن استمرار
الفراغ الرئاسي ال يزال مصدرا للقلق ،خصوصا كونه يقوض قدرة
لبنان على التصدي للتحديات األمنية واالقتصادية واالجتماعية اليت
يواجهها .وأكدت أهمية قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على العمل
بشكل فعال ملواجهة هذه التحديات».

ابو شربل يعايد شربل بعيين

ان تكتب عن شربل بعيين انه ألجناز صعب ولذيذ ،ان تدخل عامله
املليء بالشعر وألدب والفكر انها ملغامرة شاقة ومجيلة.
شربل سركيس بعيين ترك وطن األرز مرغمًا وهو يف ريعان الشباب،
فصنع من غربته صرحًا إعالميًا وثقافيًا عاليًا ليحضن حتت جناحيه باقة
من رجال األدب والشعر يف املهجر.
انه رسول للكلمة ومعلم لألجيال ،وصف منذ صغره بالنابغة انه شاعر
وأديب صنع من حياته صومعة ال تشبه احدا.
اصدر اكثر من ستني كتابا يف األدب والشعر ترمجت اىل عدة لغات...
وكتب عنه اكثر من أربعني أديبا وشاعرا.
من مدينيت األثرية مدينة احلرف جبيل وبالتحديد من معهد األجبدية
انطلقت جائزة شربل بعيين السنوية منذ عشرين عامًا لتكرم وجوه
المعة من أبناء اجلاليةّ ،
علقت على صدره وعلى جدران منزله عشرات
امليداليات واألومسة تكرميا ملشواره الطويل ولعطائه املستمر.
يف عيد شفيعي وشفيعك قديس لبنان والعامل شربل خملوف احببت ان
اعايدك بهذه الكلمات النابعة من القلب ،متمنيًا لك مزيدا من التألق
والعطاء والصحة وأن تبقى مرتبعا على عرش الكلمة .
افتخر بك وافتخر بصداقتك  .....وكل عيد وانت بألف خري.

بادرو الحجه
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إعـالن

مـحالت الـخطيب للـسمانة الـعربية
جميع أنواع الحبوب والزيوت
واملعلبات
خـبز طـازج يـوميا ..مـوالح
 بـهارات  -أجـبان  -ألـبان-مــعكرونة بأصـناف مـتعددة -
بـندورة معـلبة  -قـهوة
وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني
والعربي من كافة أنواع املواد
الغذائية

محالت الخطيب
أكرب من سوبرماركت

املحل من الخارج

املكـسرات

إستقامة ،صدق يف املعاملة
واسعارنا هي األفضل
نتقدم من الجالية العربية
واالسالمية بأحر التهاني بمناسبة
حلول عيد الفطر السعيد ،أعاده
حبوب ومعلـبات
اهلل على اوطاننا باألمن والسالم
وعلى اسرتاليا بالتقدم واالزدهار.

فطر مبارك على الجميع

Tel: 03 9465 4044

366 Station St, Lalor, VIC 3075 -
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تكريم

كلمات تكريم تجمع الوطنيني االسرتاليني العرب للشاعر شربل بعيني
يف التفاتة رائعة ،غري مسبوقة،
جتمع الوطنيني األسرتاليني
كرم ّ
ّ
العرب الشاعر شربل بعيين يف
شهر رمضان املبارك ،حبضور
رجال دين مسلمني ومسيحيني،
واعالمية
ثقافية
وفعاليات
وجتارية واجتماعية ،وقد القى
رئيس التجمع االستاذ موسى
معبة جاء فيها:
مرعي كلمة رّ

األحب ُاء الكرام
أيها
ّ
ُّ
ٌ
صديق
بيننا اآلن
عزيز على
ٌ
قلوبنا مجيعًا .قالوا عنه
الكثري،
ِ
َ
ِ
ِ
األدب املهجري،
كسيف
ورائد
ِ
الشعر االغرتابي ،أما أنا
فقلت
ُ
إنه عميد األدباء والشعراء
عنه ُ
يف غربتنا هذه ،ألن ال
أحد
َ
َ
مثلُه ،وما عليكم ّ
أعطى
إال أن
َ
مع القلم.
ه
رحلت
تراجعوا
َ

