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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

القمة األمريكية - اخلليجية »ُتنّقي األجواء«
أوباما يطمئن: سنردع أي عدوان على احللفاء!

األمريكي  الرئيس  طمأن 
ختام  يف  أوباما،  باراك 
القمة األمريكية - اخلليجية، 
دول اخلليج العربية إىل أن 
سرتدع  املتحدة  الواليات 
مل  لكنه  عليها.  عدوان  أي 
يذهب إىل حد اعتبار طهران 
بل  مشرتكًا«  »تهديدًا 
اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
)داعش(، على رغم اقراره 
»خماوف  وجود  باستمرار 
اجلمهورية  من  حقيقية« 

اإلسالمية.
إال أن البيان اخلتامي للقمة 
محل النبض اخلليجي وَعكس 
تشددًا حيال طهران، مكرسًا 
اخلليجية  اهلواجس  استمرار 

يف  اإليراني  التمدد  من 
سوريا واليمن والبحرين.

السعودي  العاهل  وكان 
التتمة صفحة 31امللك سلمان بن عبد العزيز 

قد اختتم القمة، معتربًا أنها 
»ستسهم يف تعزيز التشاور 
والتعاون بني دول اجمللس 
والواليات املتحدة«، مشيدًا 

وما  »البناءة«  باحملادثات 
مؤكدًا  إليه،  التوصل  مت 
»تطوير  على  احلرص 

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

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
(30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

حاصلة على عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما 

يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

اللقاء  رئيس  رأى 
الدميوقراطي النائب جنبالط 
التواصل  »مواقع  بأن 
اإلجتماعي طريقة جديدة يف 
إىل  وصلنا  وحنن  التعبري، 
السياسة  من  عبثية  مرحلة 
نبدأ  كيف  نعرف  نعد  ومل 
اليت  والكلمات  أو حناسب، 
مدني  جملتمع  هي  أزرعها 
اإلنتفاضة  وهذه  انتفض، 
الطابع  من  بالرغم  ممتازة 

انفلونزا الطيور يهدد لبنان.. اتالف 20 ألف طري 
دجاج والوزير شهيب يطمئن

جنبالط: سأستقيل يف جلسة تشريع الضرورة

التتمة صفحة 31

»حلف  و  واشنطن  أكدت 
)ناتو(  األطلسي«  مشال 
روسيا  أن  االول،  أمس 
العسكري  وجودها  زادت 
يف سورية ونشرت مدفعية 

قرب حلب على رغم إعالن 
بوتني  فالدميري  الرئيس 
يف  جزئيًا«،  »انسحابًا 
عشرات  وجرح  قتل  وقت 
القوات  بني  معارك  يف 

روسيا ُتعيد نشر مدفعية ثقيلة قرب حلب

التتمة صفحة 8  

بعض  أخذته  الذي  العنفي 
التظاهرات، لكن رأينا جيال 
جديدًا من الشباب الذي مل 
خرجت  لذلك  يصدقنا،  يعد 
من حركة اجملتمع املدني ألن 
سبقتنا،  التنظيمات  بعض 
تصدق  تعد  مل  والناس 
ما  أفلست  ألنها  األحزاب 
عدا حزب اهلل بسبب بعض 
االعتبارات العقائدية رمبا«.

السياسي  »الطرح  وقال: 

يف  واألكراد  النظامية 
قرب  شرقًا  القامشلي 
قافلة  ودخلت  العراق. 
إىل  ضخمة  مساعدات 
ريف  يف  الرسنت  مدينة 

منذ  األوىل  للمرة  محص 
تقدم  يف  سنوات،  مخس 
امللف  يف  »متواضع« 
أحد  كان  الذي  اإلنساني 
»اهليئة  إعالن  أسباب 
العليا«  التفاوضية 
من  االنسحاب  املعارضة 

مفاوضات جنيف.
إن  أمريكي  مسؤول  وقال 
روسيا تعيد نشر املدفعية 
مناطق  يشمل  مبا  الثقيلة 
قرب حلب يف خطوة تزيد 
املخاوف األمريكية يف شأن 
السورية  القوات  تعتزم  ما 
املدعومة من روسيا القيام 
أنه  إىل  مشريًا  الحقًا،  به 
روسيا  سحب  رغم  على 
يف  مقاتالتها  نصف  لنحو 

اوباما وزعماء دول الخليج يف صورة تذكارية خالل القمة

لدى  جيدي  يعد  مل  القديم 
الشباب اجلديد الذي مل تعد 
تفرق معه. لكن لدي حيثية 
عصبية مذهبية، وهذا األمر 
ناجم عن النظام اللبناني من 
خالل الرتابط املصلحي بني 
الطوائف والطبقة السياسية 
سياسي  نظام  أقوى  وهو 
شرحية  وهناك  العامل،  يف 
واسعة من الشباب اللبناني 
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RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

دقة يف العمل.. صدق يف التعاملنفتح 6 أيام يف األسبوع

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

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

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع
مبناسبة مرور اكثر من 100 عام على يوم األنزاك ننحين 

احرتاما وإجالال جلنودنا األبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل 
احلفاظ على قيم احلرية والدميقراطية يف اسرتاليا والعامل 

معاهدين اياهم بأن يبقوا يف قلوبنا وضمائرنا اىل األبد.

Lest We Forget

In celebrating of ANZAC.. We commemorate 
our brave Soldiers who sacrificed themselves in 
defending the values of freedom and democracy 
in Australia and around the world.
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  ترأس   
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي قبل ظهر امس االول يف 
البطريركي يف بكركي،  الصرح 
وكان  الدائم،  للمجمع  اجتماعا 
على جدول اعماله قضايا ادارية 

وكنسية.
 Figli ثم استقبل وفدا من رهبانية
اإليطالية،   Del Divino Amore
 GroupeMessager ترافقها مجاعة
األب  يرتأسه   ،de Marie
الكرملي جوزف شالال ومؤسسة 
واألب  روزاريا  األم  الرهبنة 
عدد  يرافقهم  كريستوفرو، 
الذين  والراهبات  الرهبان  من 
االنتماء  روحانيتهم  جيمعون يف 

الفرنسيسكاني - املرميي.

 GroupeMessager de مجاعة  أما 
علمانية  مجاعة  فهي   ،Marie
عن  عبارة  واجلماعة  مصلية، 
بروح  ملتزمة  مصلية  عائالت 

اجلماعة.
الزيارة يف سياق إطالع  وتأتي 
الراعي على نشاطاتهم الروحية 
واالجتماعية، وليلتمسوا بالتالي 
اليت  الرسالة  سياق  يف  بركته 
يقومون بها داخل لبنان، واليت 
مع  صلوات  لقاءات  تتضمن 
وقداديسا  البيوت  يف  الشبيبة 
خمتلف  على  املسبحة،  وصالة 
نوايا  كانت  سواء  النوايا، 
على  كالصالة  عامة،  أم  خاصة 
والكهنة  والشبيبة  السالم  نية 

واألنفس املطهرية واملرضى.

الراعي ترأس اجتماعا للمجمع 
الدائم والتقى وفدا رهبانيا ايطاليا
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املوضوع: الشؤون العقارية يف لبنان
تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن وزارة املالية يف لبنان - املديرية 

العامة للشؤون العقارية -قد أطلقت ثالث خدمات إلكرتونية على موقعها:
www.LRC.gov.lb

واخلدمات هي التالية:
اإلطالع على الصحيفة العقارية.  -1
متابعة سري املعامالت العقارية.  -2

إحتساب الرسوم العقارية التقريبية.  -3
سري  ومتابعة  ملكياتهم  مبراقبة  اخلارج  يف  للبنانيني  تسمح  اخلدمات  وهذه 

معامالتهم العقارية واحتساب قيمة الرسوم العقارية التقريبية املتوجبة.

    سدني، يف 2016/4/12
 قنصل لبنان العام

 جورج البيطار غانم 

قنصلية لبنان العامة - سيدني
تعميم هام

عقد وزير الزراعة أكرم شهيب 
يف  مكتبه  يف  صحافيا،  مؤمترا 
وزارة الزراعة يف وسط بريوت، 
لوزارة  العام  املدير  حضور  يف 
الصحة الدكتور وليد عمار، مدير 
املديرية  يف  احليوانية  الثروة 
الياس  الدكتور  للزراعة  العامة 
املسؤولني  من  وعدد  ابراهيم 
احليوانية  الثروة  مديرية  يف 
يف  البيطري  الصحي  واحلجر 

وزارة الزراعة.
وقال شهيب: »يف ظل السائد 
حمليا  السياسي  املستوى  على 
كبرية،  معاناة  هناك  واقليميا 
اىل  الربية  للحدود  اقفال  من 
التهريب املنظم القاتل للقطاع، 
فيه  نواجه  الذي  الوقت  ويف 
هذه املعاناة أطلت علينا مشكلة 
ان  سبق  لبنان  يف  مستجدة 
حتسبا،  مواجهتها  خطط  اعددنا 
ألنها منتشرة يف كثري من الدول 
وهي انفلونزا الطيور وهي من 
الدواجن  قطاع   ،H5 عرتة  نوع 
يعيش منه حوالي 30 الف عائلة 

مباشرة وغري مباشرة«.
مسألتان  »هناك  اضاف: 
سياستنا  حتكم  اساسيتان 
الزراعية: سالمة االنتاج وصحة 
االنتاج  الناس، وحتصني قطاع 

ومنها قطاع الدواجن.
وتابع: »ففي إطار التعاون بني 
الدواجن،  الزراعة ومربي  وزارة 
الدوري  املسح  على  وبناء 
فرق  بها  تقوم  اليت  والطارىء 
وزارة الزراعة، مت رصد فريوس 
انفلونزا الطيور من عرتة H5 يف 
احدى مزارع بلدة النيب شيت - 

قضاء بعلبك«.
تأكدنا،  ان  »منذ  انه  وأعلن 
املوافق  الوطنية  للخطة  وبناء 
الوزراء  جملس  قبل  من  عليها 
الزراعة  وزارة  أعدتها  واليت 
يف عام 2007 جتنبا ألي طارىء 
ملواجهته والسيطرة عليه، بدأنا 
مع  املطلوبة  االجراءات  تنفيذ 
الوزارات املعنية، منذ يوم امس 
نتائج  صدور  بعد  تأكدنا  وفور 

خمتربات الوزارة، ومنها:
اجليش  بقيادة  أمين  طوق   -1
املصابة  البؤرة  منطقة  حول 
للسيطرة على الوضع بينما تقوم 
فرق وزارة الزراعة بالتعاون مع 
خطة  بتنفيذ  املختصة  اجلهات 
املصابة  املزارع  على  السيطرة 
للحؤول دون انتقال املرض اىل 

املزارع اجملاورة.
متابعة  الصحة  وزارة  تتوىل   -2
املزرعة  يف  العاملني  حاالت 
سالمتهم  من  للتأكد  املوبوءة 

الصحية.
على  البيئة:  وزارة  تشرف   -3
الطمر الصحي للطيور بعد انشاء 
خلية خاصة معزولة بغالف خاص 
عازل واضافة كمية من الكلس 

والرتاب.
4- تواكب اهليئة العليا لالغاثة 
كل االجراءات واملتابعة واعداد 
تقارير واجراء املقتضى لتأمني 

التعويض العادل للمتضررين.
اآلن،  »حتى  شهيب:  وقال 
بلدة  يف  حصرا  هي  االصابات 
للقلق  داعي  وال  شيت  النيب 
والكشوفات طالت حميط البلدة 
ونتائج  لبنان  كل  وستطال 
بكل  ستعلن  الوبائي  املسح 

شفافية. همنا الوحيد السيطرة 
ال  كي  املصابة  البؤرة  على 
وباء،  اىل  االصابة  هذه  تتحول 
حالة  اي  حلصول  داعي  وال 

ذعر«.
»كل  ان  اىل  شهيب  واشار 
والالحم  البياض  الدجاج 
والبيض  والصيصان  )الفروج( 
املنطقة  الطيور يف  انواع  وكل 
فريق  باشراف  ستتلف  املصابة 
وزارة الزراعة والوزارات املعنية 
وذلك  لالغاثة  العليا  واهليئة 
لضمان السيطرة على الفريوس 
العمل«.  والقضاء عليه، وبدأنا 
نأمل  املكافحة،  »لنجاح  وقال: 
النيب شيت ومن  أهلنا يف  من 
السسياسية  والقوى  البلدية 
التعاون مع فرق مكافحة املرض 
املوجودة يف البلدة إلجناح خطة 
ارشادات  وتطبيق  الطوارىء 
والوزارات  الزراعة  وزارة 

املعنية«.
االطمئنان  من  »وملزيد  اضاف: 
بدأت  الزراعة  وزارة  فرق  فإن 
اجراء حتقيق وباء لرصد مصدر 
الختاذ  وحتديده  الفريوس 
ضوء  يف  املناسبة  االجراءات 
ذلك وللحؤول دون تكرار هذه 

االصابة«.
لالجراءات  »طبقا  انه  واوضح 
املنظمة   Code حسب  املتبعة 
 OIE احليوانية  للصحة  العاملية 
بالوزارة  الطوارئ  خطة  وحسب 
للقضاء على مرض االنفلونزا مت 

ما يلي:
1- توسيع رقعة املسح الوبائي 
من 3 كلم اىل 10 كلم كمرحلة 
كل  من  عينات  أخذ  ثم  اوىل 
اللبنانية  األراضي  على  املزارع 

للتأكد من انتشار املرض.
2- ارسال عينة اىل خمترب مرجعي 

 شهيب: السيطرة على انفلونزا الطيور يف النيب شيت وال داعي 
للذعر ونتائج املسح الوبائي ستعلن بشفافية

)خارج لبنان( معتمد عامليا )اجراء 
روتيين( للتوسع يف التحقيقات 

ملعرفة مصدر الفريوس.
»اهلمرجة  شهيب:  وقال 
االعالمية حنرتمها وحنبها، امتنى 
ان ال ينشر أي خرب بهذا امللف 
العلمي اال باالستناد اىل املراجع 
نريد  ال  حنن  والوزارة.  العلمية 
الناس، ولن نتهاون  ان خنيف 
يف معاجلة مشكالت القطاع، متت 
السيطرة على املرض يف البؤرة 
سننهي  مساءا  واليوم  املصابة 
الرصد  عملية  ونتابع  اعمالنا 
هناك  العينات،  واخذ  والكشف 
جدية  معاجلة  وهناك  مشكلة 
االعالم  معها  يتعاطى  ان  نريد 

برصانة«.
االنفلونزا  هذه  »ان  واكد 
موجودة يف كل العامل وال داعي 
للذعر، وسنطلع الرأي العام على 
اي مستجدات، وسنعلن عن اي 
منطقة  اي  اىل  للمرض  انتقال 
اخرى وسنعلن اغالقها بالتعاون 

مع اجليش اللبناني«.

عمار
للصحة  العام  املدير  واكد 
الوزارة  »ارتياح  عمار  الدكتور 
الجراءات وزارة الزراعة السريعة 
وفق اخلطة املوضوعة«، واعلن 
»ال اصابات بشرية، ولفت  ان 
الطيور  انفلونزا  مرض  أن  اىل 
البشر  اىل  الطيور  من  ينتقل 
بواسطة  املباشر  االحتكاك  عرب 
اجلهاز التنفسي، وال ينتقل عرب 
االحتكاك بني البشر، واعلن انه 
بالطيور يف  مت حتديد احملتكني 
اعطاؤهم  ومت  املصابة  البؤرة 
على  احتياطا  الدوائي  العالج 
متوفر  والدواء  الوقاية  سبيل 

لدى وزارة الصحة«.

حالة  اي  »ان  اىل  عمار  ولفت 
عوارض لالنفلونزا يضاف اليها 
احملتكني  لدى  البطن  يف  آالم 
اي  العشر  املزارع  يف  بالطيور 
سيتم  املصابة،  البؤرة  يف 
على  مباشرة  معها  التعاطي 
احتياطا«.  الطيور  انفلونزا  انها 
واكد »ان املرض ال ينتقل عن 
الن  الدواجن  حلوم  اكل  طريق 
الفريوس  على  يقضي  الطهي 
عرب  ينتقل  ال  املرض  ان  كما 
اجلهاز اهلضمي، امنا عرب اجلهاز 
التنفسي«، وقال: »حنن نرتصد 
املنطقة وسنتحرك عند ظهور اي 

حالة مشتبهة«.
اسئلة واجوبة

تاريخ  عن  سؤال  على  وردا 
لبنان،  يف   H5 انفلونزا  ظهور 
املرض  ان  شهيب  اوضح 
اصابتني  حصول  بعد  الثالثاء 
املخترب  اىل  العينات  واخذت 
ال  اجيابية جلهة  نتائج  فظهرت 
ومت  طائر،   35000 هناك   ،H5
اجليش  عرب  مزارع  عشر  عزل 
رئيس  مع  اتصال  بعد  اللبناني 
والوزارات  سالم  متام  احلكومة 
املعنية، ومت منع نقل اي دجاج 
املنطقة  من  حية  طيور  او  حي 
ملنع انتقال العدوى. واجليد ان 
هناك مناطق يف النيب شيب مل 
هناك  ان  كما  بالعدوى،  تصب 
حفرة للطمر الصحي مت اعدادها 
الطيور  على  بالقضاء  وسنقوم 
املوجودة يف املزارع العشرة يف 
املنطقة  وضمن  املصابة  البؤرة 

احملددة للعزل الصحي«.
مربي  على  التعويض  وعن 
»ما  شهيب:  قال  الدواجن، 
القطاع وتوفري  يهمنا هو محاية 
فيه،  للعاملني  الصحية  احلماية 
املوضوع املالي جلهة التعويض 
سيتم عرب جملس الوزراء واهليئة 
على  وشدد  لالغاثة«.  العليا 
من  املتضررين  على  التعويض 
املربني  او  املزارع  يف  املربني 
للدجاج البياض يف املنازل، النه 
يف  عليه  القضاء  ايضا  سيتم 
البؤرة املصابة«، منوها بالوعي 
والقوى  املواطنني  لدى  الكامل 
السياسية والبلدية«. ومتنى ان 
يف  حمصورة  االنفلونزا  »تبقى 
تنتقل  ال  وان  املصابة  البؤرة 

اىل مناطق اخرى«.

اجلميل  أمني  الرئيس  استقبل 
بكفيا،  سراي  يف  مقره  يف 
اإلسرتالي  العمال  حزب  رئيس 
على  فولي  لوك  سيدني  يف 
اللقاء  خالل  ومت  وفد،  رأس 
بني  الثنائية  العالقات  حبث 
األوضاع يف  وتطورات  البلدين 

لبنان واملنطقة.
»كان  فولي:  قال  اللقاء  وبعد 
لنا الشرف بلقاء الرئيس أمني 
اجلميل حيث عرضنا معه القضايا 
البلدين،  العامة والعالقات بني 
مئيت  حنو  هناك  تعلمون  وكما 
ومن  سيدني  يف  لبناني  الف 

داعمي  من  كبري  عدد  بينهم 
اجلميل  وعائلة  الكتائب  حزب 
اليت ضحت الكثري من اجل لبنان 

واستقالله«.
وضع  حول  سؤال  على  وردا 
لبنان  يف  السوريني  الالجئني 
قال فولي: »حنن نتداول باألمر 
ومع  اللبنانيني  الزعماء  مع 
نشعر  وحنن  الروحيني،  القادة 
الذين  اللبنانيني  املواطنني  مع 
األزمة  هذه  تداعيات  يتحملون 
اسرتاليا  فإن  وطبعا  الصعبة 
شرعت ابوابها إلستقال النازخني 

والالجئني«.

اجلميل حبث وفولي العالقات الثنائية 
واالوضاع يف لبنان واملنطقة

السفارة  بأعمال  القائم  زار 
ريتشارد  لبنان  يف  األمريكية 
الطاشناق  حزب  مقر  جونز 
يف  كان  حيث  محود،  برج  يف 
للحزب  العام  االمني  استقباله 
بقرادونيان،  هاكوب  النائب 
افيديس  العام  االمني  نائب 
مستشار  حضور  يف  كيدانيان، 
الشؤون السياسية يف السفارة 

االمريكية جورج اولدرا.
»خالل  أن  للحزب  بيان  وأفاد 
اللقاء الذي دام اكثر من ساعة 
ونصف ساعة، حبث اجلانبان يف 
التطورات اجلارية على الساحتني 
اللبنانية واالقليمية. وكذلك، مت 
استعراض األزمة السورية وأزمة 
ومواضيع  السوريني  النازحني 

تهم الطائفة االرمنية«.
وعرض بقرادونيان للسفري جونز 

الطاشناق  حزب  ودور  »تاريخ 
اللبنانية  السياسية  احلياة  يف 

يف تارخيه القديم واملعاصر«.
شدد  الداخلي،  الصعيد  وعلى 
»اعتماد  على  بقرادونيان 
اخلالفات  حلل  احلوار  مبدأ 
املبادىء  احياء  واعادة  الداخلية 

الدميوقراطية«.

 بقرادونيان استقبل جونز: العتماد مبدأ 
احلوار حلل اخلالفات الداخلية



Page 4صفحة 4     

 وزير الداخلية استقبل عرجيي وسفري مصر زايد: لتعاون أمين 
شامل مبواجهة اإلرهاب وهناك جهود حلل األزمة مع نايل سات

استقبل وزير الداخلية والبلديات 
مصر يف  سفري  املشنوق  نهاد 
زايد  الدين  بدر  حممد  لبنان 
الذي قال على االثر: »حبثنا يف 
التعاون األمين بني البلدين ألننا 
يف مصر نعترب مواجهة االرهاب 
شاملة سواء من ناحية اجلغرافيا 

أو من ناحية اإلمكانات«.
عندما  اإلرهاب  »ان  أضاف: 
بلد  إىل  ينتقل  بلد  من  يهرب 
تعاون  يقتضي  وهذا  آخر، 
البالد  كل  يف  األمنية  اجلهات 
العربية ألن اخلطر الذي نواجهه 
وبالتالي  واحد  خطر  هو  مجيعا 
املعلومات  لتبادل  حاجة  هناك 
لكي  التدريبية  اخلربات  وتبادل 

نواجه هذا اخلطر الكبري«.
البث  »نايل سات«  وقف  وعن 
السفري  قال  البلوط،  جورة  من 
تبادل  »هناك  املصري: 
مراسالت بني شركة نايل سات 

ووزيري اإلتصاالت واإلعالم يف 
جبهد  السفارة  وتقوم  لبنان، 
لزيارة  حاليا  الرتتيب  يف  كبري 
الوزارتني  من  مشرتك  وفد 

واملعنيني إىل القاهرة«.
دوما  حريصون  »حنن  أضاف: 
على لبنان وعلى حتقيق املصاحل 
املشاكل  بعض  هناك  العربية. 
جيب  اليت  واملادية  الفنية 

بهدوء.  معها  والتعامل  تذليلها 
جتاوزها  مت  أخرى  عقبة  وهناك 
اآلن وهي جتديد الرتخيص الذي 

أصدره جملس وزراء لبنان«.
عرجيي

وزير  املشنوق  استقبل  ثم 
ومت  عرجيي،  روني  الثقافة 
البحث يف جممل التطورات على 

الساحة اللبنانية.

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

لبنانيات

يتشــرف حــزب القــوات اللبنــانيــة سيــدنــي استــراليــا 
بــدعــوة ابنــاء الجــاليــة عــامــة لحضــور لقــاء املقــاومــة 

السنــوي بــرعــايــة الــدكتــورسميــر جعجــع ممثــال بــالنــائــب 
جــوزيــف املعلــوف عضــو كتلــة القــوات اللبنــانيــة وذلــك 

فــي 23-04-2016 الســاعــة الثــامنــة مســاء علــى العنــوان 
التــالــي:

Imperial Paradiso
58 Spencer St.

Fairfield NSW 2165
لـالستعــالم والحجــز االتصــال علــى

0400 803 800 
أمــانــة أالعــالم        

لقــاء املقــاومــة السنــوي للقــوات 
اللبنــانيــة سيــدنــي استــراليــا

»القوات  كتلة  عضو  واصل 
اللبنانية« النائب جوزيف معلوف 
زيارته اىل سيدني، وزار امس 
االول اخلميس مكتب املؤسسة 
التقى  حيث  لالنتشار  املارونية 
الربوفسورة  املكتب  رئيسة 
فاديا بو داغر غصني والعاملني 

فيه.
وأطلعت غصني معلوف على ما 
املاضية  الفرتة  اجنازه خالل  مت 

وخطة العمل للمرحلة املقبلة.
معلوف

اللقاء:  بعد  معلوف  وصرح 
اىل  ضرورية  زيارة  »كانت 
حيدث  ما  الن  االنتشار  مكتب 
يف اسرتاليا يف هذا اإلطار جلهة 
لتسجيل  اجلبار  اجلدي  اجملهود 
للحفاظ  جدا  مهم  اللبنانيني 
بني  مباشرة  وصل  همزة  على 
املقيم،  ولبنان  املنتشر  لبنان 
القواعد  خلق  اىل  باالضافة 
من  الضرورية  املعلوماتية 
التسجيل  عملية  تسهيل  اجل 
يف  املشاركة  يريدون  للذين 
حصوهلم  عرب  اللبناني  القرار 
وحمافظتهم  اجلنسية  على 
والحقا  املدنية  حقوقهم  على 

للمشاركة باالقرتاع«.
ب«املأسسة  اعجابه  عن  وعرب 
اليت وصل اليها مكتب االنتشار 
الربوفسورة  يف سيدني بفضل 

غصني وفريق العمل معها«.
دير مار شربل

كما زار معلوف رئيس دير مار 
سليمان  يوسف  األب  شربل 
ورهبان الدير الذين أوملوا على 
شرفه مع وفد »القوات« الذي 
اسرتاليا  مقاطعة  رئيس  ضم 
مركز  رئيس  عبيد،  طوني 
ومسؤول  داغر  جهاد  سيدني 

العالقات العامة داني جعجع.
ورحب سليمان مبعلوف الذي رد 
شربل،  مار  دير  رهبان  شاكرا 
خلدمة  به  »يقومون  مبا  ونوه 
ابناء الطائفة املارونية واجلالية 

يف بشكل عام«.
رحلة بحرية

اسرتاليا يف  فرع  رئيس  وكرم 

»املؤسسة البطريركية املارونية 
الشامل«  لالمناء  العاملية 
النائب  ناصيف  سركيس 
يف  حبرية،  رحلة  خالل  الضيف 

حضور وفد »القوات« وعدد من 
عرض  وكان  اجلالية،  فاعليات 
الوضاع اجلالية والتطورات على 

الساحة اللبنانية.

 معلوف واصل زيارته اىل سيدني:

 التسجيل ميهد للمشاركة بالقرار اللبناني

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
دار  يف  دريان  اللطيف  عبد 
زخور  مارون  القاضي  الفتوى، 
ومت  كشلي،  حسن  واحملامي 
العامة  الشؤون  يف  البحث 

والقضائية.
كما استقبل رئيس جلنة املتابعة 
الفعاليات  لقاء  عن  املنبثقة 
واالقتصادية  االجتماعية 

والشخصيات  والعلمائية 
حممود  احملامي  اإلسالمية 
حطب، وتداول معه يف القضايا 

اإلسالمية.
املفيت  استقبل  كذلك 
املرشحني  من  العديد  دريان 
بريوت  بلدية  النتخابات جملس 
براجمهم  على  أطلعوه  الذين 

االنتخابية.

 دريان تابع مع زوار دار 
الفتوى شؤونا عامة

جتمع العلماء نوه بعملية القدس: حلوار جدي 
بني محاس وفتح لتمتني الساحة الداخلية

املسلمني  العلماء  جتمع  حيا 
الدين  عز  »كتائب  بيان،  يف 
القسام اجلناح العسكري حلركة 
البطولية  العملية  على  محاس 
احلميد  عبد  الشهيد  نفذها  اليت 
القدس  يف  سرور  أبو  حممد 
»هذا  أن  معتربا  الشريف«، 
الطريق هو الوحيد الذي سيحرر 
االحتالل  رجس  من  فلسطني 

الصهيوني«.
»حتصر حركة  أن  التجمع  ومتنى 
الفصائل  مجيع  كما  محاس 
وتتعاون  جهدها  الفلسطينية 
فيما بينها يف تصعيد العمليات 
الصهيوني«،  العدو  ضد 
اجلارية  ب-«املفاوضات  منوها 

معلوف والوفد يف املؤسسة وتبدو الربوفيسورة فاديا غصني

واحلكومة  محاس  حركة  بني 
»فتح  إىل  داعيا  املصرية«، 
معرب رفح والتعاون فيما بينهما 
للقضاء على اجلماعات اإلرهابية 
يف سيناء اليت تعمل على إيقاع 

الفتنة«.
حركيت  يف  »اإلخوة  وطالب 
حوار  يف  الدخول  وفتح  محاس 
ومتتني  اخلالف  إلنهاء  جدي 
الساحة الداخلية والوحدة ملصلحة 
وقضيته  الفلسطيين  الشعب 
وحدة  حكومة  وإنتاج  املركزية، 
منظمة  هيكلة  وإعادة  وطنية 
لضمان  الفلسطينية  التحرير 
للشعب  احلقيقي  التمثيل 

الفلسطيين«.

رئيس الكتائب استقبل الوفد الربملاني االوروبي: 

اقرتاحات للخروج من االزمات

الكتائب  حزب  رئيس  استقبل 
اجلميل،  سامي  النائب  اللبنانية 
يف  املركزي  الكتائب  بيت  يف 
الربملانيني  من  وفدا  الصيفي، 
فرنسيني  شيوخ  جملس  واعضاء 
يزورون  األوروبي  الربملان  من 
»تنسيقية  لدعوة  تلبية  لبنان، 
خطر  يف  املشرقيني  املسيحيني 
النائب  اللقاء  chredo-«.حضر   -
املكتب  وعضوا  سعاده  سامر 
ومريا  معربس  شادي  السياسي 
واكيم واملستشار ميشال اخلوري 

التيار  الشباب يف  اصدر قطاع 
الوطين احلر البيان التالي:

شارك قطاع الشباب يف التيار 
الوطين احلر يف اعتصام نظمته 
عدة أحزاب بقطاعاتها الشبابية، 
رفضًا  االتصاالت،  وزارة  أمام 
فيها  املستشري  للفساد 
الساعة السادسة و النصف من 

مساء األربعاء ٢٠١٦/٤/٢٠.
رئيس  نائب  ألقى  قد   و 
القطاع »إيلي أبي رعد« كلمة 
فيها  ذكر  التيار،  شباب  باسم 
التزم  اليت  باملسرية اإلصالحية 
بها التيار يف وزارة االتصاالت، 
ال  و  دين  ال  الفاسد  أن  وأكد 
انتماء له سوى فساده، فقضية 
ليست  الشرعي  غري  االنرتنت 
سوى غيض من فيض سلسلة 
عشرات  منذ  فاسدة،  تصرفات 
أن  رعد،  أبي  ولفت  السنني. 
هذه التحركات ليست األوىل و 
لن تكون األخرية لشباب التيار؛ 
حتى  ثابر  الذي  الشباب  هذا 
التحرير يف ال٢٠٠٥، والذي لن 
يستكني إال باستكمال التحرير، 
حنو التحرر  الذي ال طاملا نادى 
ميشال  القائد  التحرير  عماد  به 

عون.
فهذه احلملة ستستمر، و األيام 
تصعيد  على  ستنطوي  القادمة 
خيدم الوطن و القضية ويطالب 
ببناء دولة تليب طموحات الشباب 
اللبناني، واعدًا أن يبقى تيارنا 
شعلة  حامل  و  دومًا  السباق 

التغيري و اإلصالح.
قطاع  منسق  استنكر  وقد  هذا 
»إيلي  التيار  يف  الشباب 
بعض  التزام  عدم  ملحمة«، 
الرايات،  بتوحيد  األحزاب 
العلم  بلون  األلوان  واختصار 
االتفاق  مت  ملا  خالفًا  اللبناني، 
عليه يف االجتماعات التنسيقية 
دخول  ذلك  على  للتحرك.زد 
األحزاب  ممثلي  بعض  كلمات 
ضيقة  سياسية  زواريب  يف 

بعيدة عن هدف التحرك. 
إىل  بإجيابية  التيار  ينظر  وإذ 
مشاركة ممثل عن تيار املستقبل 
مجيع  التيار  يدعو  التحرك،  يف 
األحزاب إىل مالقاته يف مسريته 

اليت لن تتوقف إال مبحاسبة كل 
عن  النقاب  كشف  و  فاسد، 

قطاع الشباب يف التيار: املسرية لن تتوقف إال مبحاسبة كل فاسد
تطال  عملية سرقة وفساد  كل 

للشعب اللبناني

جورج  السابق  احملامني  ونقيب 
جريج.

البحث، حبسب بيان املكتب  ومت 
يف  الكتائب،  لرئيس  االعالمي 
الساحة  على  املطروحة  امللفات 
اللبنانية واليت تدخل يف اهتمامات 
من  احلاضرون  واستمع  الوفد. 
نظر  وجهة  اىل  الكتائب  رئيس 
يقرتحها  اليت  واحللول  احلزب 
للخروج من األزمات اليت يعيشها 
لبنان وحتافظ على هويته ورسالته 

ودوره يف الشرق«. 
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سأله: »من أنت«، فأجابه: »أمل 
تعرفين؟«. حصل ذلك يف 21 
مستشفى  املاضي، يف  شباط 
عني وزين يف منطقة الشوف، 
بو  نعمان  السيد  عايش  يوم 
جماهد رؤية غريبة بّدلت جمريات 
يعلم  يكن  مل  يومها  حياته. 
الرجل  شربل.  مار  عن  شيئًا 
قد  كان  السبعيين،  الدرزي 
فجائّيًا  املستشفى  اىل  ادخل 
بعدما وقع من علّو مثانية أمتار 
البعيد  حقله  يف  وجوده  اثناء 
عن التجمعات السكنية. ضريبة 
أضلع  ستة  يف  متّثلت  احلادثة 
مكسورة حتتاج أشهرًا كي جترب 
الرأس.  يف  ورضوٍض  تلقائّيًا 
على  يقوى  نعمان  يكن  مل 
السرير  على  مستلقيًا  النوم 
ألن أضلعه كانت تضغط على 
مربحة.  آالمًا  له  وتسبب  رئتيه 
كان  ذلك.  ختّوله  مل  وأوجاعه 
يغفو قعودًا على الكرسي، هو 
نفسه  يرى  ان  يعتد  مل  الذي 
كان  والذي  احلركة  عن  عاجزًا 
يتغاوى ببنيته اجلسدية الصلبة 
السن.  يف  تقّدمه  رغم  على 
لكن زيارًة غري مرتقبة اىل غرفة 
شيء.  كّل  بّدلت  املستشفى 
أجربته على البكاء كّلما استذكر 
أحداثها ورواها اىل العلن. يقول 
ابنه خالد ان والده مل يقَو حتى 
تلك  أحداث  سرد  على  اليوم 
راودته.  اليت  الغريبة  الظاهرة 
دموع  يف  يغرق  فجأة.  يبكي 
ذلك  زاره  وعندما  حصل.  ما 
خيرب  مل  أبيض،  بثوٍب  الرجل 
أنه  ألنه شكك يف  حينها  أحدًا 
يهذي. لكّنه، وبعد الرؤية اليت 
عايشها، عاد اىل طبيعته قبل 
حادثة السقوط. نام يف سريره 
وكأن شيئًا مل يكن. دفعه ذلك 
اىل االستفسار عما حصل معه. 
يقول إنه عندما سأل الزائر عن 
هوّيته قال له إنه #مار_شربل. 
متاثله  بعد  التالي  اليوم  يف 
للشفاء، أّول سؤاٍل طرحه على 
عائلته كان: »أخربوني أكثر عن 

مار شربل. من هو؟«
معنى احلياة تغرّي، وسرد القّصة 

يدمع عيين راويها
نعمان  العمر،  تقّدم  يساعد  مل 
إىل  التعرف  السبعيين  الرجل 
قبل.  من  شربل  القديس 
أحضروا له صوره. حّدثوه عنه. 
الزيارة  تفاصيل  عن  وسألوه 
الغريبة. قال له حبسب ما أشار 
ابنه خالد يف حديٍث لـ«النهار«، 
يعاني  كان  ما  اذا  سأله  أنه 
»نعم«.  فأجابه:  األوجاع. 
حديد  قطعة  الزائر  فأحضر 
املكسورة  أضلعه  حنو  ووجهها 
وجّسد الوجع على شاكلة صحٍن 
استخرجه  بالدماء.  ملّطٍخ  طائر 
نعمان  ليشاهد  جسده،  من 
قال  منه.  يطري  شيئًا  أمامه 
منه.  أزيلت  األوجاع قد  ان  له 
وفجأًة أصبح بامكانه االستلقاء 
دون  من  والنوم  السرير  على 
ليلٍة  بني  باألمل.  احساٍس 
وضحاها، اختصرت تلك الزيارة 
من  منتظرة  أشهر  ستة  حكاية 
األمل والنوم على الكرسي. لكن 
نعمان  صادفها  اليت  الرؤية 
حادثة  من  أعمق  أثٌر  هلا  كان 
غرّيت  هي  احلقل.  يف  التعثر 
حياته وقلبتها رأسًا على عقب. 

تفاجأ بشخٍص غريب زاره يف املستشفى... أعجوبة نعمان 
الرجل الدرزي مع مار شربل

بعد خروجه  به  قام  »أول عمل 
من املستشفى هو إحضار صور 
شتى  يف  ووضعها  شربل  مار 
غرف املنزل وحتديدًا يف غرفة 
يتشجع  مّرة  كّل  ويف  نومه. 
الخبار القصة اىل الزوار الذين 
أتوا لالطمئنان على صّحته، ال 
يستطيع التعبري ألن تأثره مينعه 

ودموعه تسبقه« يقول خالد. 
منا  يطلب  »صار  ويضيف: 
يف  عنايا  زيارة  إىل  اصطحابه 
كّل أسبوع. ويف الزيارة األوىل 
للتعرف  الدير  عندما دخلنا اىل 
شاهد  حياته،  تفاصيل  إىل 
شربل  للقديس  صورة  والدي 
بها  متّعن  وحني  أبيض.  بثوٍب 
إن  وقال  بالذهول  أصيب 
رأيته يف  الذي  الرجل  هذا هو 
نفسها.  وبالثياب  املستشفى 
الشك  التفصيل  هذا  قطع 
اجلميع  ان  خصوصًا  باليقني، 
يرتدي  شربل  مار  ان  له  قال 
ثوبًا أسود وليس أبيض. لكن 
هوّية  له  أكّدت  الصورة  هذه 

الشخص الذي رآه«.
واظب  املتكّررة  زياراته  يف   
اخبار  على  السبعيين  الرجل 
شديد  وهو  للناس  قّصته 
التأثر ويقول للمؤمنني ان مار 
حتى  عنهم.  يتخّلى  لن  شربل 
يف  ذكره  على  يصّر  بات  إنه 
منتجع  زرنا  »عندما  أوان:  كّل 
منذ  البحر  على  يطل  ساحلي 
مفاتيح  أضعت  أسبوعني،  حنو 
عملّية  وواظبت  السيارة، 
وحني  الصخور،  بني  التفتيش 
سألين والدي ما اخلطب، وعلم 
أني اضعت املفاتيح، قال لي 
تلقائّيًا: »أطلب من مار شربل 
اجيادها«.  يف  يساعدك  أن 
ويف  أنين  الغريبة  واملسألة 
بها  تلّفظ  اليت  نفسها  اللحظة 
إىل  املفاتيح  باملوضوع، حملت 
املوج  حياول  الشاطئ  جانب 
املّد.  خالل  من  حنونا  قذفها 
هي حادثة بسيطة لكنها تنقل 
مدى تأثره بالقديس الذي صار 
على  اليه  األقرب  الشخص 

االطالق«.

14 أعجوبة من غري املعمّدين
األعجوبة  نعمان  رؤية  تعترب 
أعجوبة   95 أصل  من   73 رقم 
منذ  العام  هذا  سجّلت  موّثقة 
ما  حبسب  املاضي،  متوز   20
مطرمدّون  لويس  األب  اشار 
مارون  مار  دير  يف  العجائب 
لـلزميلة   حديٍث  يف  عّنايا   -
كان  وهو  »النهار«الــبريوتية 
قد قابل الرجل السبعيين والحظ 
التأثر الشديد الذي ابداه حلظة 
سرده للتجربة اليت عايشها مع 
مار شربل. »سّجلت هذه السنة 
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املرده«  »تيار  استقبل رئيس 
يف  فرجنيه  سليمان  النائب 
سفرية  بنشعي،  يف  دارته 
لبنان  يف  االوروبي  االحتاد 
عقد  حيث  السن  كريستينا 

فرجنية عرض االوضاع مع السن

اجتماع يف حضور عضو املكتب 
الدكتور  املرده  يف  السياسي 
حبث  ختلله  جوخدار  البري 
لبنان  يف  الراهنة  باالوضاع 

واملنطقة.

التغيري  تكتل  رئيس  التقى 
واإلصالح العماد ميشال عون 
قبل ظهر اليوم يف دارته يف 
الربملانيني  من  وفدا  الرابية، 
بينهم  من  االسرتاليني 
مسؤولني ورؤساء بلديات من 
رئيس  برئاسة  لبناني  اصل 
ساوت  نيو  بوالية  املعارضة 
وحبضور  فولي  لوك  وايلز 
منسق اللجنة املركزية لالنتشار 
سعد  احلر  الوطين  التيار  يف 

حنوش.
»العالقات  اىل  اللقاء  تطرق 
الثنائية وكيفية تطورها«. كما 
»الوضع  عن  الوفد  استطلع 
وضع  عن  سيما  ال  احمللي 
من  واخلوف  اجلمهورية  رئاسة 

التوطني«.

العماد عون عرض مع وفد اسرتالي االوضاع 
والعالقات الثنائية

أهمية  على  الوفد  وشدد 
بالد  يف  اللبنانيني  »انتخاب 

اإلغرتاب«.
ويف برنامج الوفد الذي يغادر 

النواب  جملسي  من  وفد  زار   
الفرنسيني، قبل ظهر  والشيوخ 
النواب،  جملس  االول  امس 
خميرب  غسان  النائبني  والتقى 
معهما  وعرض  ديب،  وحكمت 
واالوضاع  الربملانية  للعالقات 

يف املنطقة.
اللقاء:  بعد  خميرب  النائب  وقال 
مبجموعة  أرحب  ان  »يسرني 
النواب  جملسي  من  زمالئنا  من 
الذين  الفرنسيني  والشيوخ 
وسوريا  والعراق  لبنان  يزورون 
رفع  اىل  مسعى  يف  ومصر 
واوروبا  فرنسا  اهتمام  مستوى 
االوسط  الشرق  يف  بالتنوع 
سيما  وال  االقليات  وحقوق 

املسيحية«.
النواب  »جمموعة  واضاف: 
الشيوخ  جملس  واعضاء 
مع مجعية  يتعاونون  الفرنسيني 
جمموعة  وهي   ،Chredo امسها 
تنسيقية حلماية مسيحيي الشرق 
تسعى اىل رفع مستوى االهتمام 
اجملتمعات  يف  السياسي 
التنوع  حلماية  والعمل  االوروبية 
وحقوق هذه االقليات يف جممل 

املشرق«.
اليوم  زيارتهم  »خالل  وتابع: 
لقاء  من  متكنوا  النواب  جمللس 
عدد من زمالئنا ونوهوا مبهمتهم 
اىل  وحاجتهم  اهتمامهم  وابرزوا 
وانا  النواب  زمالئي  التعاون. 
كنا معهم وطورنا فكرة تأسيس 
اللبنانيني  الربملانيني  من  شبكة 
اهداف  على  للعمل  واالوروبيني 
محاية التنوع يف املشرق وحقوق 
االقليات ال سيما حقوق االنسان 
االميان  وحرية  االختالف  يف 

والدين واملعتقد«.
التحرك  هذا  يكون  »آمل  وختم: 
باكورة لتحركات سياسية عملية، 
قضية  ايضا  يشمل  واهتمامهم 
هذا  وتأثري  السوريني  النازحني 
يف  الوضع  جممل  على  النزوح 
نقاش  هناك  وكان  املشرق، 
حوله وأتوقع من زمالئي النواب 
وأعضاء  احلاضرين  الفرنسيني 

هم  حيملوا  ان  الشيوخ  جملس 
اللبنانيني اىل جمالسهم املختلفة 
يف  مصاحلنا  حيمي  لتحرك  نواة 
تكون  ال  قد  ملصاحل  مواجهة 
الذي  االجتاه  يف  بالضرورة 

نتمناه«.
باتريك كرم

باتريك  الفرنسي  النائب  وقال 
كرم: »كانت لنا جولة يف العراق 
يف  واالجتماع  ومصر،  وسوريا 
واقرتح  مثمرا،  كان  اجمللس 
النائب خميرب تأسيس شبكة من 
واالوروبيني.  اللبنانيني  النواب 

لبنان بلد متنوع وجيب احملافظة 
عليه«، مشريا اىل انه »ليس من 
االمر الصحي ان يبقى لبنان من 

دون رئيس للجمهورية«.
بابت

بابت  جريار  النائب  وأعلن 
ومن  االوروبي  »االحتاد  ان 
لسياسة  خيضع  فرنسا  ضمنه 
عليه  املفروضة  واجلزرة  العصا 

اقتصاديا وماليا«.
ايف

ايف  فروميون  النائب  وشدد 
للعامل  نظهر  ان  »ضرورة  على 

العمل االجرامي لداعش«.
جورجي

ولفت النائب االوروبي هولفنييه 
»املسيحيني  ان  اىل  جورجي 
يف  اضطهادا  االكثر  الفئة  هم 
املنطقة وعلينا العمل على حتفيز 
النواب االوروبيني واآلخرين على 

حتمل مسؤولية دعمهم«.
خميرب  النائب  الوفد  سلم  ثم 
النواب  من جملس  وسام شرف 

الفرنسي.
»هذه  على  الوفد  خميرب  وشكر 

اخلطوة«.

خميرب استقبل الوفد الفرنسي: طورنا فكرة تأسيس شبكة من الربملانيني اللبنانيني واالوروبيني حلماية التنوع واألقليات

مع  للقديس شربل  أعجوبة   14
ينتمون  الذين  املعمدين  غري 
اىل ديانات أخرى وهي مشلت 
والعلويني«،  والسّنة  الدروز 

يشري مطر.
على  ترد  كيف   « نسأله: 
يستهزئون  الذين  األشخاص 
والعجائب  بالظهورات 
أو  خياٍل  حمض  ويعتربونها 
»جييب:  كذب؟  أو  تلفيق 
الكاملة  املعلومات  نأخذ  »حنن 
الذين يسردون  عن األشخاص 
التقارير  ذلك  يف  مبا  جتاربهم 
الطبّية اليت توّثق الرؤية وتشري 
بنفسها اىل حدوث أعجوبة يعجز 
أننا  كما  توصيفها.  عن  الطب 
نطلب تقارير ومعلومات دقيقة 
عن حالة الشخص االجتماعية«. 
هو  ما  »برأيك  ونسأله:  نعود 
اليت  اخلاصة  العالقة  هذه  سّر 
املعمدين  غري  األشخاص  جتمع 

مبار شربل«.
يقول: »هم يعلمون متام العلم 
يشفي  شربل  القديس  ان 
يف  منتشرة  وعجائبه  املرضى 
اكثر  من  وهو  العامل  أحناء 
عليهم  املتعارف  #القديسني 
عاملّيًا أنه حيقق املعجزات ويف 
سيجدونه.  يطلبونه  مكان  اي 
وبالتالي ان أي أعجوبة حتصل 
مع احملمديني بكل فئاتهم تؤثر 
اميانيًا فيهم. كما ان دور مار 
شربل األساسي هو يف أن يرّد 
مييز  ال  انه  اهلل.  اىل  الناس 
الناس.  يصنف  وال  طائفيًا 
 14 حتقيق  السهل  من  وليس 
أعجوبة من احملمديني يف سنة 
ليست  هي  فحسب.  واحدة 
اعجوبة  هناك  الرب  عند  لعبة. 

يف كّل حلظة«.
القديس  إىل  نعمان  تعّرف 
ومن  العمر  خريف  يف  شربل 
بات  شيء.  كّل  تبّدل  يومها 
ويف  يوميّا،  استغاثته  يطلب 
أبسط تفاصيل احلياة. الزيارة 
األخرية اليت قام بها اىل عنايا 
تقريبًا.  الشهر  حنو  منذ  كانت 
بزيارة  اليوم  يطالب  هو  وها 
جديدة. وهو ينقل اىل اجملتمع 
ان  اجلميع  على  عربًة  اللبناني 
يتلقفوها واىل األبد: بيوت اهلل 
وجدت كي جتمع البشر، ال كي 
تفّرقهم. وان مار شربل جتّسد 
قديسًا من أرض لبنان املباركة 
واستذكاره  بأسره.  العامل  اىل 
يف الرتاتيل يدفعنا اىل اللجوء 
الغوص  اردنا  كّلما  أكثر،  اليه 
احلقيقي.  االنسانية  معنى  يف 
أنشدته  ما  حبناجرنا  نردد 
ماجدة الرومي غناءًا: »يا شربل 
ساعدنا... يا شربل ساعدنا... 
يا شربل امحينا... امحينا«. هو 

الذي ُأعطي له جمد لبنان.

زيارات  اإلثنني،  يوم  لبنان 
وخيتتم  وروحيني،  لسياسيني 
لقاءاته يف اخلارجية مع الوزير 

جربان باسيل.

حلود حذر من ان اي قانون 
انتخاب ال يراعي مقتضيات 

دولة املواطنة

اميل  العماد  الرئيس  حذر 
انتخاب  قانون  اي  ان  حلود 
دولة  مقتضيات  يراعي  ال 
ويقسم  املنشودة  املواطنة 
السياسيني  قياس  على  البلد 
ومصاحلهم اآلنية باعتماد حلول 
سوف  امنا  وخمتلطة  وسطية 
يؤدي، يف املدى املنظور، اىل 
الواحد  العيش  صيغة  ضرب 
جديدة  اهلية  حلرب  وتأسيس 
املنقسمني  اللبنانيني  بني 
اىل  واحملتكمني  ذواتهم  على 
بأهواء  واملسريين  غرائزهم 

زعاماتهم ومصاحلها.
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عود على بدء، إنه شبح انفلونزا 
غمرة  يف  جمددا،  يطل  الطيور 
والصحية  البيئية  األزمات 
املكان  االجتماعية.  واآلفات 
شيت،  النيب  بلدة  املرة  هذه 
 H5 فريوس  ظهور  واملوضوع 
الدواجن.  بني  اخلطورة  العالي 
وقد استدعى األمر تدخل وزارتي 
كشف  وإجراء  والصحة،  الزراعة 
النافقة  الطيور  على  صحي 
املزارع  ومعاينة  املزارع،  يف 
اجملاورة، وثبت أن سبب نفوق 
آالف الطيور هو فريوس انفلونزا 

الطيور.
ويف هذا السياق، أتلفت وزارة 
الوبائي  الرتصد  ومركز  الزراعة 
اطباء  مبرافقة  الصحة  وزارة  يف 
بلدية  مع  بالتعاون  بيطريني 
سرية  ومبؤازرة  شيت  النيب 
اجليش  وخمابرات  بعلبك  درك 
اللبناني 20 الف طري من الدجاج 
النيب  بلدة  يف  املزارع  حي  يف 
شيت وعملت على دفنها مبكبات 
والصحة  البيئة  وزارتي  بإشراف 
سلسلة  بعد  املواصفات،  وفق 
من عمليات الكشف والفحوصات 
مصاب  الدجاج  بأن  فيها  تبني 
القوى  وكانت   h5 بفريوس 
املزارع  هذه  طوقت  قد  االمنية 
نتيجة  صدور  ساعة  منذ 
واستدعت  املخربية  الفحوصات 
التلف  اجراءات  وباشرت  مؤازرة 

منذ ساعات الصباح«.
جعفر املوسوي

شيت  النيب  بلدية  رئيس  ورأى 
قد  »الوضع  ان  املوسوي  جعفر 
اصبح شبه طبيعي بعد السيطرة 
على املزارع املصابة يف منطقة 
حمصورة وتقوم الوزارات املعنية 
منذ صباح اليوم بتقديم اللقاحات 
حصر  بهدف  الفحوصات  واجراء 
الدجاج  على  والقضاء  املرض 

املصاب«.
عبدو املوسوي

صاحب  املوسوي  عبدو  وقال 
مصابة:  بياض  دجاج  مزرعة 
»بدأت الوفيات منذ يوم االربعاء 
االول  اليوم  يف  فنفق  املاضي 
13 دجاجة، ويف الثالث مئة ويف 
حتى  باملئات  نفق  الرابع  اليوم 
وصل العدد اىل 4700 طري، مت 
باشراف  شرعية  بطريقة  طمرها 
وزارة الزراعة والبلدية واملرض 
اآلن يتجه حنو الوضع السليم«.

حسن املوسوي
ان  املوسوي  حممد  حسن  وقال 
عائدة  مزارع   4 اصاب  »املرض 
املوسوي وعبد  ولعبدو حممد  له 
علي املوسوي، وبلغ عدد الدجاج 
حي  يف  طري  الف   20 املتلوف 
العدوى  انتقلت  وقد  حمصور 
بال  مصاب  بلدي  دجاج  بنفوق 
h5 مهرب من سوريا اىل لبنان 
ادى  ما  املزارع  احد  بالقرب من 
وانتشاره يف  الوباء  انتقال  اىل 
احد احياء النيب شيت وليس يف 
اخلميس  يوم  ومنذ  البلدة.  كل 
الزراعة  بوزارة  اتصلت  املاضي 
التالي  اليوم  صباح  ويف  ليال 
االول  اليوم  يف  عينات  اخذ  مت 
التأكد  وبعد  والثالث  والثاني 
االجراءات  اختذت  املرض  من 
االمر مبكانه ومت  الوقائية حلصر 
بالتعقيم  وبوشر  الدجاج  اتالف 
املوبوءة  املزارع  على  احلجر  بعد 
مطامر  اىل  الدجاج  نقل  وسيتم 
صحية بهدف القضاء التام على 

الفريوس واملرض«.

تعريف املرض
الطيور مرض  انفلونزا  ان  يذكر 
نوع  من  فريوس  يسببه  معد 
أغلب  يصيب   )A( اإلنفلونزا 
املائية  الداجنة  الطيور  أنواع 
والبط  الدجاج  خاصة  والربية 
ان  ميكن  كما  الرومي،  والديك 
يصيب أنواعا أخرى من احليوانات 
وبعض  واخليول  كاخلنازير 
األخرى  احليوانية  الفصائل 
وبعض أنواع القوارض، وينتقل 
الطيور  طريق  عن  اإلنسان  إىل 
هذا  من  عرف  وقد  املصابة. 
أن  إال  متعددة  أنواع  الفريوس 
الفريوسات  أكثرها شراسة هى 
 5H( الفصيلة  إىل  تنتمي  التى 
املسبب  النوع  أما   )H  7( و   )
للمشكلة احلالية بني الطيور فهو 
الفريوس )H 5 1N ( وهو أحد 
حيث  األنواع ضرواة،  هذه  أشد 
ما  نفوق  فى  األن  حتى  تسبب 
يزيد عن 250 مليون طائر سواء 
املرض  بسبب  املباشر  بالنفوق 
الوقائية  اإلجراءات  نتيجة  أو 
والعالجية التى تقوم بها الدول 
فى التخلص من هذه الطيور كما 
إقتصادية  خسائر  فى  تسبب 
عن  الناس  إحجام  نتيجة  فادحة 
فريوس  ويتميز  الطيور  تناول 
)H 5 1N( بأنه ينتقل عن طريق 
الطيور الربية واملهاجرة دون أن 
حيدث هلا أعراض املرض ولكن 
الداجنة  الطيور  إىل  إنتقاله  عند 
يف  ومميتا  خطريا  يكون  فإنه 

أغلب األحيان.
أشهر األعراض

باألنفلونزا  اإلصابة  أعراض  ان 
تنتابه  عندما  املريض  يعرفها 
بعدم  ويشعر  عنيفة،  أنفلونزا 
املستمر  والقيء  التام،  االتزان 
عالية،  حرارة  ودرجة  واملربح، 
وأمل  باجلسم  شديدة  وآالم 
بالرأس قاس، فضال عن أعراض 

السعال وصعوبة التنفس.
مضاعفات

يؤكد  املرض،  مضاعفات  وعن 
أخصائيو الصدر على مدى لعبها 
الدور األساسي فى إمكانية تطور 
املرض وحتوله إىل قاتل حقيقي، 
باإلصابة ببعض األمراض اخلطرية 
الطيور،  أنفلونزا  ختلفها  اليت 
يدمر  الذي  الرئوي  كااللتهاب 
الصدر ويصعب عملية التنفس، 
وهى   ARPS بـ  اإلصابة  وكذلك 
مضاعفات قد تطال املخ أيضا، 
وقد تؤدى لفقدان احلياة نتيجة 
مواجهة  على  املناعة  قدرة  عدم 
القاتلة  القوية  املضاعفات  هذه 

فى حاالت معينة.
عند االصابة

باألنفلونزا،  اإلصابة  حالة  ويف 
باملنزل،  ينصح مبكوث املريض 
الصحي  الطعام  وتناول  والراحة 

شبح انفلونزا الطيور يطل جمددا ووزارتا الزراعة والصحة تتدخالن وتتلفان 20 الف طري من الدجاج يف النيب شيت

مزرعة اتلف فيها الدجاج

تطور  لعدم  الكافية  والسوائل 
التامة  للوقاية  وذلك  املرض، 

من تطور املضاعفات.

طرق إنتقال الفريوس إىل اإلنسان
االنسان  اىل  املرض  ينتقل 
عرب: - اإلحتكاك املباشر بالطيور 
دون  املرض  تنقل  التى  الربية 

ظهور أى أعراض عليها.
- الرذاذ املتطاير من أفواه الدجاج 

وإفرازات جهازها التنفسي.
امللوثة  واألحذية  املالبس   -

بالروث فى املزارع واألسواق.
وامللوثة  املستخدمة  األدوات   -
الدجاج  أقفاص  مثل  بالفريوس 
والشرب  األكل  وأدوات 

وأرضيات احلظائر واألقفاص.
العالي للفريوس يف  الرتكيز   -
فضالت الطيور وأرضيات احلظائر 
براز  إلستخدام  نظرا  واألقفاص 
األراضي  تسميد  فى  الطيور 

الزراعية.
وغريه  كالناموس  احلشرات   -
ونقله  الفريوس  حلمله  كنتيجة 

إىل اإلنسان.
املزرعة  وكالب  الفئران   -
كعائل  تعمل  التى  والقطط 
وسيط لنقل الفريوس لالنسان. 
-اإلحتكاك بالطيور احلية املصابة 
املهاجرة  الطيور  األسواق،  فى 
وطيور الزينة ورمبا الطائرات من 
الوافدة  والعمالة  موبوءة  مناطق 

من بلدان ينتشر فيها املرض.
بصورة  اإلصابة  وتظهر 
فى  اإلنتشار  سريعة  حادة 
)دور  اإلنسانية  التجمعات 
واجلامعات  واملدارس  احلضانة 
حيث  وغريها(  واملستشفيات 
 3  -  1  ( خالل  املرض  ينتشر 
الظهور  فى  ويستمر   ) أسابيع 
ملدة ) 3 - 4 أسابيع ( وتكون 
اإلصابة أكثر حدة وإنتشارا بني 
األطفال فى عمر ) 5- 14 سنة( 
عاما(   65  -  60( السن  وكبار 
أو  صدرية  بأمراض  واملصابني 

أمراض مزمنة«.
وسائل الوقاية

من  الوقاية  وسائل  وخبصوص 
يف  املرض  إنتشار  حتجيم  أجل 

الطيور جيب:
املريضة  الطيور  من  -التخلص 
واملخالطة هلا وإعدامها، ووقاية 
معها  املتعاملني  األشخاص 
ومراعاة لبس األقنعة والقفازات 
اإلنسان  القرب منها )ألن  أثناء 
ألخر  مكان  من  الفريوس  ينقل 

عن طريق املالبس واألحذية(.
- حظر إسترياد الدجاج والطيور 
والبيض من الدول اليت يوجد بها 

حاالت عدوى بإنفلونزا الطيور.
الفريوس  نشاط  من  التقليل   -
الطيور  حظائر  فى  أضراره  أو 
طريق  عن  ضراوته  أو  املصابة 

 اعترب مسؤول العالقات العربية 
الدين  عز  حسن  اهلل  حزب  يف 
بلدة  يف  تأبيين  احتفال  خالل 
قناة  حجب  »أن  الشهابية 
سات  النايل  قمر  عن  املنار 
السياسات  خالفت  أنها  حبجة 
والضوابط  والشروط  العامة 
ليس  أمر  القمر،  هلذا  التقنية 
أن  هي  احلقيقة  وإمنا  صحيحا، 
واألدلة  باألرقام  املنار فضحت 
 ،« مؤامراتهم  على  سعود  آل 
مشريا إىل أن »السعودية تظن 
بأنها تستطيع من خالل ضغطها 
النايل  قمر  عن  املنار  وإنزال 
الصوت  هذا  تسكت  أن  سات 
الذي يوصل احلقائق والوقائع، 
لكن املنار هي صوت املقاومة، 
واملسلمني،  والعرب،  واحلق، 
املقاومة،  وفلسطني 
والشعب  واالنتفاضة، 
كل  رغم  الذي  الفلسطيين 
الكيان  وجه  يف  يقف  احلصار 
وال  يستسلم  فال  الصهيوني، 
يتنازل وال يساوم على أي من 

حقوقه«.
أن  على  الدين  عز  وشدد 
األخرية  االستشهادية  »العملية 
األبطال  أحد  بها  قام  اليت 
فلسطني،  يف  الشجعان 
األمنية  اإلجراءات  كل  أسقطت 
اإلسرائيلي،  للعدو  والعسكرية 
والقيود،  احلواجز  كل  وحطمت 
وتؤكد بأن الشعب الفلسطيين 
القضية  وأن  يستسلم،  لن 
الفلسطينية ستبقى هي القضية 
عن  والدفاع  واألوىل  األم 
املقدسات والقدس واألقصى، 
وبالتالي ستبقى فلسطني هي 
األقصى  وسيبقى  املعيار، 
على  الذي  املعيار  هذا  قلب 
بني  منيز  أن  نستطيع  أساسه 
نظام وآخر، وبني حركة وأخرى، 

وبني حزب آخر، وبني من يؤيد 
فلسطني ويدعم املقاومة وبني 

من يقف ويتآمر عليهما«.
ولفت عز الدين إىل أنه »حينما 
فإننا  املقاومة،  عن  نتحدث 
احلرية  مشروع  عن  نتحدث 
لوالها  ألنه  واحلياة،  والكرامة 
أن  جيب  حيث  وجودها  ولوال 
سوريا،  يف  وباألخص  تكون 
ملشروع  مقاومتها  إىل  إضافة 
ندري  ال  لكنا  داعش،  وإمارة 
أين كان لبنان، وال أين وكيف 
سيعيش هذا الشعب حياته يف 
ظل حكم داعش اليت هي صنو 
للقاعدة والنصرة«، مشريا إىل 
أن »الذي أسس ودعم القاعدة 
مستشار  وباعرتاف  وداعش 
الرئيس األمريكي لشؤون األمن 
هي  دونيلون«،  »توم  القومي 
تواجه  أن  تريد  اليت  السعودية 
ما  حبسب  وحتاربه  اإلرهاب 
الليل  يف  تعمل  ولكنها  تزعم، 
والعالنية  السر  ويف  والنهار 
املقاومة  هذه  تصنف  أن  ألجل 
اليت أعزت ومحت العرب وتقف 
يف وجه العدو الداعشي والكيان 
الصهيوني بأنها إرهابية، وذلك 
من خالل الضغط ودفع األموال 
كما  واألقالم،  الذمم  وشراء 
أيضا  اململكة  هذه  ختوض 
مباشرة  وأمنية  عسكرية  معركة 
الشقيق،  اليمين  الشعب  ضد 
جتاه  ساكنا  حترك  ال  فيما 
على  وتتآمر  الصهيوني،  العدو 
املعارضة  كل  وتدعم  سوريا 
سوريا  يف  النظام  تقاتل  اليت 
عقابا للرئيس بشار األسد الذي 
الفلسطينية،  املقاومة  محى 
وساعد  فلسطني،  عن  ودافع 
ودافع عن املقاومة يف لبنان، 
وكان شريكا يف االنتصار عام 

.»2006

عزالدين : لوال وجود املقاومة لكنا ال 
ندري أين كان لبنان

أعلن املدير العام لوزارة الصحة 
الدكتور وليد عمار يف حديث اىل 
مندوب »الوكالة الوطنية لالعالم« 
عبدو احللو، ان »ما حصل اليوم 
بعض  يف  الدجاج  مزارع  يف 
يستدعي  الشمالي  البقاع  مناطق 
االن  ولغاية  طوارىء،  حال 
يثبت  مل   H5N1 الطيور  انفلونزا 
انسان  اىل  انسان  من  انتقاله 
الذين  باالشخاص  حمدودة  وهي 

يتعاطون مع الدجاج املصاب«.
وقال عمار: »حاليا املنطقة اليت 
موبوءة  الزراعة  وزارة  حددتها 
املناطق  تباعا  حتدد  وسوف 
املوبوءة، آملني أال تزيد. وتبني 
عدم  املنطقة  هذه  داخل  للوزارة 
زلنا يف  ما  رمبا  اصابات،  وجود 
وهناك  الفريوس  حضانة  فرتة 
تظهر  مل  املصابني  بعض 
ننتظر  مل  عليهم. حنن  العوارض 
ظهور العوارض عليهم فأعطيناهم 
العالج كأنهم مصابون تفاديا الي 
العالج  اعطينا  كما  مضاعفات، 
تعاطوا  الذين  االشخاص  لكل 
نكون  كي  املصابة  الطيور  مع 

بأمان«.

أضاف: »هناك طوق فرض على 
الطيور،  لتهريب  منعا  املنطقة 
تلف  من  خيافون  فاملزراعون 
واجبات  الن  املتبقية  الطيور 
ليس  تلفها  هو  الزراعة  وزارة 
فقط يف املزارع امنا حيث وجدت 
املنازل  قرب  حتى  املنطقة  يف 
حيث يقوم السكان برتبية بعض 
الطيور. لقد اصبح املركز الصحي 
باالدوية  جمهزا  املنطقة  يف 
الالزمة، وأدعو كل شخص لديه 
على  وأشدد  الكريب،  عوارض 
املوبوءة  املنطقة  يف  يعيش  انه 
ويتعاطى مع الدجاج، أي أصيب 
احلرارة  درجات  يف  بارتفاع 
احلنجرة وضيق  وسعال وأمل يف 
العضالت  يف  وأمل  التنفس  يف 
وابالغ  طبيبه  اىل  فورا  التوجه 
املرض  هذا  ان  الصحة.  وزارة 
بنسبة 50 يف  الوفاة  اىل  يؤدي 

املئة«.
ودعا كل »القريبني من املنطقة 
الفتا  جيدا«،  االيدي  غسل  اىل 
االسواق  يف  »الدجاج  ان  اىل 
اي  هناك  وليس  اللبنانية سليم 

توجه سليب يف هذا املوضوع«.

 عمار دعا اىل إعالن حال طوارىء:
 الدجاج يف االسواق سليم وهناك طوق 

على املنطقة املوبوءة
تعريضها  أو  احلرارة  درجة  رفع 
وإستخدام  الشمس  حلرارة 
الفورمالني،  مثل  املطهرات 
الصوديوم،  وهيدروكلوريد 
ومركبات اليود والنشادر لغسل 

أمكان تواجدها.
بالفريوس  العدوى  حالة  يف   -
فيمكن  الربك  أو  البحريات  فى 
احلد من العدوى عن طريق تشبيع 
البحريات باهلواء كما فى أحواض 
الفريوس  جلعل  وذلك  األمساك 
حيث  املاء  سطح  على  يطفو 
الشمس  بأشعة  ميوت  أن  ميكن 
تصريف  أو  نزح  طريق  عن  أو 
أو  الرتبة  وجعل  البحريات  مياه 
جتف  بالفريوس  امللوثة  الطمى 
)خالل شهر تقريبا( أو عن طريق 
نزح املاء وتنظيف وتطهري الربك 

الصناعية.
املزارع  فى  للعاملني  بالنسبة   -
النظيفة  باملالبس  التقيد  ينبغي 
واملعقمة ولبس األحذية الطويلة 
والقفازات  والكمامات  واملعقمة 
وعدم تداول املالبس الشخصية، 
توضع  العمل  إنتهاء  وعند 
فى  بالعاملني  اخلاصة  األدوات 
حرارتها  ودرجة  خاصة  معقمات 
إستخدام  ويفضل  مناسبة 
املالبس واألدوات اليت تستخدم 

مرة واحدة فقط.
املصابة  الطيور  من  التخلص   -
والنافقة باحلرق املستمر ودفنها 
فى حفر سطحية خوفا من تلويثها 

للمياه اجلوفية.
- التخلص من النفايات )خملفات 
وسليمة  بطريقة صحية  الدجاج( 
خاصة  أكياس  فى  ووضعها 
ومسيكة وإغالقها جيدا والتخلص 

منها باحلرق.
- وضع احلواجز والشباك للحيلولة 
دون وصول أى طائر من اخلارج 
أو  املزرعة  بطيور  واإلختالط 
طرح  أو  الطيور  أكل  من  األكل 

خملفاته داخل احلظائر.
- وضع القيود على دخول طيور 

الزينة والتعامل معها.
- لبس النظارات اخلاصة حبماية 

العينني.
الوسائل  بإستخدام  التقيد   -
احلديثة فى املزارع مثل إستخدام 
األقفاص التى حتتوى على مكان 
لوضع أكل الطيور ومكان خاص 
)فضالت  املخلفات  فيه  تتجمع 
متحركة  سيور  على  الطائر( 
جتمع  ملكان  مباشرة  وتذهب 
املكان  أن يكون  املخلفات على 
للهواء  معرض  وغري  مغطى 
هذه  من  التخلص  يتم  أن  على 
بالطرق  بأول  أوال  املخلفات 

الفنية.
- وضع القيود على عملية صيد 
املهاجرة  الطيور  خاصة  الطيور 
بهذا  لالصابة  لتعرضها  وذلك 
نقلها  إمكانية  وبالتالي  املرض 
طريق  عن  لالنسان  العدوى 

ملسها.
االجراءات العالجية

العالجية،  اإلجراءات  وبشأن 
يتوجب الراحة فى السرير، شرب 
السوائل،  من  كبرية  كميات 
تناول مضادات الفريوس مثل: 
Amantadineاألمانتادين(   (
،الريالنزا Remantadine ،الريالتزا 
 )Tamiflue ،التاميفلو   Relanza
 Zanamivir الـ  عقار  ،إستنشاق 
الذي يؤدي إىل قصر فرتة ظهور 

األعراض وخفض شدتها«. 
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قضية  يف  املصاحلة  أسفرت 
ونوح  الهاال  الطفلني  خطف 
سراح  اطالق  عن  االمني 
سالي  االوسرتالية  والدتهما 
اوسرتاليني  واربعة  فولكنر 
تلفزيوني  فريق  من  آخرين 
الذين مت تسليمهم اىل االمن 
اىل  لرتحيلهم  اللبناني  العام 

بالدهم.
عن  مطلعة  مصادر  وكشفت 
جبل  يف  التحقيق  قاضي  ان 
قرر  عبداهلل،  رامي  لبنان 
ان  بعد  فولكنر  سراح  اطالق 
تعّهدت امامه باسقاط الدعوى 
اوسرتاليا  يف  اقامتها  اليت 
االمني  علي  طليقها  ضد 
عن  وتنازهلا  الطفلني  والد 
تنازله  مقابل  يف  حضانتهما 
ووالدته عن دعوييهما ضدها 
واالوسرتاليني االربعة االخرين 

يف قضية اخلطف.
ان  اىل  املصادر  واشارت 

الوالد حصل على مبلغ مالي من 
الفريق التلفزيوني االوسرتالي 
العطل والضرر  كتعويض عن 
اليت  وبوالدته  به  حلق  الذي 
تعرضت الصابات جسدية اثناء 
عملية اخلطف يف السادس من 
تريز  السان  حملة  يف  اجلاري 

يف احلدث.
ان  املصادر  واوضحت 

 إسقاط دعاوى متبادلة ُيفرج عن الوالدة األمني و 
الفريق التلفزيوني

لبنانيات

الربيطانيني غريغ مايكل وآدم 
وينتغتون واللبنانيني حممد ح. 
موقوفني  زالوا  ال  ب.  وخالد 
عبداهلل  القاضي  اعترب  بعدما 
يف  اساسيون  فاعلون  انهم 
عملية اخلطف اليت كانت ستتم 
خيت  عرب  الطفلني  بتهريب 
كان يرسو يف البحر قبالة احد 

الفنادق يف بريوت.