كتري من االصدقاء وافقوني
ٌ
على هذا اللقب ،ومنهم الشاعر
العراقي الكبري حييى السماوي،
َ
تزوج
كيف ال ،وقد
الكلمة
َ
َ
احلرة ،اليت أبوها
وامها
االدب ُّ
ُ
واستطاع ان حيتلَّ
ُ
الفلسفة،
َ
مركزَا كبريًا ،ال بل
أصبح من
َ
اوائل الذين ساهموا يف ارساء
املهجري.
االدب
اساسات

موسى مرعي يسلم الجائزة للشاعر شربل بعيني
الرومانسية
له
فاحننت
ْ
ْ
واعتنقته احملبة
لت قلَبه
وغس ْ
ّ
الدموع احلزينة.
ُ
ُ
جيلس معنا الليلة،
يشاركنا
ُ
َ
ِ
ابن
مائدة الرمحن ،انه
بلدة
ُ
جمدليا قضاء زغرتا مشال لبنان،
ذلك الشاب اليافع الذي هاجر
اىل اسرتاليا عام  .1971بسبب
ٍ
تعر ِ
العتداء من
ضه
جواسيس
ِ
ّ
املكتب الثاني ،أي املخابرات
اللبنانية ،ألنه أبى إال أن يقول
كلمته وميشي.
،
الكتب
من
العديد
اجنب
وزين
ِ
َ
َ
ّ
االمسيات الشعرية يف الوطن
ِ
واملهجر بقصائده
اهلادفة،
َ
واألمة.
الوطن
اليت تناجي
َ
يكتف باألدب ،بل ّ
ِ
ومل
ألف
وأخرج أكثر من  14مسرحية
ُ
مثلها
آالف األطفال يف معهد
سيدة لبنان ـ هاريس بارك،
ِ
فاستحق عن جدارة لقب
رائد
املسرح الطفولي العربي يف
أسرتاليا.
ُ
ُترمجت
مؤلفاته اىل عدة
لغات نذكر منها :االنكليزية،
واالسبانية،
والفرنسية،
والسريانية،
واالوردية،
والفارسية.
مارس مهنة التعليم يف معهد
سيدة لبنان ـ هاريس بارك
ُ
منذ عام  ، 1980وتبنت
وزارة
الرتبية يف والية نيو ساوث
ويلز مؤلفاته املدرسية ،وعملت
على طباعتها بغية تدريسها
يف معظم مدارس الوالية.
قرر
هلذا
جتمع الوطنيني
ّ
ّ
االسرتاليني والعرب تكريم هذا

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

االديب
والشاعر ،وقد اخرتنا
َ
َ
هذه الليلة بالذات الن من
ثالثة ايام مضت احيا املسلمون
ذكرى استشهاد امري املؤمنني
االمام علي الذي قتله غدرا
ٌ
زنديق من الدواعش .وكيف
ال خنتار هذا اليوم وقد ناجى
شاعرنا
أمري املؤمنني مبزامري
َ
ُ
كتاب
شعرية مجعها يف
أمساه
ُ
ٍ
“مناجاة علي”ُ ،ترجم اىل عدة
أن
استطاع
َ
لغات عاملية ،بعد ِ
حيو َل
ان
الدعاء اىل قصيدة،
ْ
َ
ّ
بطريقة علمية جديدة وحديثة
من ناحية ادخال “املزامري” اىل
األدب االسالمي.
إنه أخي وصديقي االستاذ
شربل بعيين  .اطلب منه ان
َ
ويقبل منا هذا
يتكرم
الدرع
َ
َ
املتواضع.
التقديري
َ
َّ
وبعد استالمه الدرع احملفور عليه
“اىل عميد األدب املهجري”
قال الشاعر بعيين:
مساء اخلري
َ
جتمع الوطنيني االسرتاليني
أراد ّ
والعرب أن يفاجئين بهذا
يعلم
التكريم ،ومل
رئيسه
ْ
ُ
الصديق الكبري موسى مرعي أن
َ
بعض الذين دعاهم الليلة قد
ً
ّ
قصيدة
فحضرت
أخربوني بذلك،
ً
أمامكم
قصرية ،كي ال أقف
َ
تعقد لساني.
واملفاجأة
ُ