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

غادر  عاما  عشر  تسعة  قبل 
حسني ج. اىل الواليات املتحدة 
االمريكية عن طريق بلدة رميش 
تل  مطار  اىل  ومنها  احلدودية 
سبع  فيه  مكث  الذي  ابيب 
ساعات فقط لينطلق اىل »حياة 
سام«  »العم  بالد  يف  جديدة« 
حّد  اىل  فيها  »انغمس«  اليت 
تبديل امسه من حسني اىل سام 
كون »القاضي الذي كان ميثل 
امامه عند خمالفته قانون السري 

كان يستهزئ بامسي«.
اىل  العودة  حسني  وقرر 
الطويلة  الفرتة  تلك  بعد  لبنان 
بنت  يف  عّمته  اىل  لالطمئنان 
رفيق  مطار  عرب  وذلك  جبيل، 
يف  فاوقف  الدولي  احلريري 
حلكم  انفاذا  املاضي  شباط 
غيابي صادر حبقه جبرم التعامل 
االسرائيلي  العدو  عمالء  مع 

ودخول بالده من دون اذن.
احملكمة  امام  االربعاء  ومبثوله 
العسكرية الدائمة برئاسة العميد 
ممثل  وحبضور  فلتاكي  انطوان 
هاني  القاضي  العامة  النيابة 
حلمي احلجار، حتدث حسني عن 
حاز  اليت  امريكا  اىل  »رحلته« 
جنسيتها يف العام 2010موضحا 
العام  خالل  لبنان  غادر  بانه 
رميش  بلدة  طريق  عن   1997
االراضي  اىل  منها  دخل  اليت 
عرب  وسافر  احملتلة  الفلسطينية 
مطار تل ابيب اىل امريكا حيث 
تزوج من لبنانية حتمل اجلنسية 

االمريكية.
مل  املدة  هذه  خالل  بانه  واكد 
يسبق ان دخل لبنان ومل يستخدم 
جواز سفره االمريكي. وقال ردا 
احلادي عشر  »يف  على سؤال: 
 1994 العام  الثاني  كانون  من 
جبيش  االلتحاق  على  ُأجربت 
جنديا  وكنت  اجلنوب  يف  حلد 
كحارس«.  عملت  حيث  عاديا 
امور  يف  اتدخل  »مل  واضاف: 
عين  املسؤول  كان  امنا  الناس 
العناصر  يضرب  العشي  كمال 
االوامر،  خمالفتهم  حال  يف 
كما انين كنت اتعرض للضرب 

باي  القيام  ارفض  كنت  النين 
عمل يسيء اىل الناس«. وقال 
عن العشي انه يعتقد انه غادر 
لبنان اثر االنسحاب االسرائيلي 
حسني  كان  حيث   2000 العام 

يف امريكا.
استحصل  انه  حسني  واوضح 
على تأشرية دخول من السفارة 
االمريكية يف اسرائيل نافيا ان 
يكون قد عقد زواجا صوريا على 

 سافر إىل أمريكا عرب مطار تل أبيب قبل 19 عاماً وعاد إىل.. السجن
اجلنسية  على  للحصول  زوجته 

االمريكية.
كان  انه  اىل  حسني  ولفت 
يتقاضى راتبا شهريا قدره 320 
دوالرا اثناء »التجنيد االجباري« 

يف صفوف »جيش حلد«.
وكيله  استمهل  ان  وبعد 
للمرافعة، رفعت احملكمة اجللسة 
من  والعشرين  احلادي  اىل 

تشرين االول املقبل.

فقط،  دقيقة  عشرة  اثنتا 
مفرزة  استغرقته  الذي  الوقت 
وحدة  يف  الشمال  استقصاء 
لتوقيف  االقليمي  الدرك 
عصابة ثنائية بعد سلبهما قرابة 
العاشرة مساء ركاب »فان« من 
التابعية السورية بقوة السالح، 
باجتاه  القلمون  اوتوسرتاد  على 
الفان  اعرتض  ان  بعد  الشمال 
سيارة مرسيدس فضية اللون.

وكان ركاب الفان قد استنجدوا 
 112 الطوارئ  برقم  باالتصال 
قام  حيث  احلادثة  عن  وابلغوا 
الفور  على  املفرزة  عناصر 
واالستقصاءات  بالتحريات 
دقيقة   12 بعد  ومتكنوا  الالزمة 
معرفة  من  العملية  وقوع  على 

يف  وتوقيفهما  الفاعلني  هوية 
طرابلس،   - البحصاص  حملة 
وهما ع. ر. )24 عاما( وع. س. 

)20 عاما(.
املسروقات  حبوزتهما  وضبط 
دوالرًا   375 عن  عبارة  وهي 
سورية  لرية  االف  ومخسة 
الذهب  من  ولرية  وأونصة 
وهاتفان خلويان وجوازات سفر 

وسّلمت اىل اصحابها.
وبالتحقيق مع املوقوفني اعرتفا 
إعرتف  كما  اليهما،  نسب  مبا 
عمليات  عدة  بإرتكابه  ع.ر. 
سرقة ونشل يف مدينة طرابلس 
منذ خروجه من السجن قبل 21 
يتعاطيان  انهما  وتبني  يوما، 

املخدرات.

12 دقيقة وُأعيد سالبان إىل السجن

  افادت املديرية العامة لقوى 
 84 توقيف  عن  الداخلي  االمن 
مطلوبا جبرائم خمدرات، احتيال 

وسرقة.
واوقف مكتب مكافحة االرهاب 

يف  ي.ع.  اهلامة  واجلرائم 
وهو  زغرتا،  الفوار-  منطقة 
جبرم  توقيف  مبذكرة  مطلوب 
اطالق نار ومعاملة قوى االمن 

بالشدة. 

توقيف مطلوبني

ضربت وحدة من اجليش اللبناني 
امنيا  طوقا  املخابرات  وعناصر 
عند مثلث كوكبا كفرمشكي جمدل 
بعد  راشيا  قضاء  يف  بلهيص 
احلجم  متوسطة  حبقيبة  االشتباه 

وعلى  العام  الطريق  جانب  اىل 
لتجمع  مرتا  ثالثني  من  اقل  بعد 
وبعدما  السوريني.  للنازحني 
اهلندسة  فوج  من  فريق  كشف 

على احلقيبة تبني انها فارغة. 

االشتباه حبقيبة »فارغة« يف راشيا

مبين  أسئلة،  الواجهة  اىل  تقفز 
بعضها على معلومات غري مطمئنة، 
احملتمل  القضائي  املسار  حول 
تلك  خصوصا  الفساد،  لفضائح 
وتنطوي  مؤخرا  تكشفت  اليت 
مغارة  وبينها  أمين،  طابع  على 
االنرتنت غري الشرعي واختالسات 
ملف  وأبعاد  الداخلي  االمن  قوى 

كامريات بريوت.
»السفري« تقارب هذه امللفات من 
زاوية هواجس الرأي العام الذي 
أجوبة  على  اآلن  حتى  حيصل  مل 
شافية، بل ان أسئلته تتكاثر مع 

مرور الوقت.
مغارة اإلنرتنت

مغارة  فإن  املعنى،  وبهذا 
االنرتنت ال تزدحم فقط بالفضائح 
املتناسلة، بل بتساؤالت ملحة من 

نوع:
السلطة  تبدو  حد  أي  اىل   ÷
اجلدية  من  املطلوب  القدر  على 
مع  التعامل  يف  واملصداقية 
الشرعي،  غري  االنرتنت  فضيحة 
دولة  أي  يف  حصلت  لو  اليت 
حقا،  ومؤسساتية  دميوقراطية 
قد  ومسؤولون  وزراء  لكان 
من  أقله  الفور،  على  استقالوا 

باب حتمل املسؤولية املعنوية؟
بهذا  املعنيون  يبادر  مل  ملاذا   ÷
مهامهم،  تعليق  اىل  امللف 
انتهاء  انتظار  يف  األدنى،  باحلد 
وثبوت  القضائية  التحقيقات 
أو  ارتكاب  أي  من  براءتهم 

إهمال؟
÷ هل يصح أنه بعد مرور أسابيع 
على انكشاف »دويالت االنرتنت«، 
ال تزال القوى األمنية عاجزة عن 
للبنانيني  واضحة  أجوبة  تقديم 
التجهيزات  دخول  كيفية  حول 
العائدة اىل احملطات املخالفة عرب 
املرافئ الشرعية ببيانات مزورة، 
ومن هي اجلهات اليت تولت تغطية 
هذا التسلل، وكيف جرى تركيب 
اجلبال  يف  الضخمة  املعدات 
ترصدها  أن  دون  من  والتالل 
القوى األمنية اليت ال يفوتها يف 
املقابل أن تضبط خمالفة صغرية 
مبنية من  أو شرفة  بغرفة  تتعلق 

دون ترخيص؟
أن  اإلطار،  هذا  يف  ويروى   ÷
عناصر  يواجهون  باتوا  مواطنني 
املخالفات  بعض  تالحق  أمنية 
تلتقطون  كيف  بالقول:  الفردية 
بينما  الصغرية،  التفاصيل  هذه 
جتهيزات  تضبطوا  أن  فاتكم 
غري  االنرتنت  الستجرار  ضخمة 
الشرعي، جرى زرعها يف مناطق 

مكشوفة؟
÷ ما الذي يضمن أال تكون هناك 
معدات ومواد خطرية أو رمبا أسلحة 
ايضا قد ُهرّبت أو تهرب بالطريقة 

ذاتها اىل الداخل اللبناني؟
÷ ملاذا ال تزال صورة املتورطني 
غامضة  االنرتنت  ملف  يف  الكبار 
وضبابية برغم االستماع حتى اآلن 
اىل عشرات املشتبه فيهم، وهل 
يقف  من  هوية  تكون  أن  جيوز 
االساسية  التهريب  حمطات  خلف 
)الزعرور، الضنية..( غري واضحة 

أو مكتملة بعد؟
القضاء  سيلتزم  حد  أي  اىل   ÷
بالشفافية يف التحقيق وبالتخفف 
السياسية  احلسابات  من 
أو  تكبل  قد  اليت  والشخصية 
تضّيق مساحة احلرية يف املساءلة 
النواب  أحد  أن  علما  واحملاسبة، 
قال لقاض يتابع ملف االنرتنت: 

هل تريدنا أن نصدق أن أحدًا ال 
فما  عليكم،  للتأثري  بكم  يتصل 
أجابه..  أن  إال  القاضي  من  كان 

بابتسامة خبيثة.
÷ هل سريفع السياسيون أيديهم 
»األمان«،  ومينحونه  القضاء  عن 
تتغلغل  ستظل  أصابعهم  ان  ام 
حلماية  االنرتنت  ملف  أوراق  بني 
حقيقة  على  للتمويه  أو  هنا  اسم 

هناك؟
الوزاري  اجلسم  بدا  ملاذا   ÷
جلنة  اجتماعات  يف  متشظيًا 
بدل  النيابية  واإلعالم  االتصاالت 
أن تكون احلكومة حاضرة مبقاربة 
واحدة، حتى أن أحد النواب اعترب 
ان الوزراء املعنيني يظهرون يف 
النقاشات كأنهم ميثلون حكومات 
من  لكل  أن  تبني  بعدما  عدة، 
الدفاع واملال واالتصاالت  وزراء 
والصحة روايته لألحداث والوقائع 
بينما  االنرتنت،  مبلف  املتصلة 
يستمر غياب وزير الداخلية الذي 
مينعه  ماء،  فمه  يف  بأن  يوحي 
من البوح بكل ما يعرف يف هذا 

امللف.
ترتيبها  بدأ  صفقة  مثة  هل   ÷
واختصارها  الفضيحة  للملمة 
عبد  »أوجريو«  هيئة  برئيس 
أن  جيب  الذي  يوسف،  املنعم 
املساءلة  اىل  بالتأكيد  خيضع 
وحده،  ليس  لكن  واحملاسبة، 
إدانته يف  ثبتت  إذا  يوسف  الن 
االتهامات املوجهة اليه، لن يكون 

سوى رأس جبل اجلليد؟
سعد  الرئيس  أن  هل صحيح   ÷
جنبالط  وليد  والنائب  احلريري 
تفاهما حول ضرورة إزاحة يوسف 
سيطرح  األمر  وأن  موقعه،  عن 
جملس  على  ممكن  وقت  بأسرع 
احلصار  زخم  الستثمار  الوزراء، 
رئيس  على  املطبق  السياسي 
من  اللحظة  هذه  يف  »أوجريو« 
قرار  اختاذ  اجتاه  يف  الدفع  أجل 
األكرب  اجلزء  حتميله  بعد  بإقالته، 
فضيحة  عن  املسؤولية  من 

االنرتنت؟
املستقبل«  »تيار  بدأ  هل   ÷
تسويق اسم بديل ليوسف، يرجح 
اإلدارة  موظفي  أحد  يكون  أن 
الرمسية من أصحاب اخلربة، وهو 

نبيل ميوت؟
÷ ملاذا حاول البعض جتميد عمل 
الذي  احلد  عند  النيابية  اللجنة 
صحة  مدى  وما  اليه،  وصلت 
املعلومات املتسربة حول سيناريو 
حبجة  اللجنة،  مهمة  إلنهاء  ُوضع 
برملانية  حتقيق  جلنة  ليست  انها 
وان املطلوب ترك القضاء يعمل 
بهدوء وبالتالي حتريره من رقابة 
اإلعالم  وضغط  النيابية،  اللجنة 
هذا  لكن  عملها..  يواكب  الذي 
إصرار  ظل  يف  أحبط  السيناريو 

اللجنة على متابعة املهمة؟
وكتل  ونواب  وزراء  بدأ  ملاذا   ÷
من  تذمرهم  عن  يعربون  نيابية 
وضعه  حماولني  اإلعالم،  دور 
يف إطار التشويش على املسعى 

املبذول للوصول اىل احلقيقة؟
الكامريا.. الخفية!

وما قبل االنرتنت وبعده، ما هي 
حقيقة صفقة كامريات بريوت؟

مسألة  ُتعترب  أن  جيوز  هل   ÷
والدقة  احلساسية  بهذه  حيوية 
العاصمة  بلدية  اختصاص  من 
جملس  يشرف  أن  بدل  حصرًا، 
انطالقا  تفاصيلها  على  الوزراء 
بريوت  بأمن  تتصل  كونها  من 

والتحديات  االرهاب  مواجهة  يف 
االخرى الداهمة؟

÷ أال خُيشى من أن يؤدي تفرد 
اجمللس البلدي، يف إقرار مشروع 
الكامريات وتنفيذه، اىل االنزالق 
الذاتي«  »األمن  يشبه  ما  حنو 

املقونن؟
البلدي  اجمللس  كان  هل   ÷
لفرع  واجهة  جمرد  للعاصمة 
املعلومات يف قوى االمن الداخلي، 
أن  الكامريات  لداتا  يراد  والذي 
تصب عنده، من دون ان يكون 
للجيش أو األمن العام أي عالقة 

بهذا املشروع؟
÷ أين املصلحة يف تكريس صراع 
األجهزة وجزرها األمنية، يف حني 
ان املطلوب رفع مستوى التنسيق 

بينها اىل أعلى الدرجات؟
÷ ما هي حقيقة الشق املالي يف 
هذه الصفقة، وأي مالبسات كان 
مليون  الـ20  عقد  عليها  ينطوي 
دوالر املتعلق بـ«الفايرب اوبتيك« 
املنعم  عبد  تدخل  يؤدي  أن  قبل 

يوسف اىل جتميده؟
÷ كيف ميكن تفسري النقص يف 
لدى  اجلوهرية  املعطيات  بعض 
حرب  بطرس  االتصاالت  وزير 
اجتماعات  أحد  خالل  أكد  الذي 
بريوت  بلدية  أن  النيابية  اللجنة 
لوصل  »الفايرب«  خط  مد  حاولت 
الكامريات به، لكن طلبها ُرفض 
النوع حيتاج  أمر من هذا  الن أي 
اىل قرار من جملس الوزراء، فما 
كان من يوسف إال ان انتقل اىل 
الوزير  ليعّدل  معه،  وتكلم  جانبه 
ان  موضحا  أقواله،  ذلك  بعد 
أن  للتو  أخربه  »أوجريو«  رئيس 
احملددة  بالشروط  قبلت  البلدية 
عرب  أوبتيك«  »الفايرب  ومدت 
التساؤل:  اىل  يدفع  ما  الدولة، 
بهذا  يعرف  حرب  يكن  مل  كيف 
املوافقة  ان  حني  يف  املعطى، 
حتتاج  بريوت  بلدية  طلب  على 
وزارتي  دور  وأين  توقيعه  اىل 
الداخلية والدفاع حيال أمر سيادي 

أمين خطري كهذا؟
اختالسات قوى األمن

ويف سياق متصل، حتوم جمموعة 
من االسئلة - اهلواجس حول ملف 
اختالسات قوى االمن، من بينها:

÷ ملاذا تأخر فتح ملف االختالس 
حتى اليوم برغم ان معطياته كانت 

متوافرة، وأي وظيفة للتوقيت؟
أدراج  يف  أعظم  املخفي  هل   ÷
اللواء  االمن  لقوى  العام  املدير 
أن  خصوصا  بصبوص،  ابراهيم 
هناك فسادا متسربا من مزاريب 
خالل  مفتوحة  كانت  أخرى  مالية 

السنوات املاضية؟
ستصل  الذي  املدى  هو  ما   ÷
اليه احملاسبة، صعودا حنو الرتب 
قد  حصانات  مثة  وهل  العالية، 

حتمي بعضها؟
على  احملافظة  أهمية  برغم   ÷
وهيبة  االمن  رجال  معنويات 
إمكانية  هي  ما  املؤسسة.. 
التحقيق  نتائج  مع  التعامل 
عن  رمسيا  واإلعالن  بشفافية، 
ثقة  الستعادة  جوانبها،  بعض 
االمن  قوى  يف  العام  الرأي 
اىل  الفاسدين  وحتويل  الداخلي، 
أي  ردع  بغية  يعترب،  ملن  عربة 

ارتكابات حمتملة مستقبال؟
هذه عينة من عالمات االستفهام 
بعض  حول  حتوم  اليت  والتعجب 
ان  ام  من جميب  فهل  امللفات، 

االنتظار سيطول؟

فضائح »اإلنرتنت« و»الكامريات«: جزر ودويالت.. ومحايات!
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لبنان  اإلسرائيلي  العدو  يدخل  جديدة،  مرة 
آخر  املتحدة.  األمم  له  تفتحها  »نافذة«  من 
جمال  يف  تعمل  هندية  شركة  النوافذ  هذه 
االحتالل، حصلت على مشروع  تسليح جيش 
البقاع  صناعية يف  مناطق  إلقامة  استشاري 

واجلنوب.
للبنان  اإلسرائيلي  االخرتاق  املرة،  هذه 
مدن   3 هندية.  وبهوية  الطابع،  »صناعّي« 
على  وضعت  واجلنوب،  البقاع  يف  صناعية 
سكة التنفيذ. اخلرب حبد ذاته إجيابي، ومنتظر 
أنه حيّفز القطاع الصناعي،  منذ سنوات، مبا 

وخيلق آالف فرص العمل.
املتحدة  آخر. فاألمم  لكن املشكلة يف مكان 
لّزمت تنفيذ االستشارات الالزمة إلنشاء هذه 
»ماهيندرا«  شركة  إىل  الصناعية  املناطق 
اهلندية. واألزمة هنا أن هلذه الشركة نشاطًا 
هائاًل يف كيان العدو اإلسرائيلي، وجزء كبري 
ذو  و«الصناعي«،  »التجاري«  نشاطها  من 
املعلومات  واضحة.  وأمنية  عسكرية  أبعاد 
ليست  العدو  بكيان  وعالقتها  الشركة  عن 
سرًا، بل هي منشورة على موقعها الرمسي، 
ويف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية. فـ »جمموعة 
ماهيندرا للخدمات اخلاصة« هي »الشريك يف 
التصدير  لـ«مؤسسة  القومي«  األمن  جمال 
إسرائيلية  حكومية  )وكالة  اإلسرائيلية« 
وتساعد  العمل(.  وزارة  إشراف  حتت  تعمل 
اإلسرائيلي  التصدير  مؤسسة  »ماهيندرا« 
يف جمال مساعدة الشركات اإلسرائيلية على 

دخول السوق اهلندي.
إسرائيل«  أوف  تاميز  »ذا  صحيفة  ونقلت 
»شركة  أن   ،2015 نيسان  يف  اإللكرتونية، 
تكنولوجيا املعلومات التابعة ملاهيندرا دخلت 
يف شراكة مع شركة »كومفرس« األمريكية 
ــ اإلسرائيلية، إلنشاء مركز أحباث وتنمية يف 

إسرائيل.
ويف عام 2012، وّقعت »ماهيندرا« اتفاقًا مع 
شركة »رافاييل أدفانسد ديفينس سيستمز« 
وتكنولوجيا  أسلحة  تصّنع  اليت  اإلسرائيلية، 

عسكرية جليش االحتالل. 
اليت  هي  األخرية  الشركة  أن  بالذكر  وجدير 
صّنعت منظومة »القّبة احلديدية«، إىل جانب 
العديد من األسلحة املتطورة لرتسانة اجليش 

اإلسرائيلي!
خطورة  تؤكد  املعلنة،  املعلومات  هذه  كل 
إدخال الشركة اهلندية إىل السوق اللبنانية، 
ألسباب شتى. فلدخوهلا خماطر أمنية بالدرجة 
االوىل، لكونها تسمح لشركاء أمنيني للعدو 

بالعمل يف لبنان حبّرية.
 كذلك فإنه خمالف لقوانني مقاطعة إسرائيل، 
منع  توجب  اليت  األخالقية  األزمة  عن  فضاًل 
لكونها  لبنان،  يف  العمل  من  الشركة  هذه 
شريكة آللة القتل اإلسرائيلية. لكن ما تقّدم 
مّر من دون أن يلحظه مسؤول لبناني واحد. 
إن  قال   حسن  احلاج  الصناعة حسني  وزير 
تلزيم »ماهيندرا« مل جيِر عرب وزارة الصناعة 
اليت ال عالقة هلا بهذا التلزيم، بل عرب األمم 

املتحدة. 

لبنان يشّغل شركة هندية تساعد اجليش اإلسرائيلي!

البقاع يف تربل على مساحة مليوني مرت مربع. 
املشاريع الثالثة جاءت بعد نقاش امتد ألشهر 
من  واهلدف  النموذجية  الصناعية  املدن  عن 
إنشائها واملواقع املناسبة هلا وانتشارها يف 
وتنفيذها.  متويلها  كيفية  عن  فضاًل  لبنان، 
يف البداية، كان هناك العديد من االقرتاحات 
إلنشاء مدن صناعية يف أماكن خمتلفة، وقد 
الثاني  كانون  الصناعيني يف  أطلقت مجعية 
2014 مشروع إنشاء أربع مدن صناعية األوىل 
يف منطقة جزين، والثانية يف منطقة النبطية، 
يف  والرابعة  الزهراني،  منطقة  يف  والثالثة 
حمافظة البقاع، إال أنها مل تتمكن من معاجلة 
مشكلة التمويل، ما أبقى املشاريع حربًا على 

ورق. 
جرى  حسن،  احلاج  على  األمر  عرض  وعندما 
لالستثمارات  املناطق  أهمية  حول  نقاش 
املتاحة  التمويل  طرق  عن  فضاًل  الصناعية، 
النقاش  الدولية. واستمّر هذا  عرب املنظمات 
إىل أن التقى وزير الصناعة يف خالل حضوره 
األمم  منظمة  عن  ممثلني  فيينا،  يف  مؤمترًا 
أبلغوه  )يونيدو(  الصناعية  للتنمية  املتحدة 
إمكانية التمويل عرب اقتطاع قسم من املبالغ 
املخصصة من األمم املتحدة ملساعدة القطاعات 
اللبنانية على حتّمل كلفة النازحني اللبنانيني، 
باإلضافة إىل موافقة احلكومة اإليطالية على 
األمر، لكونها هي مصدر هذه املبالغ. وحبسب 
ما هو منشور على املوقع الرمسي لليونيدو، 
فإن احلكومة اإليطالية وافقت على منح لبنان 
عرب مكتب التعاون االيطالي، هبة بقيمة 500 
األولية  الدراسات  كلفة  لتغطية  يورو  ألف 
املقرر  اجلديدة  الصناعية  املناطق  إلنشاء 
انشاؤها يف بعلبك وتربل وقوسايا يف البقاع 

واجلليلية يف الشوف.
مناقصة  أجرت  أنها  إىل  يونيدو  وتشري 
 16 مبشاركة  املشروع  هذا  لتلزيم  دولية 
شركة استشارية وهندسية لبنانية وأوروبية 
ودولية. ويف النتيجة فازت شركة ماهيندرا 

Mahindra اهلندية.
 ويؤكد رئيس جلنة املدن الصناعية يف مجعية 
العقد  كلفة  أن  ضاهر،  ميشال  الصناعيني 
دوالر  ألف   286 بلغت  الشركة  مع  املوقع 
والبنى  لإلنشاءات  الالزمة  الدراسات  لوضع 
املناطق  إلقامة  الضرورية  واحلاجات  التحتية 
وتسليم  أشهر  ستة  خالل  الثالث  الصناعية 

الدراسات يف تشرين االول املقبل.
ممثلي  بأن  اإللكرتوني  يونيدو  موقع  ويفيد 
مواقع  املاضي  األسبوع  زاروا  »ماهيندرا« 
يف بعلبك والشوف بالتعاون مع خرباء وزارة 

علمًا  بريوت،  يف  اليونيدو  ومكتب  الصناعة 
املاضي  الثالثاء  أطلقت  الصناعة  وزارة  بأن 
يف 12 نيسان، املرحلة التنفيذية لوضع هذه 
اجتماعًا  الصناعة  وزير  وترأس  الدراسات. 
هلذه الغاية حضره املدير العام للوزارة داني 
حممد  املهندس  الوزير  مستشار  جدعون، 
اخلنسا، املمثل اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة 
كريستيانو  )يونيدو(  الصناعية  للتنمية 
جان  اإليطالي  التعاون  مكتب  مدير  باسيين، 
جملس  يف  الربامج  مدير  ساندري،  أندريا 
شحرور،  إبراهيم  الدكتور  واإلعمار  اإلمناء 
عضو جملس إدارة مجعية الصناعيني ميشال 
الدين  سعد  للجمعية  العام  املدير  الضاهر، 
االستشارية  الشركة  عن  وممثلون  عويين، 
واخلرائط  الدراسات  إجراء  املكلفة  ماهيندرا 

والتصور النهائي للمدن الصناعية اجلديدة.
هذا  إطار  يف  إليها  املشار  الصناعية  املدن 
أراٍض  على  تنشأ  اليت  تلك  هي  املشروع، 
استثمارها،  يف  وترغب  البلديات  متلكها 
الالزمة  التحتية  بنيتها  تطوير  إىل  فيصار 
مصانع،  إلنشاء  مناسب  مكان  إىل  لتحويلها 
زهيدة.  مببالغ  الواحد  املربع  املرت  ر  ويؤجَّ
املدينة  دراسة  ختلص  املثال،  سبيل  فعلى 
الصناعية إىل تأجري املرت الواحد بـ 25 سنتًا 
يأتي  الصناعية  املدن  مشروع  سنويًا... 
على  وثقلها  العقارات  كلفة  عالج  إطار  يف 
الصناعة يف لبنان. فهذه الكلفة االستثمارية 
الكبرية جتعل كلفة املنتج مرتفعة، وبالتالي 
السوق  يف  التنافسية  قدرته  من  تقلص 
وإىل  أيضًا.  اخلارجية  األسواق  ويف  احمللية 
جانب هذه الكلفة االستثمارية الباهظة، هناك 
كلفة تشغيلية كبرية جدًا متصلة بكلفة الطاقة 
اليت تراوح بني 15% و60% من كلفة اإلنتاج 
حبسب القطاعات. املدن الصناعية تعّد نوعًا 
بأن  علمًا  الباهظة،  األكالف  هلذه  العالج  من 
أن  إىل  تشري  الصناعيني  مجعية  دراسات 
 20 من  أكثر  مدن صناعية خيلق  أربع  إنشاء 
احمليط  مع  تنسجم  وهي  عمل،  فرصة  ألف 

الزراعي املكّمل هلا.
املساعي السابقة إلنشاء مدن صناعية فشلت 
إقرار  إىل  باحلاجة  املشروع  اصطدام  بسبب 
استثمار  تنّظم  النيابي  اجمللس  يف  قوانني 
أراضي املشاعات يف املناطق وحتويلها إىل 
مدن مالئمة لألعمال الصناعية بكلفة متدنية، 
يتطلب  ال  البلديات  أراضي  استثمار  ولكن 

هذه اخلطوة.
ناصر  التقرير:  هذا  إعداد  يف  )شارك 

األمني(

الشركة الهندية شريكة لشركة تصنيع نظام القبة الحديدية لجيش العدو )أ ف ب(

محمد وهبة

الّتأكد  »جيب  وأضاف: 
اليت  املعطيات  من 
عقد  وجود  إىل  تشري 
مع  الشركة  هذه  لدى 
جيش العدو اإلسرائيلي 
قبل القيام بأي خطوة. 
لدى هذه  أن  تبنّي  إذا 

فسنقوم  النوع،  هذا  من  عالقات  الشركة 
املتحدة  األمم  )منظمة  الـ«يونيدو«  مبراسلة 

للتنمية الصناعية( ونبلغها مبوقفنا«.
»ماهيندرا«  سُتشرف  اليت  الصناعية  املدن 
األوىل  واجلنوب.  البقاع  على  تتوزع  عليها 
يف بعلبك اهلرمل على مساحة 600 ألف مرت 
جون  بلدة  من  بالقرب  جنوبًا  والثانية  مربع، 
على مساحة 400 ألف مرت مربع، والثالثة يف 

الحاج حسن: 
األمم املتحدة، 

ال وزارة 
الصناعة، 

لزّمت الشركة 
الهندية

احتفظت  املاضي،  الشهر  منتصف  مقاتالتها يف 
يف شكل كبري بقدراتها العسكرية داخل سورية، 
وال تزال قوة عسكرية مؤثرة لدعم الرئيس بشار 
األمن  مستشار  نائب  رودس  بن  وقال  األسد. 
املتحدة  الواليات  إن  األبيض،  األمريكي  القومي 
قلقة إزاء تقارير بأن روسيا تنقل مزيدًا من املواد 

العسكرية إىل سورية.
األطلسي«  مشال  »حلف  لـ  العام  األمني  وأعلن 
»رغم  أمس:  أنقرة  يف  ستولتنربغ  ينس  )ناتو( 
روسيا  أن  نرى  جزئي،  انسحاب  عن  اإلعالن 
تبقي على وجود عسكري كبري لدعم النظام يف 
»وعلى  النار  إطالق  وقف  أن  مضيفًا  سورية«، 
حلل  األفضل  »األساس  يبقى  الصعوبات«  رغم 

سلمي متفاوض عليه« للنزاع يف هذا البلد.
بوتني  الرئيس  إن  الكرملني  باسم  ناطق  وقال 
خالله  عرب  الداخلي  األمن  جمللس  اجتماعا  عقد 
يف  للموقف«  اخلطري  »التدهور  بشأن  قلقه  عن 

مفاوضات جنيف.
وطغى امللف اإلنساني وامليداني على مفاوضات 
أسعد  املعارضة  وفد  رئيس  غادرها  اليت  جنيف 
متاشيًا  علوش،  حممد  مفاوضيها  وكبري  الزعيب 
النقص يف  االحتجاجي على  مع موقف املعارضة 
إيصال املساعدات وخرق اهلدنة السارية منذ 27 

شباط )فرباير( الذي حتمل مسؤوليته لدمشق. 

روسيا تعيد نشر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  شدد 
يف الكرملني خالل لقائه الرئيس فالدميري بوتني، 
على أهمية التنسيق األمين مع الروس يف سورية 
لتجنب »الوقوع يف أخطاء«، كما شدد على أن لدى 
تل أبيب »خطًا أمحر« يتعلق باحتمال وقوع أسلحة 
متطورة يف أيدي عناصر »حزب اهلل«، جمددًا التأكيد 

أن »اجلوالن سيبقى جزءًا من أرض إسرائيل«.
ونددت الدول العربية بتصرحيات نتانياهو »العدوانية 
على  اإلسرائيلية  احلكومة  وباجتماع  والتصعيدية« 
أرض اجلوالن. وطالبت يف بيان عقب اجتماع طارئ 
املندوبني  مستوى  على  العربية  اجلامعة  جمللس 
الالزمة  التدابري  باختاذ  األمن  »جملس  الدائمني، 
بتنفيذ  التام  االلتزام  إسرائيل  على  تفرض  اليت 
قرارات اجمللس واجلمعية العامة لألمم ا ملتحدة ذات 
العربي  نبيل  للجامعة  العام  األمني  الصلة«. وقال 
يف كلمة خالل االجتماع إن اجلوالن سيظل »أرضًا 
عربية سورية ملكًا للشعب السوري وحده«، مضيفًا 
األزمة  استغالل  تعكس  اإلسرائيلية  اإلجراءات  أن 

يف سورية »لتكريس االحتالل«.
وأجرى نتانياهو وبوتني أمس االول، جولة حمادثات 
مغلقة.  أبواب  خلف  مت  ثنائي  لقاء  سبقها  موسعة 
اليت  األهمية  بتأكيد  للمحادثات  الكرملني  ومّهد 

توليها موسكو لتعزيز التنسيق مع تل أبيب.
وقال الناطق الرئاسي دميرتي بيسكوف إن األزمة 
السورية ورزمة امللفات املتعلقة بالقضايا الثنائية 
والوضع يف املنطقة وتنسيق املواقف يف مواجهة 

اإلرهاب، على رأس جدول أعمال الطرفني.
تكثيف  أن  إىل  املوسعة  اجللسة  بوتني يف  وأشار 
أخريًا  وإسرائيل  روسيا  بني  االتصاالت  وترية 
بأن  مذكرًا  األوسط،  الشرق  يف  بالوضع  مرتبط 
نظريه اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني كان يف موسكو 
قبل أقل من شهر، وخالل األسابيع املاضية جرت 
وهنأ  اجلانبني.  من  مسؤولني  بني  عدة  لقاءات 
اليهود بالفصح، وأشاد بالعالقات الثنائية ملناسبة 
عودة  على  سنة   25 مبرور  احلالي  العام  االحتفال 

العالقات بني روسيا وإسرائيل.
مضيفه  نتانياهو  خاطب  داللة،  ذات  إشارة  ويف 
أوقات  إىل  أبدًا  تعود  لن  »إسرائيل  أن  بالتأكيد 
مرتفعات  من  قصف  إىل  قراها  فيها  تعرضت 
اجلوالن« وقال: »إما عرب اتفاق أو من دونه، فإن 

اجلوالن سيبقى جزءًا من أرض إسرائيل«.
يعد  روسيا  مع  األمين  التنسيق  أن  إىل  وأشار 
»اهلدف األساس« لزيارته، من أجل جتنب الوقوع 
إشارة  يف  مقصودة،  غري  مواجهات  أو  أخطاء  يف 
إىل التحركات العسكرية الروسية واإلسرائيلية يف 
سورية، مشددًا على أن تل أبيب تسعى إىل منع 
وقوع أسلحة متطورة من سورية وإيران يف إيدي 

»حزب اهلل«.

نتنياهو ينسق وبوتني يف الشأن السوري
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مع املطران طربيه

سدني

Master License No: 409566317

القوات  »حزب  كتلة  عضو  جال 
اللبنانية« النائب جوزيف معلوف 
اجلالية  قيادات  من  عدد  على 

اللبنانبة يف سيدني  . 
واستهل زياراته من بيت مارون 
استقبله  حيث  سرتاثفيلد  يف 
راعي األبرشية املارونية املطران 
أنطوان شربل طربيه يف حضور 
املونسينيور  األبرشي  النائب 
رئيس    ، يوسف  مارسيللينو 
الرابطة املارونية باخوس جرجس 
والزميل  خطار  طوني  والسيد 

أنور حرب . 
رافق معلوف وفد من القوات ضم 
طوني  اسرتاليا  مقاطعة  رئيس 
عبيد ، رئيس مركز سيدني جهاد 
داغر ، مسؤول العالقات العامة 
الشدياق  وليشع  جعجع  داني 

واسحاق خملوف. 
وجرى خالل اللقاء عرض الوضاع 
اخر  يف  وحبث  اللبنانبة  اجلالية 
اللبنانية  الساحة  على  التطورات 
حتيات  معلوف  نقل  كما   .
الدكتور مسري جعجع اىل املطران 
تذكارية  هدية  له  وقدم  طربيه 

باملناسبة.

القنصل اللبناني 
املرافق  والوفد  معلوف  وانتقل 
اللبنانية يف  القنصلية  دار  اىل 
القنصل  التقى  حيث  سيدني 
معه  وعرض  غامن  بيطار  جورج 
بتسجيل  املتعلقة  الشؤون 
تهم  اليت  والشؤون  اللبنانيني 

أبناء اجلالية .

صليبا 
انتقل  اللبنانية  القنصلية  ومن 
اىل  املرافق  والوفد  معلوف 
راعي  التقي  حيث  ايلوننغ«   «
أبرشية طائفة الروم األرثودكس 
املرتوبوليت بولس صليبا. وكان 
الطائفة  أبناء  سؤون  يف  حبث 

واجلالية يف شكل عام .

أبناء زحلة 

معلوف التقى يف سيدني القنصل اللبناني 
واملطرانني صليبا وطربيه وأبناء زحلة

سيــدنــي  مــركــز   - استــراليــا  اللبنــانيــة  القــوات  حــزب 
االنتخــاب  عمليــة  امتــام  بعيــد  املــارونيــة  الــربطــة  يهنــئ 
ويتمنــى للــرئيــس بـاخـوس جـرجـس واهليئــة اجلــديــدة دوام 

التــوفيــق والنجــاح واملــزيــد مــن التقــدم.
للــرئيــس  بــالشكــر  سيــدنــي  القــوات  تتــوجــه  وكــذلــك   
الكبيــرة  اجلهــود  علــى  الســابقــة  واهليئــة  خطــار  طـونـي 
التــي قــامــوا بهــا فــي سبيــل ايصــال الــرابطــة املــارونيــة 

الــى مــا هــي عليــه.

القــوات اللبنــانيــة تهنئ

زحلة  ابناء  معلوف  والتقى 
سيدني  يف  الزحلية  والرابطة 
وذلك يف  ديبـا  ميشال  برئاسة 

مركز القوات اللبنانية
طوني  املقاطعة  رئيس  حبضور 
عبيد ورئيس املركز جهاد داغر 

واالعضاء.
اخلطط  عن  معلوف  حتدث  حيث 
االمنائيةاليت نفذت جيهود نواب 
اللبنانية، وشؤون  القوات  كتلة 

زحلية اخرى.
وكرم أبناء زحلة  النائب معلوف، 
فأقاموا عشاء على شرفه شارك 
البلدة   ابناء  من  حشد   فيه 
القوات  مسؤولي   من  وعدد 

وفاعليات.

امــانــة االعالم

مع القنصل جورج البيطار غانم

مع املطران صليبا

يتحدث اىل ابناء زحلة والرابطة الزحلية

حضور من ابناء زحلة والرابطة الزحلية

البطريرك  إستقبل   - وطنية 
بشارة  مار  الكاردينال  املاروني 
بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، وفدا 
نيابيا من حزب العمال االسرتالي، 
برئاسة زعيم املعارضة يف والية 
نيو ساوث ويلز لوك فولي، وضم 
الوفد النائب جهاد ديب، كاليتون 
بار، تانيا ميهايلوك، جوليا فني، 
شوكت  التشريعي  اجمللس  عضو 
بريوود  بلدية  رئيس  مسلماني، 
جان فخر، رئيس بلدية بانكساون 
كارل عصفور، نائب رئيس بلدية 
كانرتبري خضر صاحل، يف زيارة 
أعرب يف خالهلا الوفد عن اهمية 
التعرف اىل لبنان وتقوية العالقة 
يف  اللبنانية  اجلالية  ابناء  بني 

اسرتاليا وبلدهم األم«.
واكد فولي انه حقق رغبته من خالل 
رغب  »لطاملا  فهو  الزيارة  هذه 
املارونية  الكنيسة  رأس  بزيارة 

منذ  لبنان،  يف  اقامته  مقر  يف 
لقد  وقال:«  عديدة«،  سنوات 
تشرفت بلقاء غبطته، وكما تعلمون 
كاثوليكية  مارونية  مجاعة  هناك 
املدن  اكرب  سيدني  يف  كبرية 
األسرتالية، ولقد شجعنا املطران 
شربل طربيه راعي ابرشية سيدني 
للموارنة على القيام بزيارة لبنان 
والقرى املارونية وغريها للتعرف 
البلد، وهذا  اكثر اىل طبيعة هذا 
هذا  مدار  على  به  سنقوم  ما 
األسبوع«، مضيفا »سنشارك يف 
قداس احتفالي يف بلدة حدشيت، 
كزعيم حلزب  لي  كبري  انه شرف 
الصداقة  عالقة  جناح  العمال 
والتعاون بني حزب سياسي وبني 
سيدني  يف  الكاثوليكية  الكنيسة 

وهي تعود اىل زمن بعيد.«
حتليل  اىل  استمعنا  »لقد  وتابع: 
موضوعي وشفاف من غبطته عن 

الوضع يف لبنان، وملسنا قلقه من 
عدم اجياد حل للمشكلة، واصراره 
على  دائما  الصلوات  رفع  على 
وهذا  للبالد،  رئيس  انتخاب  نية 
لبنان وما ميثله  امر ضروري ألن 
كبلد يف الشرق األوسط، هو يف 
اود  »انا  وقال:  األهمية«،  غاية 
التأكيد على ان معظم املوارنة يف 
من  الصلوات  يرفعون  اسرتاليا 
اللبنانية  للمشكلة  حل  اجياد  اجل 
وال سيما اإلنتخابات الرئاسية يف 

وقت قريب.«
اىل  حتدثت  لقد  فولي:«  وختم 
سيدني  يف  اللبنانيني  من  عدد 
حيدث  وما  لبنان  يف  الوضع  عن 
امامنا  ستتيح  هذه  زيارتنا  ولكن 
الوضع  اىل  اكثر  التعرف  فرصة 
املارونية  الكنيسة  بطريرك  ولقاء 
هو امر لطاملا رغبت به من سنوات 

عديدة.«

الراعي استقبل وفدا نيابيا من حزب العمال االسرتالي فولي:

استمعا منه اىل حتليل موضوعي عن الوضع يف لبنان

الوفد مع غبطة البطريرك الراعي
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

لتقليص  مسعى  جتديد  يف 
حاالت سرطان األمعاء، أطلقت 
لتّوها محلة  األسرتالية  احلكومة 
»هدية احلياة« إليصال الرسالة 
إىل اجلاليات متعّددة الثقافات 
وذلك كجزء من الربنامج الوطين 
بسرطان  اخلاص  للفحص 

األمعاء.
وطبقًا ملا تقوله وزيرة الصحة 
أسرتاليا  فإن يف  لي،  سوزان 
حاالت  نسب  أعلى  من  واحدة 
إاّل  العامل،  األمعاء يف  سرطان 
الكامل  التنفيذ  بواسطة  أنه 
كل  إجراؤه  يتم  الذي  للفحص 
نتمّكن  أن  املتوّقع  من  سنتني 
 300 بني  ما  حياة  إنقاذ  من 
كل  وأسرتالية  أسرتالي  و500 

سنة.
الوطين  بالربنامج  البدء  منذ 
بسرطان  اخلاص  للفحص 
األمعاء يف عام 2006 مت فحص 
أسرتالي  مليون   2,5 من  أكثر 
حزيران/يونيو  لغاية  وأسرتالية 
لذلك  نتيجة  وتبنّي   ،2014
منهم  شخصًا   3989 لدى  أن 
سرطانات مشتبه بها أو مؤّكدة 
اإلصابة  تشخيص  عن  فضاًل 
لدى  متقّدمة  غدّية*  بأورام 

12294 شخصًا.
هذا  »إن  لي:  السيدة  وقالت 
العمل مل يؤِد إىل جتنيب ألوف 
الكدر  األسرتالية  العائالت 
والكرب الشديَدين فحسب، بل 
ماليني  توفري  إىل  كذلك  أّدى 
نظامنا  لصاحل  الدوالرات 

ما هو الفحص الذي ميكن به لوحده أن ينقذ حياة ما يصل 
إىل 500 أسرتالي وأسرتالية كل سنة؟

الصحي نتيجًة لعدم احلاجة إىل 
األمعاء  سرطان  حاالت  معاجلة 
السرطان  نوع  وهو  املتقّدمة، 
يف  للمعاجلة  كلفة  األكثر 
باهظة  بأدوية  املستشفيات 

الكلفة«.
»سيتم إرسال رزم الفحص إىل 
أكثر من مليوَني شخص يف عام 
2016، وهو رقم سريتفع إىل 4 
ماليني حبلول عام 2020. وعلى 
أساس األدّلة احلالية، سيؤدي 
حالة   9000 اكتشاف  إىل  ذلك 
سرطان مشتبه فيها أو مؤّكدة 
غّدي  ورم   26000 من  وأكثر 

متقّدم واستئصاهلا.«
هو  هنا  الغائب  »العنصر 
الربنامج  يف  اجليدة  املشاركة 
وفقًا ملعدالت املشاركة احلالية 
و40   35 بني  ترتاوح  اليت 
نتصّور  أن  وميكننا  باملائة. 
العدد اإلضايف لألشخاص الذين 
ميكننا أن حنّسن أو ننقذ حياتهم 
لو ارتفعت نسبة املشاركة يف 

هذا الفحص؟«
»ُتعترب رزمة الفحص من أفضل 
الدفاعات األوىل اليت لدينا ضد 
ارتفع  وكّلما  األمعاء،  سرطان 
نقوم  الذين  األشخاص  عدد 
بفحصهم ارتفع عدد األشخاص 
الذين نستطيع أن ننقذ حياتهم، 
فنحن نعرف أنه ميكن معاجلة 9 
من كل 10 حاالت بنجاح إذا مت 
مبكرة مبا  مرحلة  اكتشافها يف 

فيه الكفاية.«
رزمة  تصلكم  عندما  فإنه  »لذا 

أن  أوّد  بكم،  اخلاصة  الفحص 
أقول ألولئك الـ6 من أصل كل 
يرمون  الذين  ونساء  رجال   10
هدية  أنها  تذّكروا  الرزمة: 
احلياة وأن هذه احلياة قد تكون 

حياتكم أنتم.
املوضوع  هذا  على  عّلق  وقد 
وهو  سليمان،  عادل  الدكتور 
طبيب مرموق لديه خربة 28 سنة 
العربية،  اجلالية  مع  العمل  يف 
فقال: »سرطان األمعاء موضوع 
ال يأتي على ذكره أبناء اجلالية 
العربية. لكن نظرًا لكونه ثاني 
شيوعًا  السرطان  أنواع  أكثر 
جيب  مرض  فإنه  أسرتاليا  يف 
حممل  على  وأخذه  مناقشته 
شائع  وهو  أكرب.  بدرجة  اجلد 
إدراك  نضمن  أن  وجيب  جدًا، 
اجلالية العربية ألهمية الفحص، 
ذلك أن الوقاية املبكرة تعطي 
دائمًا  إنين  النتائج.  أفضل 
يأتون  الذين  املرضى  أشّجع 
استخدام  على  عيادتي  إىل 
للفحص  الوطين  الربنامج  رزمة 
عندما  األمعاء  بسرطان  اخلاص 

تصل إليهم بالربيد«.
معلومات مرتَجة،  على  لالّطالع 
تعليمات  عن  فيديو  فيها  مبا 
املوقع:  تفّقد  الفحص، 
w w w. a u s t r a l i a. g o v. a u /

bowelscreening
أنواع   - املتقّدمة  الغّدية  *األورام 
من الزوائد اللحمية اليت ُيتمل هلا 
أكثر من سواها أن تتحّول إىل كتل 

سرطانية

التوالي  على  الثالثة  للسنة 
تقوم وزارة اخلارجية واملغرتبني 
بتنظيم مؤمتر الطاقة اإلغرتابية 
بني  ما  الفرتة  يف  بريوت  يف 
أن  على   ،2016 أيار   7 و   5
يسبقه املؤمتر السنوي لرؤساء 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
للتشاور يف شؤون الدبلوماسية 

اللبنانية واإلغرتاب.
اإلغرتابية  الطاقة  مؤمتر 
 Lebanese Diaspora Energy
بدأ   2016  Conference LDE
يف العام 2014 مع تولي معالي 
حقيبة  باسيل  جربان  الوزير 
واملغرتبني.  اخلارجية  وزارة 
خلق  خالله  من  معاليه  أراد 
باملغرتب  سنوية  إهتمام  حمطة 
لبنان  األم  الوطن  اللبناني يف 
تشكل مدخال ملشاركته وتفاعله 
يف احلياة الوطنية اللبنانية من 
خالل مشاركته الفاعلة يف هذا 
املؤمتر كخطوة أوىل، وما تؤديه 
توّصل  من  املشاركة  هذه 
سائر  مع  مشرتكة  إلهتمامات 

املشاركني من سائر الدول.
ويشكل املؤمتر مناسبة للتواصل 
املباشر بني املغرتبني ووطنهم 
مع  للتعارف  ومناسبة  األم، 
بعضهم البعض، ومع املسؤولني 
وهو  الرمسيني.  اللبنانيني 
يلتقوا  بأن  هلم  أيضا  فرصة 
سواء  مشرتكة  مشاريع  على 
أو  بلدانهم  يف  أو  لبنان  يف 
يف بلد ثالث، وأن يستكشفوا 
كذلك فرص التعاون املشرتكة 
وفق  املقيمني  اللبنانيني  مع 
اإلحتياجات واآلليات املوجودة.

مؤمتر الطالقة اإلغرتابية 5 –  7  أيار 2016
بدأ املؤمتر خبطوات صغرية يف 
2014، واستمد زمخا يف العام 
من  أكثر  مشاركة  عرب   2015
مشاركة  وكانت  مدعو.   1300
هامة من أسرتاليا ألمساء بارزة 
على صعد خمتلفة. ففي كل عام 
مستفيدا  نفسه،  املؤمتر  يطور 
سبقه  الذي  العام  جتربة  من 
جلهة احملاور التنظيمية، وسبل 
رفع التوصيات ووضعها موضع 
املدعويني.  وأعداد  التطبيق، 
املدعويني  عدد  أن  علما 
اإلمكانيات  فقط  تستوجبه 
وليس  والتنظيمية  اللوجستية 

أي إعتبار آخر.
غري  دينامية  املؤمتر  أحدث 
اإلهتمام  صعيد  على  مسبوقة 
باملغرتب اللبناني وحاجياته. أهم 
ما فيه أنه أصبح حمطة سنوية 
مستويات  أعلى  على  رمسية 
اللبناني،  الدبلوماسي  اإلهتمام 
السنوية  احملطة  هذه  وأن 
العاصمة  بريوت،  يف  جتري 
حنب.  الذي  للوطن  حنب  اليت 
املشاريع  جانب  إىل  طبعا  هذا 
الوزارة  وتطلقها  أطلقها  اليت 
املتحف  اإلغرتابي،  الربط  حول 
املغرتب،  بيوت  اإلغرتابي، 
اخلارج،  يف  اللبنانية  املدارس 
اإلستثمار  الرائدات،  النساء 
للبقاء... وغريها؛ لكن أهم هذه 
إستعادة  قانون  هو  املشاريع 
اجلنسية اللبنانية للمتحدرين من 
أصل لبناني الذي أقره جملس 
السياسية  قواه  مبعظم  النواب 
والذي كان  يف 2015/11/24، 
ملعاليه املساهمة الرئيسية يف 

إقراره.
عدة  سابقا  للبعض  كان 
مالحظات حول كيفية إعداد هذا 
 – التأكيد  لكن يهمين  املؤمتر، 
وقد كنت مشاركا يف املؤمترين 
يف  مسؤوال  وكنت  السابقني، 
اجللسة  عن  األخري  املؤمتر 
بأن  اخلاصة بالثقافة والعلوم – 
هذا املؤمتر ليس مؤمترا طائفيا، 
إنه  فئويا،  أو  مذهبيا  وليس 
إنه مؤمتر  بإمتياز.  مؤمتر وطين 
لكل مغرتب أن يوصل صوته، 
جناحه.  قصة  قصته،  وينقل 
هذه القصة اليت تشكل رسالة 
أمل لكل لبناني مقيم، ومدعاة 
فخر له حول العامل وحافز جناح. 
قصة النجاح هذه قد تكون على 
أو  املهن،  أو  األعمال،  صعيد 
السياسي،  أو  العلمي،  التمّيز 
أو  األدبي،  أو  اإلجتماعي،  أو 
عائلة.  بناء  صعيد  على  حتى 
فأن يبين املغرتب عائلة وفية 
ومتمسكة  وفخورة  لدولته 

بلبنانيتها هو أمر مهم لنا.
اللبنانيني  مواطيّن  أدعو  إني 
يف أسرتاليا إىل املشاركة يف 
بالتسجيل  سواء  املؤمتر،  هذا 
موقع  على  املباشر  الشخصي 
 ،www.lde-leb.com املؤمتر 
واملتابعة.  باملواكبة  حتى  أو 
جلسة  هنالك  أن  اإلشارة  مع 
العام  هذا  ألسرتاليا  خمصصة 
 Embracing potentials  بعنوان

.in Australia

جيسكار الخوري
القائم باألعمال بالوكالة
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تتفاعل يف لبنان قضية تورط 
يف  أسرتالي  تلفزيوني  فريق 
الهاال  الطفلني  خطف  عملية 
بعدما  ونوح األمني، خصوصا 
عهدة  يف  الفريق  هذا  بات 
الطفلني  والدة  مع  القضاء 
األسرتالية سالي مولكز، اليت 
سيدني  يف  العملية  دبرت 
املذكور  الفريق  مع  وانتقلت 
العاصمة  يف  لتنفيذها 
يشبه  مبا  بريوت،  اللبنانية 
سريعة  »كوماندوز«  عملية 

وخاطفة.

األوسط«  »الشرق  الزميلة 
قانونيا  وفدا  أن  علمت 
أسرتاليا وصل أول من أمس 
إىل بريوت، وباشر لقاءاته مع 
املرجعيات القضائية اللبنانية، 
اليت  القانونية  السبل  وحبث 
تساهم يف اإلفراج عن الفريق 
األسرتالية.  واألم  اإلعالمي 
بأن  املعلومات  وأفادت 
باألطر  إال  حتل  لن  »القضية 

القضائية الواجب اتباعها«.

»قاضي  أن  علمت،  كذلك 
لبنان،  جبل  يف  التحقيق 
يضع  الذي  اهلل،  عبد  رامي 
ميكنه  ال  امللف،  على  يده 
جتاوز االدعاء املقدم من علي 
وأن  الطفلني،  والد  األمني، 
بإقناع  يبدأ  أن  جيب  حل  أي 
عن  الدعوى  بإسقاط  الوالد 
املوقوفني العشرة، حتى يأخذ 
األمر طريقه حنو تسهيل إخالء 
اإلعالمي  والفريق  األم  سبيل 

مقابل كفالة مالية«.

كشف  األثناء،  هذه  ويف 
للقضية  متابع  مصدر 
عن  األوسط«  لـ«الشرق 
اللبنانيني  املسؤولني  أن 
أن  األسرتالي  الوفد  أبلغوا 
جرميتني  »ارتكبوا  املوقوفني 
خطف  عملية  األوىل  آن،  يف 
وتعريض  بالقوة  طفلني 
حياتهما للخطر، والثانية خرق 
دخول  عرب  اللبنانية  السيادة 
بطريقة  لبنان  إىل  بعضهم 
تنفيذ  وحماولة  شرعية،  غري 
كوماندوز(،  )عملية  يشبه  ما 
اللبنانية  الدولة  متجاهلني 

ومؤسساتها الشرعية«.

وحبسب املصدر، فإن »الوفد 

األسرتالي قدم اعتذارا رمسيا 
اخلطأ  عن  اللبنانية  للسلطات 
األسرتاليون،  ارتكبه  الذي 
اللبناني  اجلانب  أثنى  بينما 
على هذه اخلطوة، إال أن البحث 
األم  سبيل  إخالء  إمكانية  يف 
متوقف  التلفزيوني،  والفريق 
األول  أساسيني،  أمرين  على 
االنتهاء من االستجوابات اليت 
التحقيق  قاضي  يستكملها 
بني  ما  يف  مقابالت  وإجراء 
على  والثاني  املوقوفني، 
بإسقاط  الطفلني  والد  إقناع 
الدعوى الشخصية املقدمة من 

قبله ضدهم«.

مواكبة  مصادر  وكشفت 
للتحقيقات اليت جترى يف هذا 
عملية  تفاصيل  عن  امللف، 
هلا  التخطيط  وكيفية  اخلطف 
موضحة  لبنان،  يف  وتنفيذها 
أن  األوسط«،  لـ«الشرق 
بني  نشبت  كبرية  »خالفات 
وزوجته  األمني  علي  اللبناني 
مولكز؛  آن  سالي  األسرتالية 
لالنتقال  بالزوج  دفع  ما 
بطفليه إىل لبنان، وهو األمر 
الذي أثار غضب الزوجة اليت 
حمكمة  من  حكم  على  حصلت 
طفليها،  حبضانة  أسرتالية 
تسّوق  بدأت  ثم،  ومن 
اليت  اجلمعيات  أمام  قضيتها 
احملرومة  املرأة  حبقوق  تعنى 
متكنت  أن  إىل  أطفاهلا،  من 
سالي عرب إحدى اجلمعيات من 
تلفزيون  حمطة  إىل  الوصول 
هذه  مبثل  تهتم  أسرتالية 
معاناتها  وشرحت  القضايا، 

من حرمانها لولديها«.
فإن  املصادر،  وحسب 
»وعدت  التلفزيونية  احملطة 
إىل  للوصول  باملساعدة  األم 
)احملطة(  فاتصلت  غايتها، 
وينتغتون  آدم  بالربيطاني 
كان ضابطا يف شرطة  الذي 
أسكوتلنديارد، وعرضت عليه 
استعداده  فأبدى  القضية، 
كنف  إىل  الطفلني  إلعادة 
أمهما عرب عملية أمنية معقدة، 
ألف   120 مبلغ  طلب  لكنه 
إجناز  مقابل  أسرتالي  دوالر 
توافق  مل  وهنا  املهمة.  هذه 
ال  لكونها  العرض؛  على  األم 
فما  لتسديده،  املبلغ  متلك 
التلفزيونية  احملطة  من  كان 
شرط  بدفعه  تعهدت  أن  إال 

 هذه هي تفاصيل خطف الطفلني 
من آل األمني

القلب  اإلنعاش  على  ٌب  التدر 
النور  يبصر   )CPR( الرئوي 
 CPR training comes( بالعربيٌة
أن  ميكن   )to life in Arabic
الرئوي  يساعد اإلنعاش القلب 
حيٌاة  إنقاذ  يف   (  CPR  )
شخص ما، وغالبًا ما يكون هذا 
أو  العائلة  أفراد  أحد  الشخص 
صد ٌق. إال أنه بالنسبة ألولئك 
اإلنكليزيٌة  اللغة  ليست  الذين 
من  يٌكون  فقد  األوىل،  لغتهم 
على  احلصول  عليهم  األصعب 
وإجياد  وفهمها  املعلومات 

الدورات التدريبيٌة املتاحة.
بعد رؤيٌة عدد من احلوادث اليت 
أّدت إىل وفاة عدد من الشبان 
للسكتة  تعّرضهم  بعد  العرب 
يف  املستشفى  خارج  القلبية 
حني كان من احملتمل انقاذهم، 
الذي  املتخّصص  الطبيب  قرر 
يف  الطوارئ  قسم  يف  يعمل 
 Liverpool( ليفربول  مستشفى 
بن  الدكتور   ،)Hospital
تدريب  برنامج  تطوير  تايلور، 
الرئوي  القلب  اإلنعاش  على 

للناطقني باللغة العربية.
»لقد  تايلور،  الدكتور  وقال 
وبدأت  شهدت  قد  مبا  تأثرت 
للتدريب  موارد  عن  أحبث 
الرئوي  القلب  اإلنعاش  على 
مل  ولكن  املتعددة  باللغات 
أي  على  العثور  من  أمتكن 
لذلك،  أسرتاليا،  يف  منها 
بلدية  جملس  من  ومبساعدة 
 Liverpool( ليفربول  مدينة 
ومستشفى   ،  )City Council
 )Liverpool Hospital( ليفربول 
اجملتمعية  املشاركة  ومنسقة 
لدينا، جانيت هاريسون، قررنا 
يعطي  جترييب  بربنامج  نبدأ  أن 
حتتاجها  اليت  املوارد  الناس 
للقيام باإلنعاش واحتمال إنقاذ 

حياة شخص ما«.
 The  وفقًا جلمعية مرضى القلب
تتسبب   ،  Heart Foundation
 9000 بوفاة  القلبية  النوبات 
 ) عام،  كل  أسرتالي  شخص 

والسبب األكثر شيوعًا للسكتة 
القلبيبة. وهو رقم قال الدكتور 
إذا  ختفيضه  ميكن  إنه  تايلور 
من  الناس  من  أكرب  عدد  متّكن 
القلبيٌة  السكتة  على  التعّرف 
وقاموا  ما،  شخص  انهار  إذا 
إسعاف،  سيارة  باستدعاء 
فّعالة  بطريقة  اإلنعاش  وأجروا 
وعرفوا ما ينبغي القيام به إىل 

حني وصول سيارة اإلسعاف.
أن   2001 عام  إحصاء  وأظهر 
املئة من سكان جنوب  33 يف 
خارج  ولدوا  سيدني  غرب 
يف   23 مع  مقارنة  أسرتاليا، 
وأن  الوالية  سكان  من  املئة 
أكثر من 70 يف املئة من األسر 
لغة  يتحدثون  ليفربول  يف 
اإلنكليٌزية يف  اللغة  غري  أخرى 
املنزل. اللغة العربية هي اللغة 
اإلنكليزية  بعد  استعمااًل  األكثر 
 40 و  سيدني  غرب  جنوب  يف 
باللغة  الناطقني  من  املئة  يف 
ويلز  ساوث  نيو  يف  العربية 

يقيمون يف املنطقة.
»لقد  تايلور  الدكتور  وقال 
إنعاش  طريقة  تعليم  اخرتنا 
البالغني عن طريق الضغط على 
الصدر فقط إذ ال يرتاح اجلميع 
غريب  شخص  إنعاش  لفكرة 
إىل  باإلضافة  الفم.  عن طريق 
على  الضغط  طريقة  تعّلم  أن 
الصدر فقط أسهل ويعتقد أن 
الفعالية  من  القدر  نفس  هلا 

على املدى القصري«
الثقافات  بعض  »يف  وأضاف 
مسألة  حول  جدل  يوجد  قد 
األمر  يتعلق  عندما  الثقة 
إذا  سيما  ال  الصحية،  بالرعاية 
أألمور  أن  الشخص يشعر  كان 
متامًا،  يتقنها  ال  بلغة  تناقش 
لذلك فإن تقديم برامج تدريبية 
األم  باللغة  القبيٌل  هذا  من 
يسمح للمشاركني بأن يشعروا 
مبزيد من الثقة يف فهم ما يتم 
تدريسه وكيف ومن قبل من«.

وعلى الرغم من أن الربنامج ال 
يزال يف املراحل التجريبية، قال 

لقي جتاوبًا  إنه  تايلور  الدكتور 
كبريًا من املشاركني السابقني 
الذين مت إعطاؤهم كل املوارد 
الالزمة لتعليم اآلخرين ما تعلموه 

عند إكمال تدريبهم.
كهذه  التدريبية  »الربنامج 
تساعد على التغلب على احلواجز 
الثقافية الكامنة من خالل إتاحة 
الوصول إىل مهارات يف اللغة 
األم قد تساعد على إنقاذ حياة 

شخص ما.
حيضر  من  كل  نعطي  »حنن 
الربنامج جهاز ختزين للمعلومات 
نسخة  على  حيتوي   )USB(
مرتمجة من الشرائح من العرض 
إىل  باإلضافة  قدمناه،  الذي 
أشرطة الفيديو مع ترمجة باللغة 
املعلومات  من  وغريها  العربية 
اليت قد جيدونها مفيدة لتعليم 
كيفية  جمتمعهم  يف  اآلخرين 

القيام باإلنعاش.«
ومن ضمن املشاركني السابقني 
السودان  من  أشخاص  معنا 
والعراق ولبنان ومصر. وكجزء 
األشخاص  نطلع  التدريب،  من 
أيضًا على صور ألماكن العثور 
ضربات  تنظيم  أجهزة  على 
و  يف    AED اآللي   القلب 
 Westfield( ليفربول  يستفيلد 
Liverpool( وغريها من األماكن 
العامة ونعلمهم ما ينبغي عليهم 
استخدام  وكيفية  به،  القيام 

هذه األجهزة.
تدريب  ٌعن  أن  »نأمل  وقال 
الذين  العربية  باللغة  الناطقني 
أنه  جمتمعهم  يف  استقروا 
بإمكانهم بعد ذلك املساعدة يف 

نقل هذه املعرفة لآلخرين«.
أو  املعلومات  من  ٌد  للمز 
حضور  ف  اهتمامك  ٌل  لتسج 
االتصال  ٌرجى  ٌة  ٌب  تدر  دورة 
مبنسقة املشاركة اجملتمع ٌة ف 

مستشفى ل ٌفربول
 Liverpool Hospital(
 ،)Participation Coordinator
الرقم  على  هاريسون  جانيت 

.84178738

تصريح إعالم املكتب اإلعالم للخدمة الصحية احمللية ملنطقة 
 South Western Sydney Local( جنوب غرب سيدني

)Health District Media Unit

أن ترسل فريقا إعالميا يصور 
عملية خطف الطفلني وحتقيق 
على  وعرضه  صحايف،  سبق 
العملية  إجناز  بعد  شاشتها 
بنجاح ووصول الفريق مع األم 

والطفلني إىل أسرتاليا«.

حتويل  جرى  املصادر،  ووفق 
»طلب  الذي  آدم  إىل  املال 
التلفزيوني  والفريق  األم  من 
االنتقال إىل لبنان جوا، بينما 
ومواطنه  رفيقه  اصطحب 
مايكل،  كريغ  الربيطاني 
وهناك  رومانيا،  إىل  وانتقال 
استأجرا خيتا بقيادة الروماني 
وقصدا  بوغدان  سكوزتو 
أوقفا  حيث  حبرا،  بريوت 
لليخوت  مرسى  يف  اليخت 
العاصمة  فنادق  ألحد  العائد 
الشاطئ.  على  اللبنانية 
حملة  إىل  انتقلوا  ثم  ومن 
احلدث، يف الضاحية اجلنوبية 
استعانت  حيث  لبريوت، 
محزة  حممد  باللبنانيني  سالي 
رافقا  اللذين  بربور،  وخالد 
اليت  النقطة  إىل  الربيطانيني 
حافلة  الطفالن  فيها  ينتظر 
مع  وصال  إن  وما  املدرس، 
ترجل  املكان،  إىل  جدتهما 
من  بربور  وخالد  وكريغ  آدم 
الطفلني  وسحبوا  السيارة 
اجلدة،  ضرب  على  وأقدموا 
بينما كان الفريق التلفزيوني 
والوالدة يصوران الواقعة من 
وانطلقوا مجيعا  مكان قريب، 
صربا  منطقة  إىل  احلدث  من 

يف بريوت«.
إال أن قوة من شعبة املعلومات 
يف قوى األمن الداخلي رصدت 
اخلاطفني،  اتصاالت  حركة 
اإلطباق  من  متكنت  وهكذا 
الطفلني،  وحترير  عليهم 
بكامل  اجملموعة  أوقفت  بينما 
األسرتاليون  وهم  أفرادها. 
)الوالدة(،  مولكز  سالي 
املؤلف  التلفزيوني  والفريق 
ويلسون،  بنجامني  من: 
بلمنت  دايفيد  براون،  تارا 
ربس،  دريكي  وستيفني 
وينتغتون  آدم  والربيطانيون 
واللبنانيان  مايكل،  وكريغ 
بربور،  وخالد  محزة  حممد 
بوغدان،  سكوزتو  والروماني 
معهم،  التحقيقات  وبدأت 
حيث اعرتفوا صراحة بفصول 

العملية.