لقد ُكّرمت
أكثر من عشرين مرة،
َ
املرة األوىل اليت ُ
ُ
ولكنها
كرم
أ
ّ
أنا
بها،
الشاعر املسيحي ،يف
ُ
شهر رمضان املبارك ،من
قبل
ِ
ٍ
مسلمني
إخوة
حمبني شرفاء.
َ
ّ
وصدقوني أن هذا التكريم
ّ
سيبقى األمجل يف حياتي ،كيف
ال ،وأنتم تشهدون عليه ،بعد
صيامكم
قدمتم
وإفطاركم
أن ّ
َ
َ
هلل تعاىل.
شهر رمضان
يقولون إن
شهر
َ
ُ
التسامح
واحملبة ،فامسحوا
ّ
ع
أوز
لي أن
أيام هذا الشهِر
ّ
َ
َ
باقي
على
الفضيل
أيام السنة
ِ
التسامح بني
ليع ّم
الناس،
ُ
ُ
ِ
احملبُة
وتغمر
أبناء شعِبنا يف
َ
ّ
َ
كل مكان ،وخاصة يف بلداننا
ّ
علنا
احلبيبة،
نعود اىل تلك
ُ
الديار بعد غربة طويلة.
ـ1ـ
انشاهلل بشهر الصوم والغفران
احملبه بتغمر األكوان
مشس
ّ
يا رمضان ..بيلبق التبخري
بتوزع االميان
بإيامك الـ
ّ
ـ2ـ
واليوم ،يوم احلب والتقدير
موسى عطاني من الوفا نيشان
إبن مرعي ..كبري ابن كبري
ابن اجلنوب الصامد املنصان
ـ3ـ
متلي ومتلو ّ
لفنا التهجري
رحنا ..وتركنا القلب باألوطان
وبعدو ببلدنا ..الغش والتزوير
ّ
ومفرق اجلريان
مركع وطن..
ّ
ـ4ـ
شياطني ..عم حترق قلوب
كتري
وع طفالنا عم تهدم البنيان
باسم اإلله بتعلن التكفري
وكل الكفر ْ
تك ُذب على الرمحان
ـ5ـ
مسلم أنا ..من يوم كنت زغري
إسلمت بإإلجنيل يا إخوان
أسلم بقلبك ..حارب التعتري
أسلم بآيه نزلت بقرآن
ـ6ـ
لربك ..صوب عرشو طري
أسلم ّ
وال ختاف يزعل ّ
منك فليتان
وال تقول بعد املوت شو بيصري
تا تزور ّ
جنه ساكنا الرضوان
الزم ،بإمسو ،ترحم االنسان

السيد علي كرنيب يهنئ
يتقدم عضو بلدية ليفربول،
رئيس جملس اجلالية اللبنانية
يف نيو ساوث ويلز السيد
علي كرنيب من اجلالية
االسالمية عامة واللبنانية
خاصة باحر التهاني واطيب
االماني مبناسبة حلول عيد
الفطر السعيد ،اعاده اهلل
عليكم باخلري واليمن والربكات
وعلى وطننا احلبيب لبنان
باالمن والسالم واالستقرار
وعلى اسرتاليا الغالية مبزيد

من التقدم واالزدهار وكل
عام واجلميع بألف خري.

مجلس الجالية اللبنانية يهنئ
يتقدم جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز السيد علي
كرنيب من اجلالية االسالمية رئيسا ةاعضاء باحر التهاني واطيب
االماني مبناسبة انتهاء شهر رمضان املبارك وحلول عيد الفطر
السعيد ،اعاده اهلل عليكم باخلري واليمن والربكات وعلى وطننا
احلبيب لبنان باالمن ةالسالم واالستقرار وعلى اسرتاليا الغالية
مبزيد من التقدم واالزدهار وكل عام واجلميع بألف خري.
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Cattle trade slashed: Labor questions if Facebook is now worth more than BHP, CBA, Woolies combined
poor relations with Indonesia to blame