We wish to offer you our services and invite your company to submit an 
expression of interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial 
Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA 
can supply an all-inclusive Formwork and Concreting package. 
AA can offer for you specific design and engineering services for your 
formwork and concreting. We can also provide in-house design schemes 
specific for each one of your project including engineering for final 
certification and approval, where required. 
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, 
from fixed lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. 
We have implemented a number of practical and targeted initiatives to 
ensure the ongoing safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and 
capability to supply services, ensuring our people are qualified to carry 
out your tasks as required, maintaining a safe working environment for all 
parties concerned thereby being able to deliver your projects on time and on 
budget. 
PLEASE CALL 
SAM 0406551555
Or

Michael 0413561164

AA CONCRETE & FORMWORK
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* Splash 
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 
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مقاالت  وتحقيقات

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

كثرت يف اآلونة األخرية ورش العمل واملؤمترات 
اليت تنظمها مؤسسات »اجملتمع املدني« عن أهمية 
فجأة،  واخلاص.  العام  القطاعني  بني  الشراكة 
بات موضوع الشراكة »مطلبا مجاهرييا« أقرب إىل 
»trend« عاملي. سر هذه »اهلجمة« يكشف اخللل 
جراء  املدني«  »اجملتمع  يعانيه  الذي  الرئيسي 
التطويع الذي خضع له على يد النيوليربالية، إذ 
بات »يلهث« خلف التمويل وعلى اساسه يطّوع 
املمّول عوضا عن  »أجندة«  مع  لتتناسب  براجمه 
»مطلب«  مع  حيصل  كما  متامًا  اجملتمع،  حاجات 
الشراكة. يفتح هذا األمر بابًا حنو مشكلة أكرب، 
النقد  وغياب  احلاصل  اإلعالمي  الفراغ  فبسبب 
هؤالء  يطرحها  اليت  املطالب  تصبح  واملواجهة، 
ما  والنقد،  للمساءلة  ختضع  ال  اعالمية  اولوية 

يساعد على تصويرها بأنها مطالب الناس.
غري  العربية  املنظمات  شبكة  نّظمت  أيام،  منذ 
لتعزيز  اللبنانية  واجلمعية  للتنمية  احلكومية 
الشفافية ال فساد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
يف لبنان وحتالف اجملتمع املدني لفعالية التنمية 
ورشة عمل بعنوان »تطبيق أجندة 2030 للتنمية 

املستدامة: مساءلة اجلهات الفاعلة«.
تناولت الورشة موضوعني أساسيني: االول هو 
دور الشراكات املتعّددة األطراف ما بني احلكومات 
واملمولني والقطاع اخلاص يف عملية تطبيق أجندة 
2030 التنموية، اليت رّكزت على أهمية الشراكة 
مع القطاع اخلاص والشراكات الدولية، والثاني 
املتبادلة بني مؤسسات  املساءلة  لتعزيز  احلاجة 

اجملتمع املدني واجلهات املاحنة.
ملاذا يطالب املجتمع املدني بالشراكة؟

القطاع  الشراكة مع  منذ سنوات مل تكن مسألة 
ملؤسسات  بالنسبة  أساسيًا«  »مطلبًا  اخلاص 
»اجملتمع املدني«، ما عدا تلك اليت ختتبئ خلف 
ستار اجملتمع املدني إمنا هي عبارة عن جتمع لرجال 
الربامج  اختلفت   2015 أيلول  منذ  لكن  األعمال، 
املتحدة  األمم  إطالق  مع  »األجندات«،  وتبّدلت 
»خطة التنمية املستدامة لعام 2030« اليت تضم 
أعلنت  دولة.   193 باإلمجاع  اعتمدتها  هدفًا   17
الثاني  كانون   1 »يف  أنه  آنذاك  املتحدة  األمم 
2016، يبدأ رمسيا نفاذ أهداف التنمية املستدامة 
الـ17«، اليت جيب ان تعمل البلدان على حتقيقها 

خالل السنوات اخلمس عشرة املقبلة.
العام  بداية  منذ  األمر  هذا  حبماسة  لبنان  تلّقف 
هذه  خلدمة  »مسّخرًا«  املدني  اجملتمع  وبات 
األهداف لسبب بسيط: التمويل اليوم خمصص 
هلذه اخلطة. بدوره، استغل القطاع اخلاص أهداف 
املدني«  »اجملتمع  مؤسسات  جهود  فوّجه  اخلطة 
إىل اهلدف الرقم 17 الذي حيمل عنوان »تعزيز 
العاملية  الشراكة  وتنشيط  التنفيذ  وسائل 
يطالب  والذي  املستدامة«،  التنمية  أجل  من 
القطاع  بني  العامة  الشراكات  وتعزيز  »بتشجيع 
العام والقطاع اخلاص وشراكات اجملتمع املدني 
من  املكتسبة  اخلربات  من  باالستفادة  الفعالة، 
املوارد«.  لتعبئة  اسرتاتيجياتها  ومن  الشراكات 
جنح القطاع اخلاص يف إقحام اجلمعيات بالضغط 
من أجل إقرار قانون الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص اجملّمد منذ 9 سنوات، وتسويقه على أنه 
اإلقتصادية«،  العجلة  لتحريك  الوحيد  »السبيل 
»مطلب شعيب«  انه  على  الحقًا  القانون  ليصّور 

مثل قانون محاية املرأة من العنف األسري.
الدولية ومواكب لعملية  للمؤمترات  مصدر متابع 
أن  رأت  املتحدة  »األمم  أّن  خيرب  اخلطة  إطالق 
آن  وبالتالي  بدورها،  القيام  فشلت يف  الدول 
األوان ليستلم القطاع اخلاص ادوار الدولة ومن 

هنا كانت أجندة التنمية لعام 2030«.
بصراحة، أعلن منظمو ورشة العمل أّنهم يسعون 
األوىل تستند  وأّن اجللسة  اجندة 2030  لتطبيق 
بشكل أساسي اىل اهلدف 17، كما ذكرت ورقة 
اخللفية اليت ُوّزعت. هذه الورشة منظمة »بالتنسيق 
مع »املنتدى العاملي للمجتمع املدني حول فاعلية 

»اجملتمع املدني« يلهث خلف التمويل

تـحويل »الـشراكة« إلـى مـطلب جـماهريي

باتت منّظمات املجتمع املدني تلهث خلف التمويل، وعلى أساسه تطوِّع برامجها 
لتتناسب مع »أجندة« املموّل )هيثم املوسوي(

التنبه عند احلديث عن صيغة تشريعية للشراكة 
جيب ااّل تكون على حساب احلقوق، واالتفاق على 
حقوق  اىل  تستند  االعمال  لرجال  مقّيدة  معايري 
االنسان«. مناذج الشراكة املبّطنة املوجودة لدينا 
هيمنة  يف  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  تتمّثل 
القطاع اخلاص شبه الكاملة على القطاع الصحي، 
وما نراه من موت للناس على أبواب املستشفيات 
الدخول  خيّوهلم  املال  من  مبلغًا  امتالكهم  لعدم 
العام  القطاع  أّن  يعين  ال  هذا  املستشفى.  اىل 
يقّدم أفضل اخلدمات، لكّن تصوير األمر على أن 
القطاع اخلاص هو املنقذ فيه الكثري من اخلداع. 
العام  األمني  أعلن  ما  وفق  اخلاص،  فالقطاع 
»دوره  حايك،  زياد  للخصخصة  األعلى  للمجلس 
وضع  جيب  لذلك  الربح  امنا  البلد  اصالح  ليس 
ضوابط على القطاع اخلاص، أّما إصالح البلد فهو 

الدور عليه ان يكون جريئا وذلك عرب استقالليته 
عن مصادر التمويل«.

يف مداخلته يطرح سامر عبداهلل أسئلًة جوهرية: 
املانح  او  احلكومة  املدني؟  اجملتمع  يساءل  من 
اجملتمع  مساءلة  آليات  ما هي  باملقابل  من؟  او 
املدني للمانح؟ ماذا عن متويل منظمات اجملتمع 
املدني؟ ما هي اجلمعيات اليت تعرض ميزانيتها 
مشاريعها؟  املنظمات  تراجع  هل  موقعها؟  على 
صرفت  اليت  األموال  كانت  ما  اذا  تقيس  هل 
حققت أثرا مستدامًا أم ال؟ يقول عبداهلل »لينجح 
اجملتمع املدني يف القيام بدوره حيتاج اىل ثقة 
ال تتعزز سوى بالشفافية واملساءلة«، أّما ملاذا 
قادرة  »ألنها  املدني؟  اجملتمع  منظمات  نساءل 
على احلصول على أموال عامة. ألنها تتبنى قضية 
لديها  وبالتالي  قضية،  هلا  اجملتمع  يوكل  أو 
مع  يتماهى  بات  املدني  »اجملتمع  لكن  دور«، 
القطاع اخلاص والدولة واملاحنني الذين يصعب 

مساءلتهم«.
ال دور للدولة

املدني  اجملتمع  مؤسسات  ضعف  عن  احلديث 
وختّبط الدولة ال يلغي مسؤولية اجلهات املاحنة 
مسار  على  »سيطرت«  اليت  الدولية  واملنظمات 
أن  دون  من  لبنان  واجهها  اليت  الالجئني  أزمة 
مداخلته  يف  اللبنانية.  للدولة  اعتبار  أي  تقيم 
عن  جبارة  خليل  الداخلية  وزير  مستشار  حتّدث 
املشاكل اليت واجهت الدولة مع هذه املنظمات، 
بني  من  فعالية  األكثر   UNDP الـ  »كانت  إذ 
املنظمات يف موضوع تنمية اجملتمعات املضيفة، 
أّما وجود الدولة فلم يكن باعتبارها طرفًا اساسيًا 
يدير النقاش وقد ُترجم هذا األمر يف خطة لبنان 
لالستجابة لألزمة السورية اليت قادتها املنظمات 
الدولية. وعندما حاولت احلكومة أن تلعب دورًا 
الفاعلة«.  وجدت أن ال مكان هلا ضمن اجلهات 
ويضيف أّن »ورقة لندن كانت املرة األوىل اليت 
تقوم احلكومة بنفسها بوضع رؤيتها وخططها يف 
مسألة الالجئني«. كذلك عّلق الباحث أديب نعمة 
على تبين املفردات املستخدمة من قبل املنظمات 
املضيفة«،  »اجملتمعات  مصطلح  مثل  الدولية 
خطري  املضيفة  اجملتمعات  »مفهوم  أّن  معتربًا 
الالجئني ميكن  تأثري  إن  يقول  ألنه  جدا  ورديء 
قياسه ضيعة ضيعة لكن يف لبنان لدينا دولة 
والدولة  للماحنني  يسمح  املفهوم  هذا  مضيفة. 

بأن يتدخلوا بشكل انتقائي يف البلديات«.

الذي  الدولي  اإلطار  هو  األخري  وهذا  التنمية«، 
نشأ منذ أربع سنوات لكي يقوم بتنظيم مشاركة 
تدور حول  اليت  املفاوضات  املدني يف  اجملتمع 
فاعلية التنمية بني خمتلف الشركاء التنمويني من 

منظمات دولية وحكومات وقطاع خاص«.
عن  عبارة  العمل  ورشة  تكن  مل  الواقع،  يف 
تصفيق وتهليل للقطاع اخلاص، إذ حصل نقاش 
جدير باإلهتمام بني احلاضرين يقوم على التوفيق 
بني الشراكة وحقوق اإلنسان، ونقد لعمل القطاع 
جان  االقتصاد  وزير  مستشار  دفع  ما  اخلاص، 
القطاع اخلاص  طويلة، املكّلف احلديث عن دور 
معًا  »حنن  بالقول  مداخلته  بدء  التنمية، إىل  يف 
ضد الطبقة السياسية فال ختطئوا بالتصويب على 
القطاع اخلاص«. حتّدث طويلة عن »فظائع القطاع 
العام«، ومعدل النفقات اإلستثمارية للدولة يف 
البنى التحتية املنخفض، ليعلن أّن »لبنان حباجة 
البنى  يف  استثمارات  دوالر  مليارات   6.2 اىل 
للخصخصة،  االعلى  اجمللس  حبسب  التحتية، 
الناتج  من   %4.25 بنسبة  زيادة  اىل  يؤدي  ما 
احمللي وخلق 210 االف فرصة عمل. لذلك جيب 
اجل  من  للضغط  املدني  اجملتمع  مع  نعمل  ان 

اقرار قانون الشراكة«. 
مثااًل  طويلة  يعرض 
قطاع  يف  الشراكة  عن 
يصبح  وكيف  الكهرباء، 
الراس«  تكسري  »كل 

لينهي  اخلاص  القطاع  على  الكهرباء  انتاج  يف 
ما  فكل  للشراكة  وصلنا  »إذا  فريدة:  خبالصة 
نراه من فساد وهدر وعمولة خيتفي«. غابت عن 
طويلة نتائج عقود مقدمي اخلدمات يف الكهرباء 
»سوكلني«  مع  والشراكة  اجملدية  وغري  املكلفة 

املدعى عليها من قبل النائب العام املالي.
لـ«شبكة  التنفيذي  املدير  رأى  املناقشة  يف 
زياد  للتنمية«  احلكومية  غري  العربية  املنظمات 
على  لالضاءة  املطروح  »املدخل  ان  الصمد  عبد 
دور القطاع اخلاص هو من خالل احلاجة لإلستثمار 
لتعزيز النمو، لكن مل يثبت حتى اليوم ان هناك 
بات  النمو والتنمية، وبالتالي  عالقة سببية بني 
من الواجب البحث عن نوعية اإلستثمار الذي حيقق 
التنمية وليس أي استثمار، فالنمو ميكن أن يكون 
جيب  لذلك  وفقرا.  المساواة  ويوّلد  سلبيا  أثره 

دور القطاع الخاص 
ليس اصالح البلد 

بل الربح

إيفا الشويف

دور اجملتمع املدني«.

الركض خلف التمويل
واقع  عن  ماذا  لكن 
املدني  اجملتمع  مجعيات 
الدولية؟  واملنظمات 

اخلاص؟  والقطاع  الدولة  من  أفضل  هي  هل 
أتت على لسان من هم يف صلب هذه  اإلجابة 

املؤسسات.
طرح  اإلفتتاح  جلسة  بعد  النقاش  ُفتح  عندما 
سعيد عيسى، عضو املكتب التنفيذي يف مجعية 
ال فساد، سؤااًل يوّصف واقع احلال: ماذا يفعل 
يركض  أنه  سوى  فعاال  ليكون  املدني  اجملتمع 
خلف التمويل؟ أين الرقابة عليه كي ال يتحول إىل 
»بزنس«؟ يؤكد أحد احلاضرين التحّول الذي طرأ 
ان  مدني  اجملتمع  يريد  »عندما  اجلمعيات:  على 
يقوم مبشروع ما إذا مل جيد متوياًل له، يغرّي كل 
أجندته مبا يتناسب مع التمويل املوجود وبالتالي 
يغري خطته االمنائية ألن التمويل خمصص ملشروع 
فهل  الفعلية!«.  اجملتمع  حباجات  آبه  غري  اخر 
الشراكة هي حاجة فعلية للمجتمع احمللي اليوم؟

»آن  إّنه  نعمة  أديب  التنمية  يف  الباحث  يقول 
اآلوان ألن يبحث اجملتمع املدني بعمق عن كيفية 
عمله،  على  للماحنني  السليب  التأثري  من  التحرر 
التدريب«.  او  بالتمويل  القدرات ال جيري  فبناء 
يضيف نعمة ان »املطلوب من اجملتمع املدني ان 
يقّدم دورا نوعيا عرب املساءلة. وكي يقوم بهذا 

آن اآلوان ليتحرر 
املجتمع املدني من 
التأثري السلبي 

للمانحني

)عالء رستم(
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بدأ مشروع مقدمي اخلدمات يف مؤسسة كهرباء 
وسوء  الذريع  الفشل  نتيجة  بالتهاوي  لبنان 
»االستشاري«  ُأخِرج  األكالف.  وارتفاع  األداء 
باعتباره  املاضي،  آذار  نهاية عقده يف 31  بعد 
دت عقود الشركات  املسؤول الرئيسي، فيما ُمدِّ
الثالث »تقنيًا« حتى 2016/8/28، حبّجة إضراب 
أشهر.   4 مّدة  املشروع  عّطل  الذي  املياومني 
وال  الشركات،  هذه  مصري  ُيَسم  مل  اآلن  حتى 
كّلها  املؤشرات  أن  إال  برمته،  املشروع  مصري 
تدعم املطالب بالتخلص منه وإنهاء املنافع اليت 

فرضته باسم »الشراكة مع القطاع اخلاص«.
انتهى عقد شركة »NEEDS« االستشارية )مديرها 
العام املهندس منري ييى( مع مؤسسة كهرباء 
لبنان، وُأخرَجت من »مشروع« مقدمي اخلدمات، 
املؤسسة  على  باملظلة  هبطت  قد  كانت  بعدما 
عقدين سخيني  )حينها(  ونالت  الطاقة،  ووزارة 

بالرتاضي.
هذا التطّور الالفت جاء على الرغم من متديد عقود 
شركات مقدمي اخلدمات الثالث حتى 2016/8/28. 
املعلومات، جتري مفاوضات مع شركة  وحبسب 
الفرتة  MVV Decon للحلول حمل »NEEDS« يف 
إن  لـ«االخبار«  مطلعة  مصادر  وقالت  الباقية، 
تقّل  بكلفة  الشركة  مع هذه  أوليًا حصل  اتفاقًا 

.»NEEDS« كثريًا عن كلفة عقد

البداية وظروفها
ماذا جرى؟ وملاذا ُأخرجت »NEEDS« اليت كانت 
أن  قبل  له  الرئيسي  واملسّوق  املشروع  عّرابة 
أداء  من  وتشكو  األخرية  الفرتة  يف  تنقلب 
الشركات وتدعو إىل عدم جتديد عقودها إال لفرتة 

4 أشهر؟
»ورقة  إىل  وباالستناد   ،2010 بداية صيف  يف 
يف  الوزراء  جملس  أقّرها  اليت  الكهرباء«  قطاع 
الطاقة واملياه مع  العام نفسه، تعاقدت وزارة 
شركة NEEDS، وتبني أن هدف العقد األساسي 
تغطية أجور مستشاري وزير الطاقة حينها. ويف 
عقد  توقيع  املؤسسة  على  ُفرض   2011 عام 
ملّدة  دوالر  ماليني   10 بقيمة  الشركة  هذه  مع 
مشروع  شروط  دفاتر  وضع  بهدف  سنوات،   4
مقدمي اخلدمات )خصخصة إدارة اجلباية والتوزيع 
العروض  وتقويم  الذكية(  العدادات  وتركيب 
الشركات  مع  تنفيذها  حسن  على  واإلشراف 

اخلاصة الفائزة والتزام دفاتر الشروط.
ثالث:  مناطق  إىل  الكهربائية  اخلريطة  َمت  ُقسِّ
حتى  اإلدارية  بريوت  مشال  الواقعة  املنطقة 
الشمال ُلّزمت إىل شركة BUS اليت متلك معظم 
)نزار يونس(، ومنطقة   BUTEC أسهمها شركة 
 KVA بريوت اإلدارية والبقاع اليت ُلّزمت إىل شركة
اململوكة من شركيت »خطيب وعلمي« و«الشركة 
جنوب  الواقعة  واملنطقة  لإلنشاءات«،  العربية 
بريوت اإلدارية حتى اجلنوب اليت ُلّزمت إىل شركة 
هذه  وفازت  NEUC التابعة جملموعة »دباس«. 
الشركات بعقود رضائية باهظة، قيمتها اإلمجالية 
بلغت 785 مليونًا و462 ألفًا و727 دوالرًا على 
4 سنوات، وذلك بناًء على التقويم الذي أجرته 
شركة NEEDS نفسها للعروض الفنية واملالية. 
يومها وضعت هذه الشركة االستشارية تقديرات 
الشركات  وأهلية  املشروع  لنتائج  »مغرية« 
امللتزمة، منها زيادة اجلباية بقيمة تصل إىل 303 
ماليني دوالر وزيادة األصول بقيمة 380 مليون 
دوالر، أي ما جمموعه 683 مليون دوالر، ما أوحى 
مربرة  املذكورة  الشركات  مع  العقود  كلفة  أن 
اهلدر  ضبط  أبرزها  مّجة،  منافع  على  وتنطوي 
الفين واحلد من سرقة التيار الكهربائي وتركيب 
»العدادات الذكية«، وهو اجلزء الذي مثل دور 

»جوهرة« املشروع.
عارمة  الشكوى  كانت  املشروع،  انطالق  منذ 
فشلت  احلصيلة،  ويف  االستشاري.  أداء  من 
بنود  من  الكثري  تنفيذ  يف  اخلاصة  الشركات 
وارتفعت  الذكية«،  »العدادات  وأهمها  العقود، 
األكالف باملقارنة مع السابق من دون أي حتسني 
إخراج  إن  بل  واألصول.  اجلباية  يف  ملموس 
»NEEDS« جاء يف ذروة سجال مع الشركات يف 
شأن حسومات »جزائية« على الشركات الثالث، 

ّدد: نهاية استشاري أم نهاية مشروع مقدمي اخلدمات؟ عقود NEEDS مل تمُ

فيفيان عقيقي

فشلت الشركات الخاصة يف تنفيذ الكثري من بنود العقود )هيثم املوسوي(

وسواها.  ونقل  حفر  وجتهيزات  سيارات  وشراء 
بقيت ملكية هذه األصول ضمن شركات مقدمي 
بأن  علمًا   ،»NEEDS« رأي  على  بناًء  اخلدمات، 
بني  وراوحت  باهظة  كانت  املباني  تأهيل  كلفة 

800 دوالر و1200 دوالر للمرت املربع الواحد.

سجال بأدوات الضغط
هكذا كانت بداية »NEEDS«. عقدان استشاريان 
واملشورة  النصح  لتقديم  الدوالرات  مباليني 
القرارات.  اختاذ  ومساعدة مؤسسة كهرباء على 
صانعة  كانت  »الشركة«  إن  مطلعون  يقول 
مؤسسة  إدارة  مع  اخلالفات  ولكن  القرارات، 
كهرباء لبنان تعاظمت )علمًا أن إدارة املؤسسة 
البداية  يف  اخلدمات  مقدمي  مشروع  ضد  كانت 
اخلالفات  هذه  ولكن  وتقّره(،  ترضخ  أن  قبل 
اشتدت يف الفرتة األخرية، وال سيما أن شركة 
»NEEDS« حتّولت فجأًة إىل منتقد ألداء الشركات 
بعدما كانت تغطي خمالفاتها، وترّكزت اخلالفات 
األخرية مع إدارة املؤسسة على أمرين أساسيني: 

على مشول  أصرت  املؤسسة  ولكن  عداد،   300
التجارب ألف عّداد وفقًا لدفاتر الشروط.

عنيفًا  السجال  يصبح  أن  قبل  األمر  يطل  مل 
فعالية  حول  الكهرباء  ومؤسسة   »NEEDS« بني 
العدادات وكفاءتها وأصنافها، وإمكانية تركيبها 
واستخدامها لقياس مواقع اهلدر غري الفين يف 
يف  اخلدمات  ومقدمي  املؤسسة  ودور  الكهرباء 
جوانب  بعض  الكهرباء...  التيار  سرقة  مكافحة 
السجال كانت خطية وبعضها اآلخر كان شفهيًا، 
لكنه يف اجململ طاول كل جماالت عمل مقدمي 
متبادلة  اتهامات  إىل  يتطّور  أن  قبل  اخلدمات 
الكهربائي  التيار  سرقة  مكافحة  مسؤولية  حول 
إال  السجال  يتوقف  ومل  السارقني.  ومحاية 
من  الثاني  النصف  يف   »NEEDS« جلأت  حني 
بأشهر،  مّدة عقدها  انتهاء  أي قبل  عام 2015، 
الطاقة.  وزير  الضغط عرب  أدوات  استعمال  إىل 
فبحسب املعلومات، ربطت »NEEDS« عقدها يف 
وزارة الطاقة بعقدها يف مؤسسة كهرباء لبنان، 
لسداد  العقد  استمرار  يريد  الوزير  كان  فإذا 
أن  الطاقة، فعليه  وزارة  املستشارين يف  أجور 
يضغط على مؤسسة كهرباء لبنان. تفاديًا لذلك، 
ملف  إلدارة  جلنة  يعنّي  أن  نظريان  الوزير  قّرر 
مقدمي اخلدمات، ووضع خريطة طريق للمشروع 
 NEEDS املتعثر« تنّص على اآلتي: »أن تعمل«
ومؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون الوثيق من خالل 
جلنة قيادية مؤلفة من وزير الطاقة أرتور نظريان، 
ورئيس جملس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك، 
ومدير شركة NEEDS منري ييى، على أن جتتمع 
املشاكل«.  ملناقشة  شهريًا  مرتني  اللجنة  هذه 
للعدادات  »جلنة  تعيني  أيضًا  تضمنت  اخلريطة 
الذكية والتوقف عن إرسال كتب قد تؤدي إىل 
 ،NEEDS تعقيد العالقة بني كهرباء لبنان وشركة
وحل األمور العالقة بينهما عرب اجتماعات يعقدها 
العالقة  مدير املشروع، وعلى أن ترفع القضايا 

إىل اللجنة القيادية«.

»NEEDS« نهاية
إىل صيغة  التوصل  القيادية يف  اللجنة  فشلت 
مؤسسة  وإدارة   »NEEDS« شركة  عليها  تتفق 
 »NEEDS« كهرباء لبنان. ويف هذا الوقت اقرتحت
آملة  اخلدمات،  مقدمي  لشركات  التقين  التمديد 
أن تستفيد هي أيضًا من متديد مماثل لعقدها. 
جرت الرياح مبا ال تشتهي »NEEDS«، إذ ُمّددت 
ُترك  فيما  أشهر،  ألربعة  اخلدمات  مقدمي  عقود 
عقد »NEEDS« يذوي بانتهاء مدته يف 31 آذار 
إدارة مؤسسة كهرباء  أيام طلبت  2016. وقبل 
وتسليمها  العمل  مواقع  إخالء   »NEEDS« من 
للمؤسسة. وحبسب مصادر مؤسسة كهرباء لبنان، 
فإنه يف ضوء انتهاء عقد »NEEDS« واستمرار 
عقود شركات مقدمي اخلدمات حتى 2016/8/28، 
للمؤسسة  القانوني  املستشار  لرأي  ووفقًا 
احملامي فايز احلاج شاهني، فإن مؤسسة كهرباء 
آخر  استشاري  مع  التعاقد  صدد  »يف  لبنان 
للمساعدة يف إدارة املشروع خالل الفرتة الباقية 
من العقد«. وتقول مصادر املؤسسة إن االختيار 
وقع على شركة MVV Decon، وبكلفة أقل من 

.»NEEDS« كلفة عقد

مهمة االستشاري الجديد
مصادر  تقول  القرار؟  هذا  جاء  إطار  أي  يف 
عقود  متديد  إىل  تهدف  إطاحتها  ان   »NEEDS«
بعدما  سيما  وال  طويلة،  لفرتة  اخلدمات  مقدمي 
أصرت على عدم تسديد مبلغ 100 مليون دوالر 
ملقدمي اخلدمات ورفضها مترير العدادات الذكية 
أن  املصادر  هذه  وتعتقد  احلالية.  بصيغتها 
مهمة االستشاري اجلديد هي القفز فوق تقارير 

»NEEDS« وتسيري أمور الشركات.
كهرباء  مؤسسة  مصادر  تقول  املقابل،  يف 
مقدمي  لشركات  تدفع  مل  »املؤسسة  إن  لبنان 
اخلدمات أي أموال قبل أن تنفذ األخرية األشغال 
املطلوبة منها، حيث يكون الدفع بناًء على فواتري 
من  التأكد  بعد  الشركات  هذه  قبل  من  مقدمة 
إجناز األشغال ومن احتساب مؤشرات األداء من 
قبل االستشاري NEEDS والدوائر املختصة يف 

بقيمة تصل إىل 100 مليون دوالر، بتوصية من 
مؤشرات  يف  الفشل  نتيجة  وذلك  االستشاري، 

األداء ويف تركيب العدادات الذكية.

سيطرة الرديف
لبنان  كهرباء  مؤسسة  موظفي  كبار  بعض  يرى 
أن العقد مع شركة »NEEDS« كان يهدف إىل 
على  اإلشراف  جلنة  وإبعاد  املؤسسة  تهميش 
اخلدمات  مقدمي  وإحالل  إدارته  عن  املشروع 
حمل اهليكلية اإلدارية للمؤسسة، فضاًل عن الغاء 
مالبسات  على  الرقابية  اهليئات  إطالع  إمكانية 

التنفيذ وخمالفاته.
تكليف MVV Decon اإلشراف على أعمال مقدمي 

اخلدمات يف الفرتة الباقية
فمشروع مقّدمي اخلدمات جاء ليحّل حمل متعهدي 
غّب الطلب، الذين كانوا يلتزمون من املؤسسة 
توريد العمالة )املياومني( لتنفيذ أشغال التوزيع 
وبعض  والصيانة  والتحصيل  واجلباية  والنقل 
الواقع، مل يضف  أنه يف  الوظائف اإلدارية. إال 
هذا املشروع أي جديد إىل اآللية السابقة لتنفيذ 
مع  بالعمل  أنفسهم  العّمال  فاستمر  األشغال، 
مقدمي اخلدمات وزيد عددهم من خالل توظيفات 
أنفسهم  املتعهدون  وواصل  إضافية،  سياسية 
إدارة األعمال حتت سقف الشركات الثالث )لدى 
الباطن  من  متعاقدة  شركات  الشركات  خلق هذه  وبالتالي  أيضًا(، 

املشروع جمموعة إضافية 
تتوزع  السماسرة  من 
السخية  العقود  قيمة 
على مدى أربع سنوات.

كانت  الوقت،  هذا  يف 
شركة »NEEDS« تسّهل 
اخلدمات.  مقّدمي  أعمال 

)على  لبنان  كهرباء  مؤسسة  يف  مصادر  تقول 
متّكنت   »NEEDS« إن  احلصر(  ال  املثال  سبيل 
إدارية  مذكرة  إصدار  على  املؤسسة  إجبار  من 
تقضي بالطلب من رؤساء دوائر التوزيع تسليم 
املعدات واملواد الكهربائية املوجودة يف خمازن 
مؤسسة كهرباء لبنان إىل مقدمي اخلدمات، على 
أن حُتَسم قيمتها من فواتري شركات اخلدمات، إال 
أن املذكرة مل تتضمن آلية تسليم واضحة، وكان 
هدفها منع موظفي مؤسسة الكهرباء من ممارسة 
مقدمي  بشركات  األشغال  كل  وحصر  أعماهلم 
خالفًا  تسري  أن   »NEEDS« وارتأت  اخلدمات. 
بتسجيل  القاضية  احملاسبة  ديوان  لتوصيات 
ضمن  املستعملة  واآلالت  واملعدات  األدوات 
تأهيل  أعمال  أو  املشروع«،  بـ«تعبئة  ُيعرف  ما 
مباني دوائر التوزيع، من طرش ودهان وتنظيف 
بالط وشراء مفروشات وأجور عمال غّب الطلب 

هناك 100 
مليون دوالر 

ترفض »نيدز« 
تسديدها ملقدمي 

الخدمات

محمد وهبة

مبراسالت  يتعلق  األول 
وزير  إىل   »NEEDS«
الطاقة عن النزف املالي 
واألمر  املؤسسة.  يف 
برتكيب  يتعلق  الثاني 
ففي  الذكية.  العدادات 
أرسلت   2014 أيار   26
»NEEDS« كتابًا إىل وزير 

الطاقة ارتور نظريان، تبلغه فيه بأن »التأخري يف 
وحجم  اخلدمات  مقدمي  ملشروع  العالجية  اخلّطة 
األعباء املالية املرتتبة على استمرار املؤسسة يف 
تستوجب  للشركات  مسبقة  مالية  دفعات  إعطاء 
اختاذ اإلجراءات الالزمة لوقف التداعيات املالية 

والتعاقدية اخلطرة«.
موقف  يف  حتّول  بداية  شّكل  الكتاب  هذا 
االستشاري وكشف عن حجم اهلدر يف املشروع، 
إذ إن املؤسسة كانت تسدد مبالغ إىل الشركات 
قبل تنفيذ األعمال، إال أن مؤسسة كهرباء لبنان 
رّدت على »االستشاري«، موضحة أنها مل تسدد 
 NEEDS أي مبالغ إىل الشركات من دون موافقة
مليون   100 مبلغ  تسدد  مل  وبالتالي  نفسها، 
دوالر تطالب بها الشركات بناًء على توصية من 
»االستشاري«. أما بالنسبة إىل مشروع العدادات 
وغرف التحّكم، فتقول »NEEDS« إنها مل توافق 
على العدادات املخالفة للمواصفات الواردة يف 
تؤكد  املؤسسة  مصادر  أن  إال  الشروط،  دفرت 
أنها هي اليت اعرتضت على العدادات اليت تنوي 
BUS تركيبها، وتشري إىل أن االستشاري وافق 
الحقًا على هذه العدادات يف ضوء نتائج التجارب 
»اإلجيابية« اليت قامت بها شركة إسبانية ومشلت 

منذ انطالق 
املشروع، 

كانت الشكوى 
عارمة من أداء 

االستشاري
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عقود...
املؤسسة«.

يكتفي ممثل شركة »NEEDS« منري حييى بالقول: 
إدارة املشروع حماضر  »غادرنا ووّقعنا مع جلنة 
مستحقات  ستدفع  أساسها  على  اليت  االستالم 
الشركات كاملة أو ضمن حسومات، وذلك وفقًا 

ملؤشرات األداء«.

تقويم االستشاري لنتائج املشروع

 »NEEDS« االستشاري  تقارير  خالصات  حبسب 
عن مقدمي اخلدمات، فإن الشركات مل حتّقق ما 
هو مطلوب منها يف العقود املوقعة معها، سواء 
يف جمال التحصيل أو اجلباية أو الصيانة أو قمع 
ملشروع  األساسية  األهداف  فمن  املخالفات... 
إجراء مسح ميداني  مقدمي اخلدمات أن يتضمن 
لكل شبكات التوتر املنخفض واملتوسط يف خالل 
دت  ُمدِّ ولكن  العقد،  من  األوىل  الستة  األشهر 
املهلة للشركات حتى 30 حزيران 2013 لكن مل 
ما هو مطلوب  إجناز  الشركات من  أي من  تنته 
منها. ومل يقّدم أي من مقدمي اخلدمات خمططات 
استثمار، وال تزال مجيع الدوائر تشكو من تأخري 
أن  علمًا  املشرتكني،  معامالت  تنفيذ  يف  كبري 
مقدمي اخلدمات عزوا السبب إىل تأّخر الكابالت 
الرغم من أن لدى  من قبل املوّرد، وذلك على 
لبنان الئحة مبوردين معتمدين.  مؤسسة كهرباء 
اهلدف  فإن  الصيانة،  أعمال  إىل  بالنسبة  أما 
بإجراء  ينحصر  ال  املشروع  يف  عليه  املنصوص 
حتديد  إىل  ذلك  يتعدى  بل  الصيانة،  عمليات 
أسباب حصول العطل وتفادي حصوله مستقباًل. 
وتبنّي أن أعمال اجلباية مل تتطور كما هو ملحوظ 
يف عقود مقدمي اخلدمات، بل ما زالوا يعتمدون 
املؤسسة  يف  متبعة  كانت  اليت  نفسها  الطرق 
قبلهم، علمًا بأن مديرييت التوزيع أبدتا عددًا من 
اخلدمات  مقدمي  تسديد  عدم  بسبب  املالحظات 
دفعات اجلباية يوميًا ويف مواعيدها، ما يتيح هلم 
للمؤسسة  تعود  مببالغ  دورية  بصورة  االحتفاظ 
ضمن حسابات مصرفية خاصة بالشركات. ويف 
واملؤسسات  اإلدارات  فواتري  جباية  خّص  ما 
العامة والبلديات، تشري التقارير إىل أن مقّدمي 
اكتفوا  بل  املهمة،  بهذه  يقوموا  مل  اخلدمات 
بقراءة العدادات وحتّججوا بأن هذه املهمة ال تقع 

على عاتقهم.
هل ميكن أن حيّسن مقدمو اخلدمات أداءهم يف 
أربعة أشهر لاللتفاف على مالحظات »NEEDS«؟

تكرار لالنتفاع

بها  يقوم  اليت  األعمال  عن  احلديث  موازاة  يف 
أنفسهم  املتعهدين  خالل  من  اخلدمات  مقدمو 
ملؤسسة  األعمال  هذه  يقّدمون  كانوا  الذين 
كهرباء لبنان، تبنّي أن شركات مقّدمي اخلدمات 
يقومون بأعمال تسّجل بكلفة باهظة على مؤّسسة 
كهرباء لبنان اليت كانت تقوم بها بكلفة بسيطة. 
اخلدمات  مقدمي  أن  تبنّي  املثال،  سبيل  فعلى 
يقومون بأعمال خدمة الزبائن لإلجابة عن شكاوى 
املشرتكني، علمًا بأن الشكاوى باتت كثرية عن 
كانت  لبنان  كهرباء  مؤسسة  املرتدية!  اخلدمات 
قد أنشأت مكتب 1707 لتلقي الشكاوى، وكانت 
كلفته بسيطة، لكنها أجربت على حّله بضغط من 

االستشاري ومقدمي اخلدمات.
النماذج  أي تعبئة  أعمال تنظيم االشرتاك،  أما   
فيؤديها  الكهربائي،  بالتيار  لالشرتاك  الورقية 
مؤسسة  موظفي  بأن  علمًا  اخلدمات،  مقدمو 
ون على التدقيق يف كل كلمة ولدى  كهرباء جُمربرَ
بأعمال  للقيام  الالزم  البشري  الكادر  املؤسسة 

تعبئة طلبات االشرتاك.
الكيل وقياس  أعمال  بالنسبة إىل  األمر   كذلك 
اليت يقوم بها مقدمو اخلدمات، فيما  املسافات 
املؤسسة،  لدى  الكيل  مكتب  جمددًا  بها  يقوم 
وأيضًا بالنسبة إىل تركيب ساعات الكهرباء اليت 
ملقدمي  ُأعطيت  ثم  املؤسسة،  بها  تقوم  كانت 
املؤسسة.  موظفي  جانب  إىل  لتنفيذها  اخلدمات 
أن  إىل  تشري  اليت  األمثلة  من  الكثري  هناك 
عمل مقدمي اخلدمات هو تكرار ال نفع له سوى 

االنتفاع!

يقال  الذي  الكالم  أن  املتالحقة  التطورات  تثبت 
بلدية طرابلس،  انتخابات  توافق يف  عن حصول 
جمرد كالم، وأن املناقشات اجلّدية تكشف عكس 
مجيع  بها  يقوم  مناورات  حيصل  ما  فهل  ذلك. 
شروطه،  لتحسني  طريقته،  على  كلٌّ  األطراف، 
معركة  حنو  والذهاب  التوافق  لتعثر  مقدمة  أم 

إنتخابية؟
حنو ساعتني ونصف ساعة، دام اللقاء الذي عقد 
مساء أالحد يف دارة النائب أمحد كرامي يف كرم 
للتداول  املدينة  نواب  وحضره  بطرابلس،  القلة 
الدخان  أن  إال  املقبلة،  البلدية  اإلنتخابات  يف 
اللقاء،  من  خروجه  منتظرًا  كان  الذي  األبيض 
إيذانًا بالتوافق على إسم رئيس البلدية املقبل، 

مل خيرج، ما أبقى األمور تراوح مكانها.
النائبني حممد  من  كرامي كل  إىل  اللقاء حضره 
ممثاًل  الصفدي  وأمحد  اجلسر،  ومسري  كبارة 
ميقاتي  والرئيس جنيب  الصفدي،  النائب حممد 
عنه  وغاب  اللقاء،  من  جانب  يف  شارك  الذي 
الوزير السابق فيصل كرامي لكونه مقتصرًا على 
النواب. وتضاربت املعلومات بشأن ما دار فيه، 
التفاؤل  بني  تشعبت  اليت  التسريبات  وتعّددت 
يزال فكرة  التوافق ال  بأن  أوحى  ما  والتشاؤم، 
مل ختتمر بعد، وأن إنضاجها حيتاج إىل ظروف مل 

تتوافر حتى اللحظة.
فاملصادر املقربة من ميقاتي وصفت اللقاء بأنه 
للتوافق  اجلارية  االستعدادات  ضمن  من  »يأتي 
إسم  أي  لكن  البلدية،  لإلنتخابات  الئحة  على 
بعد،  حيسم  مل  للبلدية  رئيسًا  الختياره  نهائي 
إال أنه بات حمصورًا باألمساء الثالثة اليت طرحها 
الرئيس ميقاتي وهي عزام عويضة وعبد الرمحن 

الثمني وعمر احلالب«.
جعل  »اللقاء  أن  رأت  ميقاتي  مصادر  أن  ومع 
حظوظ التوافق تتقدم«، فإنها أبقت الباب مفتوحًا 
أمام سقوطه، معلنة أن لديها خيارًا آخر، بقوهلا 
تأكيد  بكل  فإننا  التوافق  حيصل  مل  »إذا  إنه 
ذاهبون إىل معركة«. وكشفت أن »هناك تفاهمًا 
التوافق  ي  خياررَ على  كرامي  فيصل  الوزير  مع 
بعيدة  ليست  اإلسالمية  اجلماعة  وأن  واملعركة، 
عن هذه األجواء. أما الصفدي فإنه ال يزال يرتيث 

حتى اآلن يف إعالن موقفه«.
للحكومة  األسبق  الرئيس  مصادر  وأوضحت 
حمور  تزال  ال  للتوافق  الرئيسية  »الفكرة  أن 
توافقي، وعدم  رئيس  اختيار  اإلجتماعات، وهي 
الدخول يف احلصص، وأن ترتك للرئيس املقبل 
أجل  من  يالئمه  الذي  العمل  فريق  اختيار  حرية 

إجناح العمل البلدي«.
وعما إذا كانت العقدة الرئيسية اليت جتعل التوافق 
متعذرًا تتمثل يف عدم حصول لقاء بني الرئيسني 
سعد احلريري وميقاتي، أجابت مصادر األخري أن 
ولن  احلدث،  هو  يكون  فلن  حصل  إذا  »اللقاء 
تكون اإلنتخابات البلدية هي حموره الرئيسي، إمنا 
اللقاء  األمر يتجاوز ذلك، فنحن نطمح أن يكون 
بني  العالقة  تنظم  مقومات  عليها  لنبنى  مقدمة 
الطرفني، فضال عن اإلعرتاف بالتعّددية الّسياسية 
داخل الطائفة الّسنية«. وكشفت أن »رسائل غري 
هناك  وأن  الرجلني،  بني  تناقلها  جيري  مباشرة 
طرف  عند  اللقاء  يعقد  ألن  وطروحات  مساعي 

ثالث إذا رفض أحدهما زيارة اآلخر يف منزله«.
السبت،  للقاء  ميقاتي  مصادر  قراءة  أن  غري 
تقابلها قراءة خمتلفة، إذ أكدت مصادر اجملتمعني 
مبكرًا  يزال  ال  وأنه  بعد،  ينجز  مل  »التوافق  أن 
احلديث عن أمساء ال نزال نغربلها حتى الساعة«.

وأوضحت املصادر أن »الكل يتحدث عن التوافق 
املرحلة،  هذه  يف  املدينة  مصلحة  من  هو  الذي 
وهو خيدمها اآلن أكثر من أي وقت مضى، وليس 
ذلك إلغاء للدميقراطية إمنا عرب التوافق حنافظ على 
لكنها  الطائفي، ومننع حصول صدام«،  التمثيل 
أشارت إىل أن »الشياطني تكمن يف التفاصيل، 
إذ تظهر عندها أفكار وأجندات خمتلفة غري اليت 

كانت تقال يف العلن«.
وإذ أكدت املصادر أن »أمساء املرشحني لرئاسة 
البلدية ليست حمصورة باإلمساء الثالثة اليت طرحها 
ميقاتي، ألن يف طرابلس كفاءات وأصحاب خربة 
فإنها  فقط«،  أمساء  ثالثة  يف  حصرهم  جيوز  ال 
سألت: »من خيتار إسم رئيس البلدية املقبل من 

عبد الكايف الصمد

طرابلس: »شياطني« التفاصيل تفرمل التوافق البلدي

آلية؟  أي  املعروضة؟ ووفق  الثالثة  بني األمساء 
مرشحني  أمام  الباب  إغالق  البعض  يريد  وملاذا 
آخرين لرئاسة البلدية؟ وهل رمى ميقاتي األمساء 

الثالثة يف وجه نواب املدينة وقواها السياسية 
ليختاروا واحدًا منها، أم يف وجه من رماها، وألي 

أهداف وغايات؟«.
بني  يعقد  الذي  الثاني  هو  أالحد  لقاء  أن  ُيذكر 
نواب طرابلس هلذه الغاية، بعد لقاء أول عقد منذ 
أسبوعني يف املكان ذاته. واللقاء املقبل سيعقد 

بعد عودة النائب الصفدي من السفر.

مل ُتفلح دعوة اهليئات الناخبة إىل إجراء االنتخابات 
بال  يشغل  الذي  السؤال  طرح  منع  يف  النيابية 
الكثريين من املهتمني ومتابعي العمل السياسي: 
هل حقًا سُتجرى االنتخابات البلدية؟ والسؤال ُيطرح 
بقوة، إىل درجة أن صدور قرار عن وزير الداخلية 
البقاع  يف  قريتني  يف  البلدية  االنتخابات  بإرجاء 
كل  االنتخابات يف  تأجيل  شائعة  أشعلرَ  األوسط، 

لبنان.
كان  البلدية  من  السياسية  القوى  تهّرب  سيناريو 
مرسومًا يف ذهن من تبّنوه: »تدعو وزارة الداخلية 
األمين  الوضع  لبحث  اجتماع  إىل  األمنية  األجهزة 
قبل االنتخابات، فُتجمع األجهزة على كونها عاجزة 
عن تأمني محاية االنتخابات. بدوره، يقول اجليش 
آالف عسكري   7 قادر على ختصيص حنو  إنه غري 
باحلرب  انشغاله  بسبب  االنتخابية،  العملية  حلماية 
السيناريو سقط. فبحسب  يف اجلرود«. لكن هذا 
مسؤول عسكري رفيع املستوى، فإن اجليش أّكد 
األخرى،  األمنية  ولألجهزة  السياسية،  للسلطة 
املسؤول  وأّكد  االنتخابات.  إجراء  لتأمني  جاهزيته 
االقرتاع  عمليات  محاية  أن  لـ«األخبار«  العسكري 
لن تؤثر يف وحدات اجليش القتالية يف السلسلة 
الشرقية )عرسال وجرودها وحميطها(. كذلك أكدت 
وزارة الداخلية أنها ماضية يف التحضريات الالزمة 
بأي  معنية  غري  وأنها  البلدي،  االستحقاق  إلجناز 
دعوة لتأجيل االنتخابات أو إلغائها. »وإذا كان أي 
فريق يرغب يف اهلروب من االنتخابات، فليلجأ إىل 

احلكومة أو جملس النواب طالبًا ذلك«.
أجواء الداخلية توحي بأنها تتعّمد حتديدًا الرد على ما 
ُيشاع عن أن خالف النائب وليد جنبالط والوزير نهاد 
املشنوق سببه رغبة األول يف عدم إجراء االنتخابات 
البلدية. ويف إطار هذا اخلالف حتديدًا، هدأ السجال 
بينهما أمس مبسعى من الرئيس سعد احلريري، فيما 
كادت تفتح جبهة أخرى. فقد اعترب الوزير وائل أبو 
فاعور أن بيان كتلة املستقبل الذي هاجم جنبالط 
هو جمرد تشويش على العالقة اجلنبالطية احلريرية 
»ِمن قبرَل من باتوا يف موقع اإلبعاد«. إال أن رئيس 
كتلة املستقبل فؤاد السنيورة، مل يرّد. وتواصل 
أوجريو  هليئة  العام  املدير  على  اجلنبالطي  اهلجوم 
املستقبل  نواب  كرر  الذي  يوسف،  املنعم  عبد 
املفاخرة برحبه أكثر من 120 دعوى قضائية ُرِفعت 
ويف  عنه.  الغطاء  رفعهم  عدم  مؤكدين  ضده، 
املوعد احملدد العتصام جمموعة »بدنا حناسب« أمام 
وزارة االتصاالت أمس، حضرت املنظمات الطالبية 
حلزب الوطنيني األحرار والقوات والكتائب والتيار 
للمطالبة  االشرتاكي  التقدمي  واحلزب  احلر  الوطين 
بإصالح قطاع االتصاالت. وطالبت منظمة »الشباب 
يوسف  »جتميد صالحيات  بـ  االشرتاكي«  التقدمي 
غري  اإلنرتنت  ملف  يف  التحقيق  انتهاء  حني  إىل 
الشرعي، وحماسبته على سوء اإلدارة وهدر املال 
العام والوضع املرتدي لالتصاالت«. علمًا أن محلة 
»بدنا حناسب« بادرت إىل االنسحاب من االعتصام، 
متهمة املتظاهرين احلزبيني باملعاناة من »انفصام« 

يدفعهم إىل التظاهر ضد وزراء احزابهم.
يف هذا الوقت، انعقدت جلسة احلوار الوطين أمس 
التشريعية  اجللسة  حول  لتتمحور  التينة،  عني  يف 
ظل  يف  عقدها،  بري  نبيه  الرئيس  ينوي  اليت 
مل  ما  النعقادها،  املسيحية  األحزاب  معظم  رفض 
أول  بندًا  النيابية  االنتخابات  قانون  مشروع  يدرج 
من  العصا  بري  أمسك  وقد  أعماهلا.  جدول  على 
اجمللس  مكتب  هيئة  »تنعقد  أن  مقرتحًا  نصفها، 
لوضع جدول أعمال جلسة جديدة حتت عنوان تشريع 
االنتخاب«.  قانون  عليه  يدرج  أن  على  الضرورة، 
وأكد أن »قانون االنتخابات سيناقش بعد بّت كل 
األعمال«.  جدول  على  املدرجة  الضرورية  البنود 
وذّكر بالتوصية اليت أقرها جملس النواب يف أثناء 
على  وتنّص   ،2014 عام  للمجلس  التمديد  إقرار 
انتخاب  قبل  النيابية  االنتخابات  قانون  حبث  عدم 
عن  الرتاجع  النواب  قرر  »وإذا  للجمهورية.  رئيس 

توصيتهم يبحث القانون، وقد يقر قبل انتهاء دورة 
اجمللس نهاية أيار، وإن مل يرتاجعوا عن التوصية، 
ميكنهم االتفاق على قانون ليقّروه الحقًا بعد انتخاب 
الرئيس«. وقانون االنتخابات ميثل جزءًا أساسيًا من 
السلة املتكاملة اليت يطالب التيار الوطين احلر بها. 
ورغم إمهال بري األطراف السياسية أسبوعًا لدرس 
االقرتاح والعودة إليه بأجوبة، وصلته الردود من 
على باب عني التينة فور انتهاء اجللسة على لسان 
الوزراء والنواب. وتبني أن كل طرف ال يزال عند 
موقفه، باستثناء املوافقة املبدئية املستجدة للحزب 
املردة  تيار  إىل  انضم  الذي  االشرتاكي  التقدمي 
يف  رأى  الذي  واملستقبل  والطاشناق  اهلل  وحزب 
الذي  الوعد  من  للتنصل  الئقًا  »خمرجًا  بري  طرح 
قطعه الرئيس سعد احلريري حللفائه املسيحيني عدم 
حضور أي جلسة ال يطرح فيها قانون االنتخابات«. 
وقد أبدى الوزير جربان باسيل امتعاضه أمس من 
طرح رئيس اجمللس، جمددًا التمسك بضرورة إدراج 
قانون االنتخاب على رأس جدول األعمال للمشاركة 
يف اجللسة. ونقلت قناة »أو تي يف« عن »مصدر 
متابع« قوله إن مبادرة بري تأتي يف إطار االلتفاف 
ما  وهو  جديد،  انتخابات  قانون  إقرار  على  الدائم 
التينة.  وعني  الرابية  عالقة  يف  جديد  بتوتر  ينبئ 
قانون  جلنة  تقرير  يف  أمس  اجملتمعون  وتناقش 
االنتخابات الذي قّدمه النائب جورج عدوان، والذي 
مواقف  عرض  سوى  معلومًا  بات  كما  يتضمن  مل 
القوى السياسية اليت ختتلف بشأن اعتماد النظام 
باسيل  الدوائر. فرأى  األكثري وتوزيع  أو  النسيب 
أن قانون عدوان واملستقبل واالشرتاكي ال يعتمد 
معيارًا واحدًا لتوزيع الدوائر، ووافقه رئيس كتلة 
أرسالن بصّب  والنائب طالل  رعد  اهلل حممد  حزب 
القانون ملصلحة فريق حمدد. وهنا تدخل الرئيس 
النظام  شكل  وزعنا  »حنن  قائاًل:  السنيورة  فؤاد 
ضغط  من  خنفف  حتى  مصلحتنا،  حسب  والدوائر 
حردان  أسعد  النائب  عليه  فرّد  سالح حزب اهلل«! 
حنكي  بدنا  ما  كل  مش  تسمحلي،  »بدك  بالقول: 
بشي بدك حتشر سالح احلزب، والكل عندو سالح«. 
فقال السنيورة: »حننا ما عنا سالح«، فرد حردان: 
»مبال عندكن والكل بيعرف«. كما علق رعد بقوله: 
»بال ما نضحك على بعض. حنن مش متفقني على 
مجهورية«.  رئيس  وال  انتخابات  قانون  ال  شي. 
الرئاسي، قال رعد: »حنن ال  وبالنسبة إىل امللف 
لكننا  مواصفاته،  وال  الرئيس  شكل  على  خنتلف 
لن ننتخب رئيسًا نتناتع معو أو عليه أو حوله كل 
اتفاق«.  هناك  يكون  أن  »نفضل  وحنن  الوقت«، 
»لنكون  قائاًل:  الوزير سليمان فرجنية  تدخل  وهنا 
منا يعمل يف امللف  األفق مظلم، وكل  واضحني. 
ال  الكالم  هذا  أن  أعرف  مصلحته.  وفق  الرئاسي 
مكسور  فريق  وهناك  رئيسًا  انُتخبت  إذا  خيدمين. 
يف البلد فلن أستطيع أن أحكم. دعونا نعمل على 
الرئاسة لن حيل  تسيري األمور امللّحة ألن موضوع 

يف هذه املرحلة«.
عودة احلديث احلريرّي عن سالح حزب اهلل تتزامن 
ويف  احلزب.  األمريكي ضد  التصعيد  مع  كالعادة 
أول رّد حلاكم مصرف لبنان رياض سالمة على بدء 
سريان القانون األمريكي اخلاص مبعاقبة حزب اهلل، 
إن  أالربعاء  آي«  سي  بي  »أل  لقناة  سالمة  قال 
على املصارف »عدم القيام بعمليات ذات حجم كبري 
ميكن أن تكون ملصلحة حزب اهلل«، حمّماًل املصارف 
مسؤولية قراراتها. وطلب سالمة من املصارف اليت 
ستقفل حسابات من مشلتهم العقوبات األمريكية أو 
متتنع عن فتح حسابات هلم أن تبلغ هيئة التحقيق 
وكان  جوابها.  وانتظار  لبنان  مصرف  يف  اخلاصة 
وزير الدفاع األمريكي آشتون كارتر قد صرح بعد 
الرياض  يف  اخلليج  دول  يف  الدفاع  وزراء  لقائه 
متواصل  اخلليجي  األمريكي  التعاون  بأن  أمس 
معتربًا  لالستقرار،  املزعزعة  إيران  أنشطة  ملواجهة 
اخلبيث يف  إيران  لنشاط  مثال  اهلل هو  »حزب  أن 

املنطقة«.

ِبط حماوالت التهّرب من االنتخابات البلدية اجليش يحُ
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مقاالت وتحقيقات

البطم  حارة  ــ  سبنيه  ــ  احلدت  بلدة  ختوض 
نفسه  العمودي  باالصطفاف  البلدية  انتخاباتها 
منذ عام 1999، »تضامن شباب احلدت« برئاسة 
من  مدعومة  عون  جورج  احلالي  البلدية  رئيس 
التيار الوطين احلر يف وجه رئيس البلدية السابق 
ورغم  آذار.   14 قوى  من  بدعم  كرم  أنطوان 
بني  التوفيق  خط  على  ومعراب  الرابية  دخول 
هزمت  الشخصية  اخلالفات  أن  إال  املتنافسني، 
رصاص  اليوم،  احلدت  يف  السياسي.  الوفاق 
ومتاريس، والكتائب والقوات واألحرار يوحدون 

بندقيتهم يف وجه التيار الوطين احلر.
اليوم  الشكر(  )هدية   »cadeau de retour»الـ«
كوسى«، يقول أحد أعضاء بلدية احلدت ــ سبنيه 
ــ حارة البطم يف املنت اجلنوبي جورج حداد وهو 
يناول إحدى السيدات بعضًا منها. ال يعيد حداد 
على  املشي  رياضة  ميارسن  اللواتي  السيدات 

طريق مار أنطونيوس البدواني خاليات اليدين.

حيرقن السعرات صباحًا ويعدن تكديسها ظهرًا، 
فاألخري مستنفر منذ السادسة صباحًا إلهدائهن 
بالطريق:  احمليطة  العامة  احلديقة  عليه  تدّره  ما 
»الغلة يوم كوسى يوم خيار... حسب شو بيكون 
تذوق  يف  احلظ  حيالفها  ال  ومن  عنا«.  طالع 
خريات حديقة مار أنطونيوس، فستستعيض عنها 
بوردة برتقالية مقطوفة »طازة«. حداد واحلديقة 
»عشيقان«، يعتين بها يوميًا منذ ساعات الصباح 
األوىل، وهي ال ختذل زواره أبدًا. وذلك ال يثنيه 
عن احلفاظ على عالقته الرئيسية بالتيار الوطين 
أبرز  احلر منذ تأسيسه: هو دينامو احلدت وأحد 
مفاتيح احلزب االنتخابية. يف األصل، كانت طريق 
مؤهلة  غري  »حبص«،  البدواني  أنطونيوس  مار 
للمشي ومهملة، تسلكها النسوة للحج إىل متثال 
شفاء  على  بقدرته  منها  إميانًا  أنطونيوس،  مار 
إليفاء  »طوني«  أبناءهن  يسمني  وكّن  العقم. 
الكثري  »طوني«  الـ  عدد  يفسر  وذلك  نذرهن، 
بأّن  قناعة  البلدة  يف  وتسود  احلدت.  بلدة  يف 
أكثر من سيدة شيعية عمدت إىل تسمية ولدها 
طوني »بعد استجابة القديس لتضرعاتها«. ولعل 
أبرز إجنازات بلدية 2010 »تضامن شباب احلدت« 
الطريق  تأهيل  إعادة  كان  عون،  جورج  برئاسة 
احلدتيني  متنفس  هي  عامة،  حديقة  وإنشاء 
وفسحة للذين يرغبون يف ممارسة رياضة املشي 

يف اهلواء الطلق.
تشق  الشائعات  بدأت  أعوام،  ثالثة  حنو  منذ 
طريقها إىل رئيس البلدية لتجعل منه مادة دمسة 
تتناقله  عنه  تقرير  مالحظة  وكان ميكن  لإلعالم. 
احملطات والصحف يف ما بينها. والسبب؟ اتهامه 
بـ«اختالس األموال وتزوير الوثائق وعدة ملفات 
تصّب يف خانة الفساد«، وفقًا للدعوى القضائية 
اليت تقدم بها أحد أعضاء اجمللس البلدي، ويدعى 
أخريًا  باءت  احلثيثة  األخري  حماوالت  ملع.  روجيه 
من  املعني  اخلبري  على  »تعذر  أن  بعد  بالفشل 
القاضي علي إبراهيم إجياد أي دليل جّدي يثبت 
صحة االدعاءات، علمًا بأن األخري مكث وامللفات 
حداد.  حبسب  البلدية«،  مبنى  يف  شهر  مدة 
 »Hadat Gate»الـ صفحة  يقنع  ال  الذي  األمر 
إذ  ورفاقه،  ملع  من  املدارة  »فايسبوك«،  على 
يعمد هؤالء إىل نشر أجزاء من نتائج التقرير اليت 
خرج بها اخلبري بنحو يثبت صحة ادعاءاتها. فيما 
يرد حداد على ذلك باإلشارة إىل أن »التقارير 
جمتزأة ونشرها خرق واضح لسرية التحقيقات«. 
وال ميكن سؤال احلدتيني عن أصل املشكلة من 
دون أن يعودوا إىل خالف بني حداد وملع، بسبب 
تغيري تصنيف أحد العقارات من »الصناعي« إىل 
البلدية  رئيس  تدخل  استدعى  ما  »سكين«، 
ملصلحة حداد. وهكذا حتول خالف العضوين إىل 

خالف بني ملع ورئيس البلدية.
سقوط حلف الرابية ــ معراب

جورج  البلدية  رئيس  يقول  واضح«،  »مشروعنا 
عون لـ«األخبار«، »منذ عام 99، مرورًا بالـ2004، 
منذ  التغيري  احلدتيون  دعم   .2010 إىل  وصواًل 
الذي  الوحيد  الفريق  وانتخبوا  سنوات  ست 
املاضي،  األسبوع  واضح«.  برنامج  وفق  ترشح 
وزع »تضامن شباب احلدت« 15 ألف نسخة من 

الـحدت »تـُسِقط« تـحالف الـرابية ـ معــراب
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طوني كرم(، وهما عضوان يف الالئحة، باحلصول 
حيصل  مل  ما  وهو  الرمسي.  معراب  دعم  على 
ولن حيصل، إذ يشري أحد مسؤولي معراب إىل 
أن رئيس اهليئة التنفيذية مسري جعجع سيسّلم 
مشكالتها  لتحل  للعائالت  احلدت  االنتخابات يف 
بنفسها. فيما خيتصر خليفة )منسق القوات( كل 
الوقائع،  يفّند  »ِكذب«.  واحدة:  بكلمة  ما سبق 
أردنا  احلدت(  )قواتيي  »أننا  إىل  باإلشارة  بدءًا 
ــ الرابية يف البلدة. لذلك  تطبيق اتفاق معراب 
ديب  وحكمت  عون  أالن  النائبني  مع  تشاورنا 
بشأن الئحة ائتالفية، إال أن رئيس البلدية جورج 
إبراهيم كنعان  النائب  بدأ  يومها  عون رفضها. 
نتيجة،  إىل  يصل  أن  دون  من  معه  بالتفاوض 
فانتهى األمر بأن اجتمعت كربى عائالت البلدة: 
امسر وشرفان وكرم وطلبوا ترشح أنطوان كرم. 

ولسُت أنا بالتأكيد من رّشحه«. 
احلر  الوطين  التيار  متثل  عون  الئحة  كون  وعن 
رمسيًا، إذ يدعمها منسق التيار ومنسق القضاء 
كرم  الئحة  يف  إن  خليفة  يقول  البلدة،  ونائب 
أيضًا »ستة أعضاء ملتزمني يف التيار وحيملون 
بطاقات رمسية، وهم اجملموعة اليت تشتغل على 
جوزيف  السابق  التيار  منسق  فعليًا«:  األرض 
منذ  منه  احلزبية  بطاقته  سحبت  )وّنيس  وّنيس 
فؤاد  احملامني  نقابة  سر  أمني  سنوات(،  ثالث 
األمسر، الدكتور إيلي حداد، وسام برباري، جنني 

شرفان وإيلي أمسر. 
وبعكس ما تّدعيه الئحة الرئيس عن ضم عضو 
إليها، يشري خليفة إىل أن الشرتوني ال  قواتي 
حيمل بطاقة وال حيظى بدعم معراب الرمسي. غري 
دأبت  احلدتيني،  أحد  حبسب  احلدت،  قوات  أن 
بلدّي  جملس  كعضو  شرتوني  ترشح  دعم  على 
سابق، وكانت حتى تاريخ قصري تعقد اجتماعاتها 

يف منزله.
بيانني رمسيني،  اليوم صدور  القواتيون  ينتظر 
األول من معراب واآلخر من الرابية حتى تتضح 
صورة املعركة. ويصعب يف هذه البلدة حتديدًا 
تعّرض  بعد  والقواتيني،  العونيني  بني  اجلمع 
موقع  على  لـ«التجريح«  عون  جورج  الرئيس 
القواتيني  ورفض  اإللكرتوني،  اللبنانية  القوات 
الذي  اجلارح  »الكالم  عن  الرتاجع  عون  طلب 
طاوله« حتى ميّد يده إليهم. ال معركة يف احلدت 
يف  األصوات  فارق  أن  إىل  نظرًا  لعون،  وفقًا 
وبعض  صوت،   600 بلغ  السابقة  االنتخابات 
واحلاقدون  احلاسدون  هم  مواجهتنا  قرر  ممن 

واملتضررون«. 
ويهّم عون التوضيح أنه يكّن كل االحرتام جلعجع 
وحزب القوات اللبنانية. إال أن ذلك »ال ُيَقّرش«. 
متاريسها  تنصب  األطراف  كل  الساعة،  فحتى 
احلر  الوطين  التيار  الكبرية:  للمعركة  حتضريًا 
آذار  والنائب حكمت ديب يف مواجهة قوى 14 

وبعض التيار الوطين احلر بصفة شخصية.

»ما تبيع أرضك ما تبيع بيتك«!
حُيكى بني احلدتيني أن رئيس البلدية جورج عون 
من  بدءًا  االنتخابي،  برناجمه  من   %80 حنو  أجنز 
واألرصفة،  األدراج  وترميم  الطرقات  »تزييح 
مرورًا حبفر اآلبار وتأمني املياه باستمرار وإعادة 
جباية الرسوم لتأمني ميزانية البلدية، وصواًل إىل 
تأهيل الطرقات وتعبيدها وإقامة »وسط جتاري« 
يف ساحة احلدت. أما القضية األهم اليت كانت 
السبب الرئيسي وراء فوز عون يف املرة السابقة، 
فهي »احلفاظ على األرض واهلوية«. يومها رفع 
»تضامن شباب احلدت« شعار »ما تبيع أرضك، 
ما تبيع بيتك، البلدية ما رح متضيلك«. واحلديث 
بيع  رفض  لناحية  فّجًا،  طائفيًا  طابعًا  يأخذ  هنا 
األراضي لغري املسيحيني، وحتديدًا من الشيعة. 
 %60 بأن  يتداولونه  إحصاء  إىل  هؤالء  ويستند 
من أراضي احلدت باتت مملوكة لغري املسيحيني. 
الذي  والشيعة  املسيحيني  عدد  يتساوى  وفيما 
ألف   50( للبلدة  اجلغرايف  النطاق  يف  يسكنون 
سين(،  ألفي  مقابل  مسيحي  ألف  و50  شيعي 
أقلية  ناخبيها،  لوائح  على  تضّم،  البلدة  فإن 
لـ«احلفاظ على  شيعية وسنية. بدأت محلة عون 
األراضي الباقية«، وكان أول »إجناز« باستعادة 
أن  سبق  اليت  مربع(  مرت  ألف   83( الوروار  تلة 
يف  الشيعية،  الطائفة  من  مستثمرون  اشرتاها 
عهد اجمللس البلدي السابق. ومتكن عون، برعاية 
إعادة شراء  احلر، من  الوطين  والتيار  اهلل  حزب 
هذه  وللتلة  مسيحيني.  مستثمرين  عرب  األرض 
أهمية، لكونها تربط بني بعبدا واحلدت وكفرشيما 
الذي  اجلديد  عون  مشروع  أما  شحرور.  ووادي 
كاد يصل إىل خواتيمه، فتلة وروار مكررة: إعادة 
شراء أراضي تلة الضهرة من »مستثمرين شيعة« 

مبباركة احلزب والتيار جمددًا.

»البطل« ولويس يوحدان بندقيتهما
ويؤخذ  احلدت  بلدات:  ثالث  إىل  البلدية  تنقسم 
منها 13 عضوًا، سبنيه ترشح ثالثة أعضاء وحارة 
ألف   13 من  أكثر  البلدة  تعّد  عضوين.  البطم 
ناخب، اقرتع منهم 51% عام 2010. واستنادًا 
»ستاتيستكس  الذي أجنزته  إىل اإلحصاء األخري 
القوى  خريطة  توزعت  احلدت،  لبلدية  ليبانون« 
كاآلتي: 48% مستقلون، 38.5% للتيار الوطين 
احلر، 5% قوات، 2% كتائب، 2% حزب اهلل، 
1.5% حزب الوعد، 1.5% تيار مستقبل و%1.5 
منسق  األرقام  ُتضِحك  وشيوعيون.  قوميون 
القوات اللبنانية فادي خليفة، خصوصًا تلك اليت 
ختص حزبه، إذ »يبدو أن اإلحصاء أسقط الصفر 
الضيعة«.  من   %50 متثل  القوات  ألن  سهوًا، 
على املقلب اآلخر، يبدو أن الوضع متعثر بالنسبة 
إىل رئيس البلدية السابق أنطوان كرم )من أصل 
واألحرار  والكتائب  القوات  يضم  الذي  كتائيب( 
التيار  من  ناشطني  إىل  إضافة  الئحته،  على 
بصفة شخصية. فعدا عن عدم نسيان احلدتيني 
حتى اليوم تسليمه مفاتيح البلدة للنائب ميشال 
املرحبة  الالفتات  وتعليقه   2000 عام  يف  املر 
للقصر  األسد  بشار  السوري  الرئيس  بزيارة 
اجلمهوري، دّب اخلالف حديثًا بني ملحم شرفان، 
»الرّيس  من  جدًا  املقربني  البلدة  وجهاء  أحد 
األحرار  حزب  من  الالئحة  أعضاء  وأحد  أنطوان« 
جان األمسر امللقب بـ«البطل«. الرجالن من أبرز 
أّدت  بينهما  واملشكلة  انتخابيًا  الضيعة  مفاتيح 
إىل خروج األمسر من الئحة كرم، ما أوقع األخري 
يف مأزق. فـ«البطل« حيظى بدعم لويس كرم، 
رئيس رابطة آل كرم، وهو مقاتل كتائيب قديم 
والواردة.  الشاردة  ينسقان سويًا يف  واالثنان 
ويصدف أن الصديقني املقربني جدًا كانا من ألّد 
األعداء إبان احلرب، وسبق أن أمطر جان، لويس 
ذخريتهما  يوفران  لكنهما  بالرصاص.  الكتائيب 
مرتاس  واحد،  مرتاس  حنو  للتصويب  اليوم 
رئيس البلدية احلالي جورج عون. يبقى أن يف 
يدعى  البلدية  رئاسة  إىل  ثالث  مرشح  احلدت 
عبدو سعادة وينتمي إىل حزب الوعد )رئيسه جو 
إيلي حبيقة(. يتوقع احلدتيون أن ينسحب األخري 
»أبو طوني«،  إال  ليس  عون، فشقيقه  ملصلحة 

مفوض الشرطة يف البلدة.