Reason to smile: Facebook CEO Mark Zuckerberg at the time of its IPO. Photo: Reuters
Indonesia has slashed permits for cattle imports from Australia. Photo: Brendan Esposito

Australia’s live export industry is in shock after
Indonesia has drastically
reduced the number of import permits for cattle for
the current quarter, with
Labor leader Bill Shorten
describing it as a “grave
concern” that he hopes is
not due to tensions in the
bilateral relationship.
The allocation for the July
to September quarter is
just 50,000, which is significantly less than the
200,000 permits that were
expected and the 250,000
for the quarter just gone.
Australian Livestock Exporters’ Council chief executive Alison Penfold
described the news as a
“disappointment” and a
“surprise”.
She told ABC 24 on Tuesday that the reasons for
the decision, which was
made late last week, had
not yet been made clear.
But she said they would be
due to trade and food security - and not any other
issues going on with the
Australia-Indonesia relationship.
“It certainly will present
some challenges, particularly around shipping for
the industry but we’ve
been trading with Indonesia now for over 30 years,”
she said of the decision.
“We have had our ups and
downs but we will continue to work constructively
with our customers and
within the parameters that
are set for the trade.”

A spokesman for Agriculture Minister Barnaby
Joyce said the government
would continue to “make
representations on behalf
of exporters to ensure this
important trade relationship is maintained”.
He is expected to address
the media from Perth later
on Tuesday.
Mr Shorten told reporters
that he was “most concerned” about what was
happening to cattle exports.
“This is a grave concern.”
When pressed about the
reasons behind the dramatic cut in permits, he
said: “I sincerely hope that
our relationship with Indonesia at the political level
is not driving this reduction.”
The opposition’s agriculture spokesman Joel
Fitzgibbon argued the relationship was certainly a
factor.
“Of course the Abbott
government’s relationship
with Indonesia or the deterioration of it won’t be
helping at all,” he told the
ABC.
In a statement, he also
said, “there’s no doubt
Australia’s relationship
with Indonesia has deteriorated under Tony Abbott”.
Labor also pointed to Mr
Joyce’s split with cabinet
over the government’s approval of an Shenhua coal
mine in his electorate.
“The situation in Indonesia

is a shocking development
but should not have been
entirely unexpected if Minister Joyce was across his
brief and not distracted by
his internal wars with cabinet,” Mr Fitzgibbon said.
The former Labor government faced a diplomatic
storm over cattle of its
own, when it banned live
exports to Indonesia in
2011.
It suddenly stopped
exports after footage
emerged of animal cruelty
in Indonesia, sparking outrage from both the Australian cattle industry and
Australia’s neighbour.
The cattle permit change
comes just weeks after
former Indonesian foreign
minister Marty Natalegawa said relations between
Australia and Indonesia
appeared to be at their
lowest point.
Australia’s Ambassador
to Indonesia, Paul Grigson, has only recently resumed his post in Jakarta.
He was briefly recalled
after Andrew Chan and
Myuran Sukumaran were
executed.
Relations between Indonesia and Australia have
also been tested over the
past 18 months by allegations that Australian spies
tapped former president
Susilo Bambang Yudhoyono’s phone during
Labor’s time in office, as
well as the Abbott government’s asylum seeker
boat turnbacks policy.

Market value of Facebook v BHP v CBA. Photo:
Facebook is now worth
$US250 billion ($337 billion) after its shares hit
a fresh record high overnight in the US.
Mark Zuckerberg’s near
ubiquitous social network
is the fastest company to
achieve this milestone.
The company went public
barely three years ago, and
as detailed in the Hollywood film Social Network,
was founded in a Harvard
dorm room in just 2004.
This is a stunning achievement.
Incredibly, the valuation
means Facebook is now
worth more than the two
biggest companies listed
on the Australian sharemarket, miner BHP Billiton and financial services
behemoth Commonwealth
Bank, combined.
The two Australian corporate giants are both worth
about $139 billion, or
$US104 billion, based on
Monday’s closing prices.
That leaves enough room
to throw in another giant
Australian company such
as Woolworths (worth $34
billion, or $US25 billion)

and still have some change
left over.
The rise of Facebook over
the past three years tells
you a lot about the global
economy and markets over
that period.
The world has changed
dramatically since May
2012. Back then, the Australian dollar was hovering around parity with the
greenback and the national economy was enjoying a
once-in-a-century, Chinadriven resources boom.
At the time of Facebook’s
IPO, which valued the company at around $US100 billion, BHP was valued north
of $US160 billion (it would
surpass $US200 billion later that year) while CBA was
worth about $80 billion.
Facebook’s inexorable rise
also reflects some important dynamics in tech, including the advent of the
mobile web in both developed and emerging economies.
After some early wobbles
as a public company, Facebook has gone on to
amass an enormous user
base - almost 1 billion

people around the planet
log into the service every
day. It now dominates the
booming market for mobile advertising alongside
Google.
Zuckerberg has pulled off
some ambitious acquisitions, paying $US19 billion
for WhatsApp, a messaging app used by millions
but with only a handful
employees, and a virtualreality headset maker,
Occulus Rift. Some might
quibble with the lofty valuation being ascribed to
Facebook (and a lot of
public and privately held
company tech companies)
but it looks well placed to
dominate the next phase of
the internet.
It’s staggering to think that
one of the world’s most
important companies, one
that can justifiably claim
to have changed the world,
was founded barely a decade ago.
By contrast, BHP’s history
stretches back more than
130 years, while Commonwealth Bank was founded
more than a century ago in
1912.
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How Sydney is beating new anti-smoking laws Labor denies carbon tax is coming back

Lee Sultana, smokes a cigarette in the courtyard of the Carlisle Hotel, Newtown. Photo: Sahlan Hayes

Pubs, cafes and restaurants have been forced to
adapt to the state’s new
anti-smoking regulations,
with some venues choosing fags over food by restricting outdoor dining.
The July 6 changes
banned smoking in commercial outdoor dining
areas and within four
metres of the entrance or
exit of cafes, restaurants
and other licensed establishments. The rules apply to seated dining areas
where food is served for
immediate consumption.
But some pubs have taken matters into their own
hands, opting to sacrifice
outdoor dining to indulge
smokers.
Food is no longer served
in the small beer garden
of Newtown’s Carlisle
Castle Hotel, so that patrons can smoke. Licensee Melissa Wood said the
situation discouraged the
responsible consumption
of alcohol and was “becoming a bit of a nightmare”.
“People are whinging,
‘why can’t they go out
here?’,” she said. “I think
it’s discouraging people
to do the right thing and
eat while they’re drinking.”
At the nearby Courthouse
Hotel, the large outdoor
area has been partitioned
into two sections: one
with dining and no smoking, the other with smoking and no dining. The
Bank Hotel, also in New-

town, has made similar
provisions.
“Now I get to make the
choice between drinking
on an empty stomach
or ditching my smoker
friends,” patron Daniel
Graham said on Twitter.
The effect has also been
felt at central business
district cafes. City of Sydney councillor Angela
Vithoulkas, who owns
Vivo cafe on George
Street, said regular patrons were no longer
coming in for coffee and
cigarette breaks because
there was nowhere in the
vicinity they could legally
smoke.
She said her business
and others nearby had
seen a downturn in trade
of 20 to 30 per cent.
“It’s gone – overnight,”
she said. “We’ve suffered
a great loss. It happened
from the first day.”
Ms Vithoulkas said options for smokers in the
CBD were now so limited that “people are just
huddled around garbage
bins”. She also criticised
the health department for
a “lack of planning” to
assist operators through
the transition phase. She
felt small businesses had
been disadvantaged compared to larger venues
that could divvy up their
outdoor space.
Director of the NSW Centre for Population Health
Jo Mitchell rejected suggestions businesses were
not adequately informed

about the changes.
NSW Health twice wrote
letters to affected owners and worked with peak
bodies to ensure operators were aware of their
responsibilities, she said.
The requisite signage
was also available free of
charge from the department.
“There has been quite a
lot that’s been done,” Dr
Mitchell said.
There was no data available from the first week
of enforcement but Dr
Mitchell said the implementation had been successful and the laws were
“overwhelmingly positively received by community members”.
But venue owners expressed continuing confusion about what was
permissible. In Alexandria, the Brewery Bar has
devoted an eighth of its
beer garden for smokers,
but owner Mark Fethers
said he could do little to
stop patrons taking their
food into the smoking
zone, describing it as
“grey area”.
Dr Mitchell clarified that
operators were required
to indicate the area was
a non-dining zone and
were expected to enforce
those regulations. But if
they had done so, they
would not be liable for
patrons who flouted the
rules. Individuals could
not be fined for eating
in the smoking area, she
said.