املقبلة،  االنتخابات  وفقه  خيوض  جديد  برنامج 
وبناًء  السابق.  الربنامج  ملشاريع  استكمال  وهو 
عليه، ينصح عون أهالي البلدة بنفض الغبار عن 
ما  »إذا  جديد:  من  قراءته  وإعادة   2010 كتيب 
منفذين 90% منو حاسبونا، هلق الوقت املناسب 
لتحاسبونا«. وتتألف بلدية احلدت ــ سبنيه ــ حارة 
البطم من 18 عضوًا، أصبحت 17 بعد أن »تزوجت 
واحدة من األعضاء شابًا من خارج احلدت، فُنقل 
حمل قيد نفوسها من احلدت، واليوم حتّل مكانها 
حداد.  وفق  الالئحة«،  على  مرشحة  شقيقتها 
القدمية على  يف ما عدا ذلك، »ال تزال الالئحة 
حاهلا باستثناء عضو سقط أخالقيًا )يقصد روجيه 
إحدى  بعضو قواتي ميثل  عنه  ملع(، فاسُتعيض 
والئحة  روجيه شرتوني«.  ويدعى  العائالت  أبرز 
»التضامن« )4 تيار ملتزمني، 1 قوات والباقي 
من العائالت( مدعومة من منسق التيار يف قضاء 
ديب  حكمت  والنائب  احلدت  ومنسقه يف  بعبدا 
)مسقط رأسه احلدت( الذي يعتربه أعضاء الالئحة 
الئحة  أنها  يؤكد  ما  وهو  عشر.  التاسع  العضو 
الالئحة  رئيس  حاول  ملا  خالفًا  الرمسية،  التيار 
املقابلة أنطوان كرم )رئيس بلدية احلدت السابق( 
اّدعاءه بعد زيارته الرابية. فالتيار خاض منذ عام 
99 معاركه البلدية ضد كرم ليتمكن من إزاحته 
الرابية  أزالت  وباألمس  األخرية.  االنتخابات  يف 
بشكل  دعمها  إعالن  عرب  والشائعات  االلتباس 
احلدت«  شباب  »تضامن  لالئحة  ومباشر  واضح 
برئاسة جورج عون عرب بيان مشرتك صادر عن 
منّسق هيئة قضاء بعبدا ربيع طراف ومنسق هيئة 
احلدت فادي نصر، يشريان فيه اىل أن »حلزب 
التيار هيكلية وهيئة حملية يف احلدت هي اجلهة 
الوحيدة ذات الصالحية يف تقرير وإعالن املوقف 
مباركة  »بعد  وقرارها  البلدية«.  االنتخابات  من 
العماد ميشال عون ورئيس احلزب جربان باسيل 
للمحازبني يف احلدت  العمومية  وموافقة اجلمعية 
تأييدها الكامل لالئحة »تضامن شباب احلدت««. 
إىل  منسوب  بيان  على  ردًا  أتى  املوقف  هذا 
ـ احلدت« حاول حتريف  »شباب التيار الوطين احلرـ 
الئحة  يدعم  »اجلنرال  إن  والقول  الرابية  موقف 

املعركة تُخاض وفقًا النقسام ما قبل التوافق العوني ــ القواتي: 8 و14 آذار )مروان بوحيدر(

رىل إبراهيم

بهذا  ويفرتض  كرم«. 
جهة  من  الواضح  البيان 
لالئحة  التيار  حزب  دعم 
املعركة  حيسم  أن  عون 

قبل حصوهلا.
نقل  اآلخر،  املقلب  على 
إىل  بارودته  ملع  روجيه 

الئحة كرم. ويشري أحد الناشطني يف البلدة إىل 
أن الئحة كرم مل تكتمل بعد، ومل يكن رئيسها 
يف  القوات  منسق  يعده  مل  لو  أصاًل  ليرتشح 
)أو  الشيخ  طوني  ورفيقه  خليفة  فادي  البلدة 

سلمت معراب األمر 
البلدي للعائالت، 
فيما منسقها يف 

البلدة يدعم الئحة 
14 آذار
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بلديات

املؤدية  الطرقات  من  منهكا  للواصل  اهلرمل  تبدو 
ناسها،  جيدا.  تنم  مل  كأنها  املزاج  سيئة  اليها، 
التقاط  حماولني  تعبة،  او  عابسة  بوجوه  يطوفون 
او هكذا  باليت هي أحسن، متعجلني قليال،  رزقهم 
يبدو ملتابع أخبارها، قبل ان ينتكس الوضع األمين 
البلد  يشل  مسلح  باشتباك  إضافية،  مرة  »فجأة«، 
تدخل  بانتظار  لساعتني،  الفًا  اخلمسني  بسكانه 
املرابطة  االمنية  القوى  »مراقبة«  ظل  ويف  اجليش 
جمرم،  جاهل  بسبب  أو،  زور.  كشاهد  املخفر  يف 
قرر معاقبة زوجته السابقة على طلبها الطالق منه، 
حبجة حبه هلا )إقرأ متلكها( وذلك بقتلها جهارا نهارا 
امام اجلميع. كل هذا الضرر ال يستتبع من القوى 
عتبة  على  اجراء  اي  هنا،  السطوة  ذات  السياسية 
يردع  ان  شأنه  من  هلا،  يتحسب  بلدية  انتخابات 
فلتان االقوياء املزدادين قوة يف ظل نفادهم دائما 

من احلساب... بتبويس اللحى.
يف  جيلسون  كانوا  الذين  اخلمسة  الرجال   | اهلرمل 
العتمة اسفل منزل علي صايف القبوط، والد زهراء 
النمر  غسان  أنور  طليقها  قتلها  اليت  عاما(   22(
)30 عاما( يف 27 الشهر املاضي يف اهلرمل، بدوا 
ما.  شيئا  ينتظر  كمن  تلك  جلستهم  يف  متأهبني 
اىل  املؤدي  القاسي  املنحدر  تنزل  سيارتنا  كانت 
باحة املنزل ذي الطابقني، حيث انتشرت األعشاب 
فاجأ  الذي  املطر  مياه  من  برك  وركدت  اجملنونة 

اجلميع بهطوله النيساني.
كان الطابق األعلى مضاء، اما الرجال اجلالسون امام 
على  تتفحصنا  عيونهم  فلمحنا  العتمة،  يف  الباحة 
ضوء توهج امتصاصهم لدخان سجائرهم، ثم، وقف 
يف  من  متييز  حياول  كمن  خطوتني  وتقدم  احدهم 
املستطلع،  لكن  املطمئن،  تراجع  ليرتاجع  السيارة، 

حني فتحُت الباب وحييتهم.
االنيق على  الصالون  الباطوني اىل  الدرج  نعرب من 
طريقة اهل القرى حني يتأثرون باملدن. كان املكان 
املبلط مزينا بلوحتني كبريتني البنتهم »الشهيدة«. 
نسأهلم إن كانوا قد قبلوا العزاء أخريا بها، لكونهم 
اليت  العشائر  عادة  على  ذلك  عن  متمنعني  كانوا 
تريد ان تأخذ بثأر قتيلها. يغمغم االب الذي جلس 
مع الوالدة واخوال الفتاة معنا، انهم بالفعل تقبلوا 
العزاء بابنتهم. خيرج من جيبه ورقة مطوية، ثم يقول 
ان عائلة القاتل كانت قد اصدرت بيانا اوليا، اال 
انهم كعائلة مل يقبلوه، وانهم مل يتقبلوا العزاء اال 
النمر  الذي وافقت فيه عشرية  البيان  بصدور هذا 
مبفاوضات مع »جاهات« املنطقة، على طرد وابعاد 
عائلة القاتل بعد تسليمه للسلطات«. ويردف الوالد 
ابنتهم  حق  الستيفاء  حماميا  سيوكلون  الحقا  انهم 

بالقانون.
هّربتها  محايتها.  مبحاولة  الفتاة  عائلة  تقصر  مل 
من اهلرمل اىل املنزل يف بريوت لتكون مبأمن من 
دراستها  لتتابع  سجلتها  واهله.  طليقها  تهديدات 
اجلامعية هناك. يرينا الوالد بطاقة تسجيلها يف كلية 
االقتصاد وادارة األعمال، فيما تروي الوالدة كيف 
قتل اجملرم ابنتها. »االم هي احملرضة األوىل« تؤكد 
لنا فهي مل تتقبل الكنة منذ »كتب الكتاب«. نتذكر 
ما قاله سائق الفان الذي جئنا معه اىل اهلرمل »امو 
زلغطت ملا قتلها« قال لنا. ثم أردف خبفة وبعض 
التحدي »هلق بيكون مبسوط باحلبس، خلص ارتاح 
قلبو النو بيحبها. اذا ما رح تكون الو ما بتكون حلدا. 

إنتهى«.
البيت  امام  ابنتها  انها كانت متشي مع  ختربنا األم 
ابنتهما  مع  بسيارته  وجييء  يروح  اجملرم  اخذ  حني 
الطفلة مايا يف حضنه امامهما. طلبت من ابنتها ان 
تنزل  زهراء  املنزل، وفيما ركضت  اىل  فورا  تعود 
القاتل  رّشها  نزلناه بسيارتنا هاربة،  الذي  املنحدر 

من اخللف برصاص متفجر.
لكن املوضوع مل ينته. »بعدنا باهلمكة يا اخيت، كنا 
ابتلينا اليوم« يبادرنا خال القتيلة، الذي دخل علينا 
معلقا على كتفه جعبة ورشاشًا. »خيو كان عم يكزدر 
اليوم ع )شارع( السبيل )حيث قتلت زهراء(، بس 
زمط«. اخو القاتل؟ وماذا حصل؟ يقول: »قرايبينو 
دوروا عليه وكربوه )طردوه( انو جايي استفزاز«. 
مليون  غاب  شريعة  »عنا  مبرارة  مبتسما  اردف  ثم 
باملية، لو كانت زهراء بنت عشرية كبرية ما اسرتجوا 
اخيت«.  يا  دولة  يف  »ما  االم  تقول  فينا«.  دقوا 
وماذا عن قوى األمر الواقع؟ اليست قادرة على جلم 
هذا الفلتان؟ يقول اخلال »النو ما يف دولة ستنا، 
عند العشاير شريعة غاب، والقوي بياكل الضعيف، 
القوى واألحزاب مع القوي مبا فيهم حزب اهلل، وهين 

أحوال اهلرمل: سبحان الباقي باحلي!
الف صوت منشان 20  بتعّد 20  بيزّعلوا عشرية  ما 

صوت. هيك بيحسبوها«.
البدن«  »سم  الئحة  اىل  زهراء  حادثة  أضافت 
جرمية ذات وزن. بعدها بأسبوع تقريبا، دار اطالق 
بني  مسلح  اشتباك  يف  ساعتني  حلوالي  الرصاص 
عشريتي عاّلو وعواد. ُشلت احلركة، وقبع الناس يف 
بيوتهم يلعنون الساعة اليت ولدتهم فيها امهاتهم يف 

»جماهل اهلرمل« حبسب ما وصفها احد سكانها.
الباقي، هلق  »كانوا يقولوا من زمان سبحان احلي 
يقول  باحلي«.  الباقي  سبحان  براحة  تقولي  فيكي 
حممد ايوب، صاحب املكتبة وهو جيلس خلف منضدة 
الشيب  زبونا.  حياسب  كان  الذي  ابنه  جانب  اىل 
الذي نشب يف شعر ايوب يتناسب مع كالمه الذي 
خيّزن قهرا مرتاكما من بلد يئس اهله منه. يضيف 
»الوضع االمين هيك باهلرمل ألنو الشعب هون هو 
هيك. ورث عرب مئات السنني تقاليد وعادات متل 
الثأر والعنفوان والكرامة العشائرية وما بدو يغرّيها. 
مبسوط حبالو هيك«. ويتابع »عشان هيك املسألة 
بسيطة، اللي مضاين ع وضعو السيئ بالبلد، فينا 
لكننا  له  نقول  املعجزات«.  من  )بقاؤه(  انو  نعترب 
قابلنا الكثريين ممن هم غري مرتاحني هلذا الوضع، 
النهم  رأي  إهلم  ما  اقليات.  »هاي  فيجيب  مثله. 
اقليات. بس يكثروا بيصري. بس بدها مئات السنني 
عن  نسأله  بشر«.  حاهلم  يعتربوا  ويصريوا  ليكثروا 

مصدر مرارته فيجيب »جتربة ١2 سنة باهلرمل«.
بالة  حمل  صاحب  وهو  الساحلي،  أشرف  يعرب  ال 
الساخرة  بالطريقة  القديم،  السوق  وسط  التقيناه 
واملرة نفسها. لكن ال يبدو ان يف قلبه مرارة أقل. 
»ما تهزو واقف ع شوار«، يقول يف وصف الوضع 
األمين هنا. ويعّد على اصابعه وهو حيدثنا »اوال النو 
دولة ما يف، وتانيا البطالة عم ختلي الشباب سارحة 
ال شغلة وال عملة، البطالة سبب رئيسي النو اللي 
وبيحس  مسؤولية،  عليه  بيصري  عيلة  عندو  بيصري 
واألهم،  بعدين،  واالمان.  االمن  مصلحتو  من  انو 
واحد  اي  انو  العشائر.  ألوالد  السياسي  الغطاء 
ليصاحلوهم«.  بريكضوا  قال  دغري  مشكل،  بيعمل 
نسأله: »ومش منيح يصاحلوهم؟« جييب: »ال طبعا، 
ألنو هاي بتخللي الشباب حيسوا انو بيقدروا يقتلوا 
قتيل وبيصاحلوهم. يعين حساب ما يف. واذا فاتوا 
ع احلبس دغري الغطاء السياسي بيطّلعهم ع اساس 
مشكل عادي! كرمال هيك ما بقى يف خوف ال من 
الدولة وال من القصاص«. ويضيف »بعدين القواص 
داير ع طول: عرس وال عزا وال مشكل، قواصات 
بشكل كبري. واحيانا حد السرايا وخمفر الدرك الذي 
بالفصحى.  األخرية  اجلملة  يقول  ساكنا«.  حيرك  ال 
اللي عم يقوص  »النو  ومَل ال حيرك ساكنا؟ جييب 
ميكن حمسوب على حزب معني والدرك، ويف منهم 
من برات املنطقة، ما بدهم يفوتوا جبدال مع هيدا 
احلزب. بالنهاية الدركي عبد املأمور.. حننا عم حنكي 

ع الكبار مش ع الصغار«.
الزبائن متفحصني االحذية املستعملة،  يدخل بعض 
والدية؟  ثياب  لديه  كانت  إن  احداهن  وتسأله 
فريشدها اىل السلة وهو يتابع كالمه معنا »السبب 
سلطة  اي  برتفض  اللي  العشاير  عقلية  الثالث 
فوقها«. يعين؟ نسأل، فيقول »يعين متل املشكل 
األخري بني عواد وعالو، ضلت القواصات اكرت من 
بس  املشكل!  اساس  شو  عرفنا  ما  ونص،  ساعة 
مجلته  يضيف  ثم  بيستاهل«.  وما  بايخ  شي  اكيد 
املفضلة »وما حدا حرك ساكنا. ساعة ونص انسّم 
مدارس.  ما يف  النو  الضهر  بعد  كان  ومنيح  البلد 
اجليش  بعد شي ساعتني طلع  ملا خففوا قواصات 

وراقت«.
وال  االمن  قوى  ال  فعال؟  اجليش  اذًا  نستنتج: 
فعال  »ايه  بسخرية  جييب  هنا؟  املسيطرة  األحزاب 
عشر  شي  متال  اجاني  بيكون  يعين  ساعتني،  بعد 
ما  كمان  هين  راح.  اللي  وراح  بقليب  رصاصات 
اعتقل  هل  وبعد؟  بالتدخل«.  امر  تيجيهم  بيتدخلوا 
مسبب املشكل؟ جييب »له يا عمي. تصاحلوا ومشي 

احلال«. مضيفا »ما قاِتلنا اال تبويس اللحى«.
غري بعيد عن حمل أشرف، ندخل دكانا لبيع اخلردوات. 
صاحب احملل علي مشص، كان يقرأ »األخبار«. يقول 
انه مشرتك فيها منذ ثالث سنوات. ال يشذ علي يف 
رايه عن البقية: »الوضع سيئ لدرجة انو اذا جينا 
نقيم االمور، اصال ما الزم يكون يف عداوات بني 
العيل. العدو معروف مني هوي: اسرائيل. بس اللي 
عم بيصري بيحسسك انو العالقة بني العيل اصعب 
يضيف  يعين؟«.  معقول  اسرائيل.  مع  العالقة  من 
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ضحى شمس
فالن!  بيت  أقصف  رايح  ببساطة:  بيقللك  »واحد 
طيب... هالدواعش هياهن هون حدك جبرود راس 
بعلبك واملشاريع وعرسال. تعال.. خلينا نروح ندافع 
لديكم  اليس  وعائلتك؟  نسأله:  اهلرمل«.  عن  سوا 
عداوات؟ فيجيب: »مبدئيا عنا مشكلة مع بيت عّواد، 
علينا.  احد  يعتدي  ان  او  نعتدي  ان  مع  لسنا  بس 
وهل  اهلرمل«.  مصلحة  وبتهمها  عقال،  ناس  بدها 
يعّز وجود هؤالء العقال؟ جييب »اكيد. النو كل واحد 
بتخللي  السياسية  واملصاحل  سياسي  بزعيم  مرتبط 

كل واحد ياخد املنحى اللي بيخدم مصلحته«.
اىل  مستمعا  وجيلس  احملل،  االشخاص  احد  يدخل 
ما  »دولة  جييب  الوضع؟  فلنلخص  نتابع:  احلوار. 
عم  ــ  وممثلوهم  االحزاب  اي  عنها،  ينوب  من  يف. 
ــ عم يراعوا مصاحلهم مع  احكي عن احلزب واحلركة 
العيل والعشاير وما عم حيددوا مسؤولية املعتدي. لو 
ارادوا؟ لقالوا احلق على بيت فالن... لكنهم يفضلون 
معنا  جلس  الذي  الضيف  يتدخل  املصلحة«.  مراعاة 
»الدولة  القبوط:  آل  من  انه  تبني  والذي  مقاطعا، 
مسؤولة وما يف دولة. العشائرية مسيطرة واجلاهلية. 
احلق  معو حق مش صاحب  اللي  هو  القوة  وصاحب 

هوي القوي. حق القوة وليس قوة احلق«.
نسأله وكيف ال متنع القوى اليت حتل حمل الدولة، اي 
املتكرر؟  الوضع  احلزب واحلركة وحلفاؤهما، تدهور 
فيجيب »رافعني الغطاء عن كل الزعران. من حزب 
انو  مع  حننا  باملنطقة،  املخابرات  مسؤول  اىل  اهلل 
ينسحب احلزب من أي عمل بلدي ألنهم عم يورطوه 
ويشوهولوا إجنازاته«. سنسمع هذا الكالم كثريا يف 

لقاءاتنا حول االنتخابات البلدية.
والوطين  العروبي  قلبها  مهوى  بني  اهلرمل  تتأرجح 
والتزامها دعم املقاومة، وما يفرضه عليها واقعها 
من وجوب انتقاد من خّيب املها. فاحلب ال ميكن ان 

يكون من طرف واحد، تكاد اهلرمل تقول.
»ما عملوا شي« يقول دياب شاهني الذي التقيناه 
يف مقهى هنا حني سألناه عن اداء البلدية املنتخبة 
لست سنني خلت. كان هذا رأي دياب مع انه قال 
لنا حني سألناه عن الوضع األمين انهم »متصاحلون 
مع انفسهم« وان اهلرمل لديها »امن ذاتي النو ما 
هل  بالرتاضي«.  امن  تقولي  بدك  يعين  دولة،  يف 
كان يسخر؟ يبدو انه مل يكن يفعل بدليل استطراده 
قائال: »اهلرمل آمنة ألنها من طائفة واحدة«. يصحح 
له احد اجلالسني »يف شوية موارنة بوادي الرطل... 
مطرح ما كان جربان خليل جربان، بتعريف جربان كان 
من هون مش من بشري. معك خرب؟«. ال... مل يكن 
معي خرب. كنت اعلم ان هناك وجودا تارخييا للموارنة 
يف اهلرمل بشهادة مغارة مار مارون اليت جلأ اليها 
القديس املسيحي ومؤسس الطائفة، بعد هروبه من 

سوريا بسبب اضطهاد مجاعته.
»اهلرمل آمنة؟« اتساءل مستنكرة اجلواب فريد الرجل 
هون  من  قتيل  بيوقع  يعين  مشاكل  بيصري  »هلق 
جريح من هونيك بس ما يف احقاد دائمة، لكن هناك 
كثرة من املطلوبني غالبا بتجارة املخدرات. بس مثال 

ما يف تشليح متل ما بيصري ببعلبك«.
حسنا وما هو مأخذه على البلدية )١5 من حزب اهلل 
وأربعة من احلركة ووواحد لكل من القومي والبعثي( 
يقول »ع صعيد اإلمناء احمللي ما عملوا شي. ما يف 
حركة وال مردود. ال عملوا حدائق وال عملوا منشأة 
او جتارية تشّغل هالناس وهالشباب. كل  صناعية 
واالعمال  الزبالة  بيشيلوا  انهم  هو  بيعملوه  شي 
الروتينية«. يردف جليسه »بدك تقولي يعين ما يف 
رؤية مستقبلية امنائية. ما بيخططوا بشكل يستثمروا 
فيه طاقات البلدية على املدى املتوسط والطويل«.

يقول الشاب »عّدي على إيدك: معمل لعلف األمساك 
ما تشّغل. قال السباب  االلفني وهللق  انعمل سنة 
مبواصفات  انشغل  ما  انه  يقولوا  عم  هلق  تقنية! 
اجمللس  جللسات  تعطيل  يف  وبعدين  مزبوطة. 
ملصاحل  بالرتاضي.  الصفقات  ميرروا  لكي  البلدي 

شخصية«.
اطار  علي مشص يف  لنا  قاله  ما  اىل  يرّدنا كالمه 
كالمه عن مراعاة حساب العشائر يف املوضوع األمين 
»طبعا حاسبني حساب االنتخابات البلدية املقبلة. هلق 
مبوضوع االنتخابات، حننا شايفني انو العمل البلدي 
هناك  »ألّن  جييب  نسأله.  مَل؟  ابدا«.  منيح  مش 
جمموعة مسيطرة على البلدية تتقاسم احلصص. انا 
اريد ان اقول وجدانيا اننا يف اهلرمل مل يكن عندنا 
)البلدية  شاهني  ابراهيم  احلاج  انتخاب  حلني  بلدية 
األوىل عام ١998-2004(. اي اجناز جيد هنا للحاج 
من  انا  مثال،  بالتحريج  »قام  مثال؟  عليه«.  بصمته 

اهلرمل  مدخل  اىل  يصلون  حاملا  الذين  االشخاص 
املدخل  عمل  اللي  احلاج شاهني  والَدي  على  أترحم 

والطرقات واحليطان والتحريج«.
وماذا عما يرتدد عن فساد يف تشييد قوس النصر 
عند املدخل؟ يقول جليسه حسن قبوط )متقاعد من 
اخيت  يا  البلديات،  احتاد  مسؤولية  »هاي  اجليش( 
جرى تلزميه اول مرة بـ 5١ مليون لرية لكن املناقصة 
الغيت لسبب ما، فأعيد تلزميه بـ 95 مليون لرية ثم 
بدعمها  فقاموا  صاحلة  غري  الدعم  عواميد  ان  تبني 
احد  يعلق  البلدية«.  اموال  من  لرية  مليون  بـ50 
قوس  دون  من  امناء  يف  ما  اساس  »ع  اجلالسني 
نصر!«. يقول قبوط »هناك وظيفة حملاسب فارغة 
من 3 سنوات، يريدون توظيف قريبة رئيس االحتاد. 
ضغط القائمقام ليضعوا اعالنا يف 3 جرائد كما ينص 
القانون. فنشر االعالن يف 3 جرائد ال تصل اصال 
اىل اهلرمل وهي: اللواء، الشرق، واملستقبل! فعاد 
اخرى  جرائد  يف  اعلنوا  عندها  للضغط،  القائمقام 
ونصف  سنة  من  هذا  شخصا،   4١ للوظيفة  فتقدم 

سنة وحتى اليوم مل جُيروا باملباراة«.
»بكرة  عجل.  على  البلدية  لإلنتخابات  اهلرمل  تتهيأ 
التمديد  من  متخوفا  املهتمني  احد  يقول  بيلغوها«. 
غري  من  وصبايا  شبابا  ان  اال  احلالية.  للبلدية 
الراضني عن وضع املدينة احملتفظة بقرويتها لغياب 
الرؤية املدينية، نّظموا أنفسهم على عجل من اجل 
منع »احملدلة« اليت اوصلت سابقا اجمللس احلالي. 
هكذا، جلسنا نستمع إىل مناقشاتهم عشية إعالنهم 
أنفسهم حتت اسم »الئحة معا«. طويل هو الربنامج 
توضيحية  بلقاءات  مشفوعا  لتوزيعه  طبعوه  الذي 
بل  فورا،  النجاح  على  هؤالء  يراهن  ال  لألهالي. 
بالرتاكم.  يثمر  قد  كفاحا  سيبدأون  انهم  يقولون 
غري  املستقلة  الالئحة  هذه  يف  املرشحني  اغلب 
معروفني جلمهور الناخبني ما خال شخصية او اثنتني، 
ال  تفاصيل  الغرق يف  لدرجة  متلؤهم  احلماسة  لكن 
يف  االنتخابات  حتى  الباقي  الوقت  بنقاشها  يسمح 

الثامن من أيار املقبل.
يعرتف االستاذ اجملاز يف احلقوق حسني مشص بأن 
أداء اجمللس البلدي »خجول« وبعيد عن اإلمناء »مع 
اّن لدينا مقومات قوية« مستطردا: »ما يف كفاءات«. 
يقصد يف اجمللس البلدي احلالي. ثم يقول »هناك 
حماصصة... مثال اختاروا شخصني ليعملوا ماجستري 
ادارة بلديات على حساب اجلامعة االمريكية ووزارة 
للشخص،  دوالر  الف   2١ بكلفة  والبلدية  الداخلية 
هناك  اّن  مع  بكالوريا!  على  واالثنان غري حاصلني 
كثرة من املتعلمني«. وهل هناك كفاءات برأيه يف 
اهلرمل؟ يرد بالتوكيد. حسنا ومل ال توصلونهم اىل 
وامل  اهلل  )حتالف حزب  »احملدلة؟«  البلدية؟ بسبب 
والقومي والبعث( جييب ضاحكا: »ما انا من احملدلة 
)حركة امل(« يردد صاحب املقهى حيث كنا جنلس 
»احملدلة جايي«. يفكر حسني قليال ثم يقول »انا مع 
وصول اشخاص جدد اىل اجمللس البلدي. )يرتدد( 
هلق يكونوا باحملدلة بس يكونوا كفؤين يا عمي«. 
ثم؟ يقول »هناك غياب تام للجسم الوظيفي الرمسي 
شاغرة  وظيفة   36 عندنا  تعاقد.  كله  البلدية:  يف 
مهندس  يف  ما  انو  باحملسوبيات.  تعاقدا  مألوها 
باهلرمل؟«. يضيف مشص »املشكلة مش باحملدلة، 
احلاج  ايام  الفرق بني  ما  االختيار«. لكن  بل بسوء 
شاهني الناجحة برئاسة البلدية واليوم؟ جييب »كان 
يف توافق الجناح البلدية ومل يكن هناك صراع أجنحة 
كما اليوم. يعين وقت املنفعة الشخصية يف توافق 

بس وقت املنفعة العامة ما يف«.
غري بعيد يف املقهى، يف الزاوية املعتمة تقريبا منه، 
ق بضعة شّبان حول طاولة وكل امام »واتسآبه«،  حتلَّ
حني  خبجل  يتضاحكون  نارجيلته.  دخان  ينفث  او 
ليبقى  بينهم  من  ثالثة  ينسحب  ثم  منهم،  اقرتب 

ثالثة.
هندسة،  طالب  وهو  شاهني،  علي  كالم  خيتلف  ال 
هذا  ان  يظن  لكنه  لبنان،  يف  شاب  اي  كالم  عن 
او  يف...  ما  »شغل  غريها.  دون  اهلرمل  وضع 
بتالقي شغل بس مش متل ما بتستحق، انا هلق عم 
ادرس هندسة بس ميكن ما اشتغل فيها ألنو ما يف 
رأمسال يفتحوا مصانع وشركات، والدولة مش عم 
تأمن شي، والوضع األمين بيكمل الشغل. فاذا حدا 
بدو يفتحلو شي مصلحة بيقول حلالو: بالها احسن 

ما اخسر«.
نسأهلم إن كانوا مهتمني باالنتخابات البلدية، فيقول 
السنة  هذه  فقط  انه  سنة(   22( اكربهم  وهو  علي 
اصبح حيق له االنتخاب. ثم يقول »الكبري الزم يتغري 

منشان الصغري يعرف يشتغل«.
يف طريق العودة، ينطنط الفان فوق مطبات الطريق 
الكثرية. يتوقف لراكب يسأله »مفرق مقنة؟« فيجيبه 
السائق »وشو رايح تعمل مبقنة؟ ليش بعد فيها حدا؟ 

ما صاروا كلهم ببريوت«.
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 التحق بـ»النصرة« لالنتقام من »النظام وحزب 

اهلل«
  

مل خيش املوقوف حممد العقلة من االعرتافات اخلطرية اليت ادىل 
بها يف مرحلة التحقيق االولي معه حول حماولة انتمائه اىل جبهة 
النصرة، ال بل متّسك بها اثناء استجوابه امام احملكمة العسكرية. 
فهو اراد االنضمام اىل صفوف جبهة النصرة »انتقاما من النظام 
السوري وحزب اهلل« وذلك بعد ان تأثر مبا شاهده »من ظلم وجمازر 
للدفاع  فانتفضت  املتفجرة،  والرباميل  الكيميائي  بالسالح  ارتكبت 
عن املظلوم يف وجه الظامل وهو بالتحديد النظام السوري وحزب 

اهلل«.
»داعش« فيما يؤيد مجيع  انه ضد  العقلة  لكن املفارقة يف حالة 
الفصائل االخرى اليت تقاتل النظام السوري. وملاذا، اجاب: »النه 
يقتل الناس ذحبا«. ولدى تذكريه بانه سبق للنصرة ان قامت بذبح 
عسكريني من اجليش الذين كانوا اسرى لديها اجاب: »انا اردت 

االلتحاق بالنصرة، وال تدخلونين بأمور كبرية«.
حماولته  فاثناء  »النجاح«،  له  ُيكتب  مل  العقلة  »انتقام«  ان  غري 
السفر اىل تركيا ومنها اىل سوريا اوقفه االمن العام اللبناني الذي 

»احبط« خمططه والقى القبض عليه يف مرفأ طرابلس.
»انتفاضة » العقلة ضد النظام السوري وحزب اهلل »الذي يناصر 
امس  مثوله  اثناء  املتهم  لدى  »وهجها«  خّف  سوريا«  الظامل يف 
امام احملكمة، فلم ينبس ببنت شفة، حتى خُيّيل للناظر اليه، ابن 
الـ22ـ عاما، انه ليس الشخص نفسه الذي جاهر يف قتال اجليش 
اللبناني ايضا »النه جيش صلييب«، وابدى استعداده للقيام بعملية 
»استشهادية« ضد النظام السوري يف معرض التحقيق االولي معه، 
ليعود ويرتاجع عن تلك االعرتافات، تراجٌع انسحب ايضا على نّيته 

يف عدم االلتحاق بالنصرة » فبعد اليوم انشاء اهلل لن افعل«.
وكان العقلة يستعد للذهاب اىل تركيا، بعد ان تواصل على احد 
برقم  زّوده  الذي  رباح  ابو  املدعو  مع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
املهّرب للتواصل معه لتأمني دخوله اىل سوريا من تركيا وااللتحاق 

جببهة النصرة . لكن توقيفه حال دون ذلك.
اما املتهم عبد اهلل درغام املوقوف اىل جانب العقلة بتهمة حتريض 
االخري على االلتحاق جببهة النصرة فنفى ما اسند اليه واكد بانه مل 
يلتق بالعقلة سوى مرة وحيدة حيث طلب منه لبناني يف تركيا ان 

يرسل له مع العقلة مبلغا من املال وزجاجيت عطور وعباءة .
وكانت احملكمة العسكرية برئاسة العميد انطوان فلتاكي قد ختمت 
»العدالة«، ودرغام  العقلة  ان طلب  بعد  امس حماكمة املوقوفني 
العقلة مدة ثالث  »الرباءة«، واصدرت حبقهما حكما قضى بسجن 
ان استمعت اىل  بعد  السنة، وذلك  سنوات ودرغام سنة ونصف 
مطالعة ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار الذي طلب تطبيق 
مواد االتهام حبقهما، واىل مرافعيت وكيلة الدفاع عن العقلة احملامية 

فاديا شديد ووكيل الدفاع عن درغام احملامي حسني موسى.
واعتربت احملامية شديد يف مرافعتها ان موكلها هو احد الشباب 
االعمى  التطرف  ان  يدرك  ومل  الدين  ستار  حتت  بهم  غّرر  الذي 
سيودي به اىل اهلاوية . وقالت:« مهمتنا كمحامني هي نْهيهم عن 
تلك االفعال واالفكار اليت حيملونها واعادتهم اىل االعتدال«. ورأت 
ان ما قام به موكلها هو من قبيل احملاولة غري املكتملة العناصر، 
ختفيفية  اسبابا  منحه  واال  حبقه  التعقبات  كّف  طلب  اىل  منتهية 

باالكتفاء مبدة توقيفه البالغة سنة ونصف السنة.
اما وكيل درغام احملامي موسى فاشار من جهته اىل ان العقلة افاد 
يف التحقيق االولي امام جهاز االمن العام انه التقى بدرغام مخس 
دقائق فقط، وهذه املدة ال تكفي لتحريضه على الذهاب لاللتحاق 
بالتنظيم. واضاف بان العقلة سبق وافاد اوليا ان رجلي دين كان 

هلما التأثري املباشر يف اقناعه بفكر اجلهاد يف سوريا.
وتناول موسى وضع موكله العائلي حيث كان لطالق والديه الطبيبني 
تأثري سليب عليه. واوضح ان جّدة موكله طلبت منه السفر، فسافر 
اىل عدة بلدان منها السعودية وماليزيا وتركيا وكندا حيث والدته. 
واشار اىل انه يف احدى سفراته اىل تركيا تعرف موكله على شخص 
لبناني الذي طلب منه مبلغ 300 دوالر كمساعدة مادية، كما ارسل 
له مع العقلة زجاجيت عطر ولباسا شرعيا كهدية . وخلص اىل اعتبار 
ان لقاءه خلمس دقائق مع العقلة ليس دليال على جترميه بالتحريض، 
موضحا بان موكله يطمح اىل اكمال دراسته طالبا ابطال التعقبات 
حبقه واال الرباءة واستطرادا منحه االسباب التخفيفية واالكتفاء مبدة 

توقيفه البالغة حوالي العام.