Labor has again emphatically ruled out reintroducing
a carbon tax but confirmed it
is still examining a new climate change policy that will
include an emissions trading scheme.
Shadow environment minister Mark Butler declared that
Labor will not bring back a
carbon tax at a press conference on Wednesday morning, in response to reports
that his party was planning
to resurrect this controversial policy at the next federal
election.
However Prime Minister
Tony Abbott has leapt on a
leaked discussion paper to
claim Labor has put a carbon tax back on the table
and wants to “damage our
economy” by increasing
costs for households, power
stations and car buyers.
The Coalition also claims the
leak reveals a “catastrophic”
split within Labor and that
elements in the party are trying to undermine leader Bill
Shorten.
It is not clear who outside
Labor has had access to the
discussion paper, although
Mr Butler said on Wednesday that the party was conducting “discussions with
stakeholders” on the proposal.
News Corp reported on
Wednesday that Labor has
drafted new plans for a carbon tax, ahead of the ALP’s
National Conference at the
end of the month.
The document is reported to
include a “modified” version
of the original carbon tax
and a new tax on the electricity tax.
It is also reported to include
emission standards for cars,
which would boost the cost
of a new car by $1500, new
laws to govern power plants,
¬energy efficiency targets to
include the family home and
an “Electricity Transformation Plan” to phase out coal
for renewable energy.
But Mr Butler described the
reports as “misleading”.
“In the late part of the last
Labor government ... we took
a decision to terminate the
carbon tax and that remains
very much Labor’s policy,”
he said.
“We have been clear though,
that we will take to the 2016

election an emissions trading scheme that will place
a legal cap on carbon pollution that then lets business
work out the cheapest and
the most effective way to
operate.
“This is the sort of scheme
you see operating in North
America, in the United Kingdom, in places like Germany
and France and increasingly
in our own region like South
Korea and China.”
Labor has been at pains not
to revisit the controversial
“carbon tax” that formed
dominated the Coalition’s
attack against the Gillard
government.
An ETS is understood to
mean there is a cap on emissions, and requires emitters
to have permits, which they
can then buy or trade with
other emitters if they want to
emit more than their cap. A
carbon tax involves a price
on carbon emitted.
Mr Butler said the leaked
document was merely a
briefing paper to inform discussion, not a policy document.
“I want to stress this is just
one of a series of papers
that have been prepared and
there has not even been the
beginning of a discussion
yet in shadow cabinet about
this,” he said.
Mr Abbott seized on the reports on Wednesday.
“We have always said … that
if Labor came back the [asylum seeker] boats would be
back, the mining tax would
be back and now we find out
... the carbon tax would be
back,” he said.
“This just shows that Labor can’t learn and hasn’t
changed.
“[Labor] wants to damage
our economy by reintroducing … a triple whammy
carbon tax on households,
on power stations and on
cars.”
Environment Minister Greg
Hunt said the plan would
lead to a “massive hike”
in electricity, gas and fuel
prices.
“But there is also a split [in
Labor] of catastrophic proportions,” he said.
“Who leaked Labor’s plan?
Why did they leak Labor’s
plan. Was it a plan to kill the
tax or kill Bill?”

Mr Butler said while the
leak was “unfortunate” but
the party remained focused
on taking a serious climate
change policy to the next
election.
“Obviously I’m concerned
that [someone] through
carelessness or someone
wanting to big-note themselves has provided an options paper … to the News
Limited paper,” he said.
“Of course I’d prefer that
wasn’t the case”.
Labor MP Richard Marles
said the leak paled in comparison to that following a
heated cabinet discussion
on national security last
month.
“This sort of thing happens
in politics, it’s not the biggest thing in the world,” he
told Sky News.
Mr Marles said economies
around the world were using
emission trading schemes
that harnessed the free market to tackle climate change
- a threat the government
“have their head in the sand
about”.
“In Tony Abbott you’ve got a
man that basically sees that
climate change is crap. He is
anti science and he is trying
to take our country back to
the stone age,” Mr Marles
said.
He described claims that
Labor wanted to damage
the economy as “hyped-up
rhetoric”.
Treasurer Joe Hockey described the proposal as
“madness”.
“I mean the situation here is
Bill Shorten now wants not
one carbon tax but two carbon taxes and you have to
ask yourself, why would he
want to do this?
“I mean we are meeting and
in fact beating our emissions
reductions targets without
hurting the Australian economy and given that the carbon tax brought down two
Labor leaders, Kevin Rudd
and Julia Gillard, it would be
madness for Bill Shorten to
follow that path. But obviously someone wants to kill
Bill at the moment,” he told
ABC 24.
The carbon pricing regime
introduced by the Gillard
government in 2012 was
abolished by the Abbott
government last year.
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اعالنات

السيناتور شوكت مسلماني يهنئ
I wish the Arabic and
Muslim Communities
all best of health,
peace and prosperity
as they celebrate Eid
El-Fiter.

F i t e r
Mubarak
أتقدم بأحر التهاني من الجالية العربية
واالسالمية بحلول عيد الفطر السعيد ،أعاده
اهلل بالخري واليمن والربكات على الجميع .

فطر مبارك

يتقدم سعادة النائب يف برملان
فيكتوريا عن املنطقة الغربية
مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

بأح ّر التهاني من اجلالية العربية
عامة واالسالمية خاصة مبناسبة
عيد الفطر السعيد ،اعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن
والربكات ..وكل عام واجلميع بألف خري.

فطر مبارك
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اعالن

حـلويات الـبلحة الـشهرية
األولـى يف فـيكتوريا
بادارة السيد طـارق أفـيوني

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

بقالوة مشكّل

أختصاصيون حبالوة الشميسة

زوروا حلويات البلحة وتأكدوا بأنفسكم
من اجلودة واخلدمة
حلويات البلحة املكان الالئق الستضافة
زواركم
البلحة ملتقى العائالت  ..تفتح  7ايام
يف األسبوع

حلويات عربية مشكّلة

تتقدم حلويات البلحة ،ادارة وعماال ،من أبناء اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة
حلول عيد الفطر السعيد ،اعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات..
761 - 763 Sydney Rd, Brunswick - P: (03) 9383 3944

فطر مبارك
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إفــطار

افطار رمضاني ناجح لبلدية ليفربول حتت عنوان  Interfaithحبضور رمسي وديين واجتماعي مميز

الوزير جون عجاقة

رئيس البلدية ناد منـّون

الشيخ نبيل سكرية

مقدم الحفل طوني حدشيتي
الوزير جون عجاقة يتوسط ناد منون وغسان بلوط والحاج حافظ قاسم وعواضة واحد املشايخ

علي كرنيب مع بعض اعضاء مجلس بلدية ليفربول

الحاجان وجيه وحسني هوشر ،آدي سركيس وحضور

من اليمني :عضو بلدية ليفربول طوني حدشيتي ،عضو بلدية هولرويد آدي سركيس،
عضو بلدية روكدايل جو عواضة ،عضو بلدية كنرتبري مايكل حواط والوزير جون عجاقة

اليسون اينفاتي وحضور

بو انطون ،طنوس ،املري وشاهني

الشاعر شربل بعيني ،كفروني والزميل املغوش

صورة تذكارية لرئيس بلدية ليفربول ناد منـّون ونائبه غسان بلـّوط مع عائلتيهما
ناد منون يتوسط الزميل خضر رمال ووسيم زريق

لؤي مصطفى وجو عواضة

كرنيب ونجليه مع طنوس ،كبي ،برشا ،حافظ وحضور

غسان بلوط ،حسن موسى وقنصل الصني تاو ومساعده

أقامت بلدية ليفربول ،غروب السبت املاضي ،حفل
افطار رمضاني حاشد وذلك يف صالة سكايفيو يف
ليفربول.
حضر االفطار ،اضافة اىل رئيس واعضاء البلدية،
واملعوقني وزير شؤون
وزير خدمات املسنني
ّ
التعددية الثقافية يف نيو ساوث ويلز جون
عجاقة ،نائب قنصل الصني زيانغ تاو ،رئيس
االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية احلاج حافظ
قاسم ،الشيخ كامل وهيب ،الشيخ يوسف نبها،
الشيخ نبيل سكرية ،الشيخ حممد هبوس ،الشيخ

شفيق خان ،عضوا بلدية هولرويد آدي سركيس
ونصر كفروني ،عضوا بلدية كنرتبري فدوى كيب
ومايكل حواط ،عضو بلدية فريفيلد جورج برشا،
عضو بلدية روكدايل جو عواضة ،رئيس مجعية
ابناء الضنية اخلريية احلاج وجيه هوشر واحلاج
حسني هوشر ،رئيس تيار املستقبل عبد اهلل املري،
الناشط يف حزب االحرار االسرتالي فؤاد االشوح،
مدير قسم املبيعات يف البنك العربي اميل هاشم،
لؤي مصطفى عن جملس اجلالية اللبنانية ،رئيس
اجمللس التجاري االسرتالي العربي حسن موسى،

صورة تجمع الوزير عجاقة مع منون وبلوط والحاج قاسم ،االشوح ،الزميل سكرية ومشايخ

رجل االعمال ريتشارد طنوس والزمالء شربل
بعيين (الغربة االلكرتوني) ،كميل شالل (ميدل
ايست تاميز) ،اهلام حافظ (راديو تو ام اي)،
مجيل الدويهي (املستقبل) ،اكرم املغوش ،ممدوح
سكرية (جملة وجريدة ذي وورلد اوبزفر) ،خضر
رمال وأنطونيوس بو رزق (امليدل ايست هريالد).
عرف املناسبة عضو البلدية ليفربول طوني حدشييت
ّ
بلباقته املعهودة وقدم رئيس البلدية ناد ّ
منون
الذي حتدث عن معاني شهر رمضان املبارك وعن
روحية التعددية الثقافية اليت يتميز بها جمتمع

ليفربول واليت تساهم يف غناه.
بعده حتدث الوزير جون عجاقة الذي قال صحيح
انه وزير خلدمات املسنني واالعاقة ولكن احلقيبة
االحب اىل قلبه هي حقيبة شؤون التعددية الثقافية
وحتدث عن معاني شهر رمضان املبارك وقال انه
شهر الزهد والتقوى وعمل اخلري.
كما حتدث يف املناسبة الشيخ نبيل سكرية عن
معاني وروحية شهر رمضان املبارك وقال انه ليس
فقط شهر الصيام عن الطعام ولكنه ايضا صيام
اللسان عن اذية الغري ومساعدة احملتاجني.

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

تبعد
دقيقة
عن
حمطة
القطار

0451 340 097

مـعجزة الـنقل التلـفزيوني
تـحققت بـ
مبناسبة شـهر رمضان املبارك نقدم لكم هذا العرض:
أكثر من  400قناة ملدة  3سنوات كاملة مببلغ  349دوالرا فقط السعر
مع اخلدمة اجليدة املتواصلة ..ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية األصلي
القنوات  24ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقطع او انقطاع  599دوالرا
اآلن بـ
والقاهرة
الرياضية
Bein
Sports
قنواتنا
من
 349دوالرا
اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة
مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم ..خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا
يتقدم السيدان قيصر وروني من شركة Intevision
 - Waynak TVومجيع العاملني فيها من اجلالية
العربية عامة واالسالمية خاصة بأحرالتهاني مبناسبة عيد
الفطر السعيد ،أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات.

Tel; 1300 922 788 - Email; sales@waynaktv.com.au

Web; www.intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com.au

Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

تركيب اجلهاز
 50دوالرا
وإرساله بالربيد
 25دوالرا