»داعشي« يهّرب أشخاصاً بني سوريا ولبنان
  

احالت مديرية املخابرات يف اجليش اىل النيابة العامة العسكرية، 
حسني حبيب شكر، الذي كان اوقف بتاريخ 13 اجلاري يف منطقة 

بعلبك، لقيامه بتهريب اشخاص بني سوريا ولبنان.
وقد بّينت التحقيقات مع شكر انتماؤه اىل تنظيم داعش االرهابي، 

باالضافة اىل اجتاره باالسلحة احلربية.
ومن جهة اخرى اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد 
الفار مثّنى االسعد جبرم  انطوان فلتاكي حكما غيابيا حبق املتهم 

انتمائه اىل تنظيم »داعش« للقيام باعمال ارهابية.
وقضى احلكم بوضع االسعد باالشغال الشاقة املؤبدة وجتريده من 
بندقية حربية حربية ووضع مذكرة  بتقديم  والزامه  املدنية  حقوقه 

التوقيف الصادرة حبقه موضع التنفيذ.

مفاوضات برعاية قضائية ـ أسرتالية يف قضية 
خطف الطفلني األمني

  يتجه علي االمني والد الطفلني الهايا ونوح اللذين مت اختطافهما 
على يد والدتهما االسرتالية سالي فولكنر مبساعدة ثالثة اوسرتالينّي 
ان ، اىل اسقاط  بينهم مقدمة الربامج تارا براون ولبنانييون وبريطانيَّ
الدعوى اليت رفعها ضد طليقته االوسرتالية واملوقوفني املذكورين 
يف عملية اخلطف مقابل ان حيصل على حضانة الطفلني وان تسقط 

والدتهما الدعوى اليت رفعتها ضده يف اوسرتاليا.
وكان االمني ووكالؤه قد اجرى مع وكالء املوقوفني لقاء يف مكتب 
قاضي التحقيق يف جبل لبنان رامي عبداهلل مت خالله التفاوض يف 
القضية . وقد حضر اللقاء قنصل اوسرتاليا يف لبنان ووفد من 
السفارة االوسرتالية . وقرر عبداهلل ارجاء النظر يف هذه املسألة 
اىل يوم االربعاء )املاضي( افساحا يف اجملال امام الفرقاء للتوصل 
اىل حل الذي مبوجبه يتم اطالق سراح الوالدة االوسرتالية مع الفريق 
عملية  يف  االخرين  املوقوفني  جانب  اىل  ساعدها  الذي  الصحفي 

اخلطف.
وقد مت االثنني احضار املوقوفني اىل قصر العدل يف بعبدا حيث 
املدعية يف  التفاوض مع اجلهة  توىل وكالؤهم من دونهم عملية 

مكتب القاضي عبداهلل .

القبض على سارقي دراجات و»عّدة الشغل«
  

بعد توافر معلومات لدى فصيلة املرجية يف وحدة الدرك االقليمي، 
وحي  املرجية  حمليت  آلية يف  دراجات  بسرقة  أشخاص  قيام  حول 
عناصر  أوقف  املكثفة،  واالستقصاءات  للتحريات  ونتيجة  السلم، 
الفصيلة املذكورة باجلرم املشهود أحد الفاعلني ح.ع.أثناء حماولته 
سرقة إحدى الدراجات اآللية يف حملة حي اجلامعة، فيما الذ شريكه 

ع.ح. بالفرار قبل ان يصار اىل توقيفه ايضا.
سكني  داخلها  يف  مسروقة  آلية  دراجة  املوقوقني  لدى  وضبط 

»حربة« ومقص حديدي يستخدم يف عمليات السرقة.
سرقة  عمليات  من  العديد  بارتكابهما  اعرتفا  معهما  وبالتحقيق 
الدراجات وبيعها، كما تبني أنهما يتعاطيان املخدرات، واملوقوف 
الثاني من أصحاب السوابق، وقد خرج حديثا من السجن، حيث كان 

موقوفا باجلرم ذاته.
القضائية ومن ثم  وأحيل املوقوفان إىل مفرزة الضاحية اجلنوبية 
إىل مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة القضائية 

للتوسع بالتحقيق معهما، بناء إلشارة القضاء املختص«.

توقيف مطلوب خطر بعملية أمنية خاطفة يف 
بريتال

  يواجه احد اخطر املطلوبني 125 مذكرة وحكم صدرت حبقه يف 
جرائم عديدة قبل ان ينجح مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية 
يف وحدة الشرطة القضائية، يف توقيفه خالل عملية امنية خاطفة 

اثر مداهمة منزله يف بلدة بريتال االثنني.
تأليف  قتل،  جبرائم  مطلوب  عاما(   52( م.  ح.  اخلطر  واملوقوف 
تزوير،  سرقة،  سيارات،  سرقة  خمدرات،  جتارة  مسّلحة،  عصابة 

احتيال وتزييف عملة، وترويج عملة مزّيفة...
كما جرى ضبط سيارة مسروقة نوع مرسيدس طراز Clk 350 )صنع 
حي  حملة  يف  مالكها  من  السالح  بقوة  ُسلبت  قد  كانت   ،)2004

األمريكان احلدث.
من جهة اخرى، متكنت دوريات مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة 
الشرطة القضائية من توقيف 26 شخصا من املطلوبني واملخالفني 
بينهم ثالثة سوريني وتركي جبرائم خمدرات وشيكات دون رصيد 
واسلحة وتزوير. كما حجزت دورياتها 50 دراجة نارية و14 سيارة 

خمالفة.

موقوفان جديدان »مبلف االنرتنت«
  يواصل مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية التحقيق مبلف »االنرتنيت 
غري الشرعي« باشراف النائب العام التمييزي القاضي مسري محود 

الذي اشار بتوقيف توفيق حيسو وروبري صعب.
واظهرت التحقيقات أساليب جديدة يف شأن استخدام االنرتنت غري 

الشرعي.
القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  تابع  جهته،  من 
اوجريو  فريق  على  االعتداء  »قضية  يف  حتقيقاته  صقر،  صقر 
والقوى االمنية يف الزعرور«، فاستمع اىل افادات عدد جديد من 

االشخاص.

مقتل سوري بإطالق نار يف بعلبك
  

اقدم فياض حممد فياض زعيرت على اطالق النار عشوائيا يف حي 
الشراونة يف بعلبك اثر خالف مع والده، ما أدى اىل مقتل السوري 
حسن التمر وإصابة مواطنه حامت التمر قرب حمطة االسد، ومت نقلهما 

اىل مستشفى »الريان« يف املدينة.

..وجريح سوري برصاص جمهول
  تعرض السوري حممد بالل الطالق نار فجر االثنني اثناء وجوده 

وأوضح  فيها.  موظف  وهو  بعلبك  يف  الريان«  »مستشفى  قرب 
يف شكوى لدى قوى االمن ان جمهوال داخل سيارة »رينو رابيد« 

رصاصية اللون أطلق النار عليه وأصابه يف يده اليسرى وفّر.

سلب سيارة والعثور على أخرى بعد 4 أعوام على 
سرقتها

»غراند شريوكي«   واخرى  سوداء   x5 نوع  من  سيارة  اعرتضت    
السوري لؤي شليب  بيضاء من دون لوحات، وذات زجاج داكن، 
)33 عاما( على طريق ايعات يف البقاع وسلبوه سيارة x6 فضية، 

حتمل لوحة قطرية
فتحت  حيث  بعلبك،  خمفر  شليب يف  ادعى  السارقون،  فر  وفيما 

القوى االمنية حتقيقا يف احلادثة.
يف املقابل، عثرت دورية من مكتب السرقات الدولية، على طريق 
بلدة الطيبة يف البقاع على سيارة من نوع مرسيدس CLK تبني انها 

مسروقة من بلدة احلدت - بعبدا، منذ العام 2012.

5997 خمالفة سرعة يف أسبوع
  تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات 
السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال نهارا، اليت سجلت خالل أسبوع 
تنظيم 5997 خمالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف احلفاظ على سالمة 
املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من 

احلوادث.

مآسي حوادث السري.. مخسة قتلى
  

ضحايا  مخسة  االربعاء  حصدت  اليت  السري  حلوادث  جديدة  مآس 
بينهم رضيع يف حمليت نهر ابراهيم وعاريا وكورنيش املزرعة.

وقضى طفل رضيع ال يتجاوز عمره الشهرين وكل من والدته السورية 
منار كنائر وخالته سحر كنائر على املسلك الغربي الوتوسرتاد نهر 
ابراهيم، بعد ان صدمتهم سيارة كيا تقودها امرأة. واثر احلادث، 
تاركة  الدفع«،  رباعي  »جيب  وفّرت يف  سيارتها  السائقة  تركت 

الضحايا الثالث على الطريق.
املدني  الدفاع  مركزي  االسعاف يف  فرق  املكان  اىل  هرعت  وقد 
يف جبيل والعقيبة والصليب األمحر وقوى االمن الداخلي، ومت نقل 

اجلثث اىل مستشفى سيدة املعونات اجلامعي يف جبيل.
امس،  فجر  قتيل  سقوط  عن  املروري  التحكم  غرفة  وافادت 
انارة على طريق عام عاريا باجتاه  نتيجة اصطدام بيك اب بعمود 

اجلمهور.
كما افادت عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على طريق كورنيش 

املزرعة باجتاه الرببري.

محود يكّلف »املباحث املركزية« التوسع بالتحقيق 
يف ملف االنرتنت

  كّلف النائب العام التمييزي القاضي مسري محود، رئيس قسم 
املباحث اجلنائية املركزية العميد موريس ابو زيدان التوسع بالتحقيق 
يف ملف »االنرتنت غري الشرعي«، وذلك بعدما تسلم من مديرية 
املخابرات يف اجليش حمضر التحقيق الذي نّظمته بشأن هذا امللف. 

وطلب محود من ابو زيدان إعالمه بنتيجة التحقيق.

مدير مدرسة ومدّرسون خيتلسون أموااًل
  ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم، على املوقوف 
املدير السابق ملدرسة الناعمة الرمسية وعلى أربعة مدّرسني آخرين 
بينهم موقوف جبرم اختالس اموال عامة وتزوير اوراق ومستندات 

واستعمال املزور واالهمال يف القيام بواجبات الوظيفة.
واحال امللف مع املوقوفني اىل قاضي التحقيق االول يف جبل لبنان 

جان فرنيين.

جثة بريطاني يف دير األمحر
  عثر االربعاء على جثة الربيطاني ل. ه.)35 عاما(، معلقة بواسطة 
وشاح ُلّف حول رقبته على شرفة احد املنازل يف بلدة دير االمحر 

يف البقاع.
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مناسبات

بـارغن وايرهاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء
جــميع أدوات وأنـواع 

الدهان بأسـعار ال 
تنافس

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

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, 
Punchbowl NSW 2196 

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

Apco   20 L            $85  للسقف

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

تخصيص وقت لألطفال املحليني: رئيس بلدية باراماتا بول غارارد يسجن نفسه اراديا لدعم 
نداء جمع التربعات لألطفال.

حياء ذكرى يوم األنزاك
يوم االثنني، يف وقت تتوقف فيه أسرتاليا لتذكر األنزاك،  فان خدماتنا املحلية ستجري يف غرانفيل وايبينغ وتشيسرت 
هيل يف حني ان احتفال خدمة الفجر ووضع اكليل الزهر يف باراماتا سيجري يف ساحة األمري ألفريد من 04:30فجرا. 
وقد لعبت أيضا Centenary Square دورا يف استضافة األنشطة التذكارية هذا األسبوع. فكل ليلة حتى يوم الجمعة 
 ،WW1 هناك قراءات حية الساعة 5:30 عصرا إحياء لقصص الجنود املحليني الذين خدموا خالل الحرب العاملية األوىل
يف حني ستـُقدّم تحية خاصة يف كاتدرائية القديس يوحنا ما بني الـ 5:40 عصرا و الـ 8 مساء كل ليلة حتى األحد. يوم 

انزاك هو احد أهم التواريخ يف تقويمنا الوطني، وأنا أشجع الجميع لحضور احدى الخدمات العديدة املقررة يف 25 نيسان/ ابريل.

رفع الستارة على املسرح الوطني يف باراماتا
يبدأ أول موسم املسرح الوطني الجديد يف باراماتا هذا األسبوع، تستضيف Riverside Theatres أول إنتاج املوسم، »السنونو« من 21 اىل 30 نيسان/ 
ابريل. وجرت معاينة أداء املسرحية مساء االربعاء الساعة 7:30، قبل العرض األول يوم الجمعة )أمس(. وتفخر بلدية باراماتا جدا بدعم املسرح الذي هو إضافة 

رائعة إىل الفنون املزدهرة واملجتمع الثقايف هنا يف مدينتنا.

)Wanderers ( نحن نغني لـ واندرارز
حظا سعيدا لفريق Western Sydney Wanderers  الذي سيواجه Brisbane Roar هذا األحد على ملعب Pirtek لحجز مكان له يف نهائي الدوري 
األسبوع املقبل. لقد كان موسما رائعا لـ the Wanderers  وكل باراماتا ستهتف له هو يتطلع إىل اتخاذ الخطوة التالية نحو النهائيات يف بطولة الدوري 
األسرتالي. وسيتم تزيني باراماتا باللونني األحمر واألسود ويجري التخطيط ملجموعة متنوعة من األنشطة يف Centenary Square و Eat Street  يف يوم 

املباراة وأدعو الجميع للمشاركة يف االحتفاالت.

تخصيص وقت لألطفال املحليني
األسبوع املاضي اقام نادي الشبيبة يف باراماتا PCYC حفله السنوي االول هذا العام لجمع التربعات لألطفال يف ساحة Centenary Square، وكنت سعيدا 

جدا بأن ُأسجـَن لسبب وجيه واملساعدة يف جمع املال لدعم العمل 
العظيم الذي يقوم به النادي يف العمل مع الشباب املحلي. وقد تم 
جمع ما مجموعه 3700 دوالر خالل فرتة وجودي خلف القضبان، 
ويف  باراماتا.  بلدية  به  تربعت  دوالر   1000 مبلغ  ذلك  يف  بما 
 .PCYC املجموع تم جمع 6100 دوالر  هذا العام ملساعدة برامج
أود أن أشكر كل من ساهم ومكـّن PCYC من تحقيق هدفه الذي 

وضعه مسبقا من جمع التربعات.

أضمن مقعدك للحفل الخريي
حدث  وهو   - الخريي  البلدية  رئيس  لحفل  بسرعة  التذاكر  تـُباع 
لجمع  أيار   27 الجمعة  يوم  سيقام  الذي   - السوداء  العنق  ربطة 

األموال الحيوية لدعم مؤسسة مايكل هيوز.
وسيقام الحفل يف فندق غراند رويال يف غرانفيل من الـ 7 مساء حتى 
الـ 11 ليال. سعر  التذاكر هي 150 دوالرا للشخص أو 1300 
لدعم   األموال  جميع  تعود  حيث  أشخاص   10 من  لطاولة  دوالرا 
املؤسسة. ويمكن حجز التذاكر عن طريق شباك التذاكر يف مسارح 
riversideparramatta. أو   8839   3399 على  ريفرسايد 
بـ  االتصال  الرعاية  للحصول على معلومات حول حزم   .com.au
Civic Events   على  5412 9806   أو عرب  الربيد اإللكرتوني 

civicevents@parracity.nsw.gov.au

النائب خليل عيدي يكرم 
بعض األصدقاء

املاضي،  االسبوع  أقام، 
مأدبة  عيدي  خليل  النائب 
فيكتوريا  برملان  يف  غداء 
سعيد  من  كل  شرف  على 
وعبد  عمـّار  ابو  صيداوي 
وسامي  عبوشي  الكريم 

مظلوم وبعض االصدقاء.
ودارت االحاديث عن االوضاع 
على الساحة العربية ووضع 
عامة  اسرتاليا  يف  الجالية 
ويف ملبورن خاصة وذلك يف 

جو من االلفة واملحبة

سامي مظلوم ومحمد مرعشالنائب عيدي يتوسط صيداوي وعبوشي وحضور

كتب بادرو الحجة.
الجالية العربية يف اسرتاليا كانت على موعد مع ليلة من الطرب الشرقي 
األصيل، حيث تحولت سيدني اىل مدينة شرقية عربية وهي تستأنس 
شرقي  شجي  وصوت  قيمة  ذات  موسيقية  ونغمات  اصيل  عربي  بفن 

يحمل يف طياته شجن الشرق وعذوبته يف قاعة مكتبة بانكستون.
يكرم  ان  الليلة  تلك  يف  استطاع  الفاضل  إسماعيل  العراقي   املطرب 
عمالقة الفن الجميل غنى بحنجرته الذهبية فريوز وعبد الوهاب وفريد 
األطرش ووديع الصايف وغريهم وكان خري سفري للوطن  واكتملت تلك 
واعطت  باطاللة ساحرة  فريد  ندى  اإلعالمية  الفنية  بالنجمة  األمسية  
إشارة االنطالق للحفل املنتظر ، بعد  تقديم  املطرب بصوتها  الدافئ  
وبكلمات مقتضبة صادقة وبثقافتها وحضورها املسرحي املميز رفعت من 
حماسة الجمهور لبدء الحفل . كانت الحفلة رائعة وناجحة وعلى مستوى 
فني راق من حيث املكان على  املسرح او من حيث نوعية األغاني والفرق 
املوسيقية الكبرية . ان حفل إسماعيل الفاضل يؤكد على ان الذوق العربي 

يف الفن ما زال جيدا والجمهور لديه شغف لسماع املوسقى الراقية .
نائب  بولس  مجدي  املوسيقار  الحفل  شرف  ضيف  كان  الحضور  ومن 
اللبنانية  الجالية  وجوه  من  كبري  وعدد  عيسى  طوني  املحبوب  الجالية 

والعربية يف اسرتاليا .
اسماعيل  الفنان  العربية  الجالية  لنجمي  وتقدير  شكر  تحية  وأخريا 
فاضل والزميلة ندى فريد على هذه األمسية الراقية من الطرب األصيل 
والتقديم والحضور املميز حيث عدنا معهم اىل الزمن الجميل بعيدًا من 

رنني الصحون ورائحة الطعام .

امساعيل فاضل يكرم عمالقة الزمن اجلميل يف سدني
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مناسـبات

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

 مساء السبت 16-4-2016، كان 
يف  للقوات  السنوي  الحفل  موعد 
النائب  زيارة   مع  ليتزامن  ملبورن 
إىل  وصل  الذي  معلوف  جوزيف 
قاعة اإلستقبال  MARON التابعة 
املارونية  لبنان  سيدة  لكنيسة 
ودينية  حزبية  شخصيات  بحضور 

وإعالمية، ورجال أعمال. 
مع  مصغر  لقاء  حصل  إثرها  عل 
النائب معلوف ضم كل املمثلني عن 

أألحزاب الحليفة.
 وقبيل اإلفتتاح قدمت عريفة الحفل 
قبالن  زغيب  جوزيفني  اآلنسة 
بأبيات  معلوف  جوزيف  النائب 
املقاومة  وحي  من  وكلمة  شعرية  
الزحلية حاكت بها شخصية النائب 
املقاومة  عرين  زحلة  إبن  معلوف 

البقاعية.
معلوف  النائب  دخل  أثرها  وعل   
قاعة الحفل الكربى وسط التصفيق 
صور  ترافقها  الحزبية  واملوسيقي 
من أرشيف القوات اللبنانية عرضت 
املشهد  فكان  كبرية،  شاشة  على 

مؤثرا وسط كل الحاضرين.
عريفة  قدمت  الحفل  إفتتاح  وقبل 
الحفل كلمة شكر وتقدير ألصحاب 
اإلصليني  األوسرتالية  األرض 
يقوم  التي  املنطقة  يف  القاطنني 

عليها الحفل.
بالنشيدين  الحفل  أفتتح  ثم 
وتالهما  واألوسرتالي،  اللبناني 
حيث  اللبنانية،  القوات  نشيد 

معلوف يف احتفال القوات السنوي يف ملبورن: لبنان سيبقى دائما عالي اجلبني بأبنائه يف بالد اإلنتشار

يف  واقفني  الجميع  بقي  بعدها 
شهداء  أرواح  عن  صمت  دقيقة 
واللبناني  األوسرتالي  الجيش 

وشهداء املقاومة اللبنانية.
ثم تالها ترحيب بكل من :

فكتوريا  العام يف  اللبناني  القنصل 
السيد غسان الخطيب وسياسيني 
األوسرتالية  أحزاب  عن  وممثلني 
ولبنانية والجامعة اللبنانية ألثقافية 
أعمال  ورجال  جمعيات  وممثلني 

وإعالميني ورجال دين. 
سيزار  النائب  الحضور  بني  من 
نزيه  والنائب  النائب  ملحم، 
األسمر، األصل بيرت خليل، والنائب 

الفدرالي كالفن طومسون  .
وممثلني عن األحزاب اللبنانية:

تيار   - اللبنانية  الكتائب  حزب 
 - الحر  الوطني  التيار   - املستقبل 
الحزب اإلشرتاكي - حزب الوطنيني 
األحرار - حركة أإلستقالل . وأيضا 
ممثال عن الجامعة اللبنانية الثقافية 

يف العالم.
رئيس  سيدني  من  شارك  كما   
مقاطعة أوسرتاليا للقوات اللبنانية 
ويرافقة  عبيد  طوني  السيد 
السيد  العامة  العالقات  ومسؤول 

داني جعجع.
من  متى  إلياس  األب  دعي  ثم 
الكاثوليكية ملباركة  الكنيسة امللكية 

الحفل واملائدة.
وكانت الكلمة األوىل للنائب اللبناني 
باللغتني  ملحم  سيزار  األصل 

اإلنكليزية والعربية إستعرض فيها 
السيادية  اللبنانية  القوات  مواقف 
سمري  الدكتور  برئيسها  واملمثلة 
كل  بني  من  وحده  الذي  جعجع 
قدم  الجمهورية  لرئاسة  املرشحني 
برنامج عمل مدروس وواضح، هذا 
نسخة  منه  لديهم  الذي  الربنامج 

منذ العام 2014.
ثم كلمة النائب املصري األصل بيرت 
محل  ليحل  حديثا  املنتخب  خليل 
النائب الفدرالي الحالي عن منطقة 
كان  الذي  طومسون  كالفن  ويلز 
حاضرا  أيضا يف الحفل، حيث عرب 
النائب خليل عن إفتخاره بالصداقة 
اللبناتية،  القوات  مع  الجديدة 
وإرتباطه  بالجذور ألنها قيمة يجب 

أن نحافظ عليها. 
اللبنانية  القوات  كلمة  بعدها  ومن 
املركز  رئيس  القاها  ملبورن  مركز 
فيها  شكر  حداد،  سعيد  السيد 
الشكر  قدم  وكما  الحضور  كل 
معلوف  جوزيف  النائب  للرفيق 
اللقاء  أن  على  وأكد  الزيارة،  على 
أجل  من  مستمرة  وغاية  حاجة  هو 
ساهرين  نبقى  وسوف   البنيان، 
سهر الحراس الذين ال ينعسوا وال 
يناموا األمناء على الكيان والشعب 

واملصري. 

كلمة النائب جوزيف معلوف
النائب  كلمة  أتت  بعدها  من  و 
العربية  باللغتني  معلوف،  جوزيف 

بروح  تكلمها  التي  واألنكليزية 
األديب املميز بطالقة لسانه وبيانه،  
األوسرتالية  الدولة  فيها  شاكرا 
و  اللبنانية  للجالية  إحتضانها  على 
إستقبالها كل السياسيني الوافدين 
إحرتام  بكل  ومعاملتهم  لبنان  من 
وحفاوة، كما عرب عن وقوعه يف حب 
مدينة ملبورن من لقائه األول بها، 
والتي يزورها ألول مرة يف زيارته 
املدينة  هذه  ألوسرتاليا،  الثانية 
أناقتها  على  عامليا  الصيت  الذائعة 

ونظافتها وترتيبها.
الفذ  الخطابي  بأسلوبه  أخرب  ثم   
كل  ألباب  سلب  الذي  والرائع 
الشاعر  فلسفة  عن  الحاضرين 
الذي  عقل  سعيد  والفيلسوف 
أألرض  أن  كيف  نفسه،  عن  يقول 
الكون ولبنان هو محور  هي محور 
األرض وزحلة هي محور لبنان وأنه 
برسالة  زحلة،   محور  بالذات  هو 
هم  أنفسهم  يعتربوا  كي  للجميع 
املحور ألنها مسؤولية تحثهم على 
يكونوا  كي  بالنفس  العالية  الثقة 
والعطاء  والبناء  بالحياة  جديرين 

النادر.
بالروح  معلوف  النائب  نوه  كما   
اللبنانية  الجالية  عند  الوطنية 
أوسرتاليا،  إقامتهم  لوطن  بوالئها 
إرتباطهم  متانة  على  أثنى  وكما 

بوطنهم األم لبنان.
رؤية  الحضور  امام  إستعرض  ثم   
برئيسها  املمثلة  اللبنانية  القوات 

الدكتور سمري جعجع، عن الربامج 
القوات  تعدها  التي  املستقبلية 
اللبنانية والتي سوف تساهم فيها، 
يستحقه  الذي  لبنان  بناء  أجل  من 
شعبه البطل واملقاوم، لكل محاوالت 

إلغائه ككيان ووطن ودولة.
معلوف  النائب  إنتقل  وبعدها   
التاريخية  الخطوة  عن  بالكالم 
للقاء حزب القوات اللبنانية والتيار 
التي  املصالحة  يف  الحر،  الوطني 
أثمرت لقاء معراب الشهري، والذي 
ملموس  إرتياح  يف  بدوره  أسهم 
لدى املجتمع املسيحي الكبري، والذي 
هو أيضا عنوان ودعوة  للجميع يف 
والسري  املاضي  لطي صفحة  لبنان 
وبالتالي أصبح  أألفضل،  قدما نحو 
وجه  يف  كبري  عثرة  لحجرة  مزيال 
كان  كما  الرئاسي  اإلستحقاق 

يوصفه البعض.
وكما فنّد بالوقائع أسباب التعطيل 

لبنان،  يف  ألرئاسية  لإلنتخابات 
املباشر  أإليراني  الضغط  بسبب 
خالل  من  اللبنانية  السياسة  على 
حزب اهلل املوالي إليران، حيث اعاد 
للعودة  من جدبيد دعوة حزب اهلل 

مجددا لكنف الوطن.
كلمته  معلوف  النائب  إختتم  ثم 
يف  النواب  الزمالء  لكل  بالشكر 
املشاركة،  األوسرتالية  الربملانات 
القوات  سهرة  حضورهم  على 
للقوات،  املعنوي  ودعمهم  اللبنانية 
ووقوفهم اىل جانبه شخصيا كزميل 
لهم يف الربملان اللبناني، كما تمنى 
العطاء  يف  املستمر  النجاح  لهم 
يخدمون،   الذي  أوسرتاليا  لوطنهم 
الجالية  أبناء  لكل  ووجه شكر كبري 
إستقباله  حفاوة  على  اللبنانية 
يبقى  سوف  لبنان  وأن  بينهم، 
دائما عالي الجبني بهم كأبناء له يف 

اإلنتشار.

جوزفني قبالن تقدم املناسبةاالب متى يبارك الطعامالنائب سيزار ملحمرئيس القوات يف فيكتوريا سعيد حدادالنائب جوزيف معلوف

اجلامعة اللبنانية الثقافيةالتيار الوطين احلرالطاولة الرمسية

الكتائباملستقبلحركة االستقالل

تصوير عبوشيشباب زغرتا
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مؤتمر صحايف

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

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على 
أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
)30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

اللبنانية«  القوات  »حزب  كتلة  عضو  عقد 
مؤتمرا صحافيا يف  معلوف  النائب جوزيف 
قي حضور  »الكمبا«  »  يف  القوات   « مركز 
املحامي  جعجع  سمري  الدكتور  مستشار 
اسرتاليا  مقاطعة  رئيس   ، ستانتن  ستيف 
طوني عبيد ، منسق عام تيار املستقبل يف 
اسرتاليا عبداهلل املري ، رئيس قسم سدني 
الكتائبي بيرت مارون ، منسق التيار الوطني 
االستقالل  حركة  منسق  طوق،  طوني  الحر 
بركات ومنسق سيدني  يف اسرتاليا اسعد 
حزب  مفوضية  ممثل  الدويهي،  سعيد 
والزميل  البطي  مارك  األحرار  الوطنيني  
الزائر من لبنان عامر الشعار صاحب موقع 
يف  االعالم  وسائل  وممثلي  نيوز  الشمال 

سيدني . 
مركز   رئيس  من  ترحيب  كلمة  وبعد 
وصالة  داغر  جهاد  »القوات«  يف  سيدني 
سليم  اسرتاليا  يف  وكلمةملستشارها 
األحزاب  ممثلي  معلوف  شكر  الشدياق، 
وقال   ، االستقبال  على  القوات  ومسؤولي 
»نأمل ان يجتمع  اللبنانيون دائما على املحبة 
هذه  مثال  على  لبنان   ملصلحة  الخري  وعلى 

الصورة املوجودة هنا«. 
اىل  ناقال  وشعبا  حكومة   باسرتاليا  ونوه 

الحضور تحيات الدكتور سمري جعجع. 
وأوضح  ردا على سؤال حول زيارة الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هوالند اىل بريوت  »من 
اما  نجحت  تكون  قد  الزيارة  نظرهم  وجهة 
نحن  فكنـّا نأمل بدور اكرب وأوسع لفرنسا 
من خالل هذه الزيارة وخصوصا يف املوضوع 
الرئاسي وسالح الجيش اللبناني ونرى انها 
السوريني  النازحني  موضوع  على  اقتصرت 

معلوف يف مؤمتر صحايف من سيدني : مصاحلة » القوات اللبنانية«  مع »التيار الوطين احلر«  حاجة 
مسيحية وإيران متنع انتخاب رئيس للجمهورية بواسطة حزب اهلل  

ودعم مالي محدود وهدف هوالند هو االبقاء 
وعدم  وجودهم   أماكن  يف  النازحني  على 
استقبالهم يف أوروبا بعد االعمال اإلرهابية 

التي شهدتها فرنسا0 
أضاف : نحن كنا نتمنى دعم ترشيح العماد 
واللبناني  املسيحي  لتمثيله  نظرا  عون 
يف  كان  ايران  مع  تتواصل  التي  وفرنسا 

أمكانها ان تلعب دورا اكرب يف هذا امللف«.
وتساءل« كيف اصبح البقاع أقرب من بكركي 
التي كان يزورها كما هو معروف  الرؤساء 

الفرنسيون باستثناء هوالند  .
على  السوريني  النازحني  كلفة  ان   « وقال 
حني  دوالر يف  مليارات   3 ال  تتجاوز  لبنان 
مؤتمر  يف  مليون   400 بمبلغ  لبنان  وعد 
لندن ولم يحصل عليها بعد  »موضحا »نحن 
وليسوا  نازحني  لبنان  يف  السوريني  نعترب 
على  يطلق  ان  للبعض  يحلو  كما  الجئني 

وجودهم ». 
اللبنانية  القوات  بني  املصالحة  ان   « وأكد 
والتيار الوطني الحر حاجة مسيحية وهي اكرب 
بكثري من مسألة ترشيح العماد عون لرئاسة 
الجمهورية على أساس املبادئ العشرة التي 
اعلنها الدكتور جعجع يف معراب ، وال عودة 
إلغاء  اىل  تهدف  ال  التي  املصالحة  هذه  عن 
احد او استهداف احد وهدفها تقوية الوجود 
أساسيني  مكونني  لقاء  خالل  من  املسيحي 

على الساحة املسيحية«.
اللبنانية  القوات  بني  العالقات  ان  وأوضح 
وتيار املستقبل تقوم على ثوابت ومبادئ قوى 
14 آذار التي ال تتبدل إلي أسباب ، رئاسية 
ملك  هي  الثوابت  هده  الن   سواها،   او 
الشعب اللبناني معتربا« ان بعض الخالفات 

التكتيكية اذا وجدت بني الفريقني  لن تؤثر 
على األهداف االسرتاتيجية املشرتكة«.

وتحدث عن االنتخابات البلدية والتشاور يف 
زحلة الذي شمل الجميع ما عدا النائب نقوال 
فتوش معتربا »ان االنتخابات البلدية مهمة 
لخلق فرص إنمائية ملصلحة املجتمع ، كاشفا  
ان التشاور ما زال مستمرا يف زحلة لتفادي 

اجراء معركة انتخابية يف املدينة ». 
تعرقل  ايران  ان   « سؤال   على  ردا  وأعلن 
هو  اهلل  وحزب  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
اإليرانية يف  االسرتاتيجية  تنفيذية يف  اداة 

لبنان« . 
وردا على سؤال اخر حول الفساد املستشري 
يف االدارة أشار اىل »ان الفساد يحصل يف 
العمل التنفيذي عادة ومن مسؤولية السلطة  
واملحاسبة  واملراقبة   التدقيق  التشريعية 
واملؤسف ان لبنان اصبح يف املرتبة 162 يف 
هذا اإلطار« داعيا »اىل التعاون بني ما تبقى 
من »اوادم« من املسؤولني والشعب اللبناني 

ملحاربة الفاسدين واملفسدين .
وحول الحكومة االلكرتونية أوضح »ان هناك 
سعي مستمر لتحقيقها النها توفر 3 مليارات 

دوالر سنويا على الخزينة اللبنانية«  . 
الحكم  ان  قال«  سماحة  ميشال  ملف  وعن  
ولنا   ، الشيء  بعض  الخلل  صحح   األخري 
ثقة كاملة بالقضاء اللبناني على رغم وجود 
عالمات استفهام حول بعض القضاة »معتربا 
مع  التعاطي  العسكرية  املحكمة  مهمة  »ان 

امللفات العسكرية فقط«0  
القوات وتيار  وأكد »ان الحوار متواصل بني 
اليوم  والخالف  سنوات  خمس  منذ  املردة  
النائب  وترشيح  السياسي  املشروع  حول 

سليمان فرنجية للرئاسة«  . 
اىل مشاركة مسيحية حقيقية  معلوف  ودعا 

يف السلطة .
املجلس  يف  املنتشرين  تمثيل  يتم  ان  وامل 
السياسية  الحياة  يف  يشاركوا  وان  النيابي 
اللبنانية ترشيحا واقرتاعا ، وحث املغرتبني 
اللبنانية  القنصليات  على التسجيل اكثر يف 

يف الخارج . 

يف  العربي  العالم  اىل  ننتمي  نحن   « وختم 
شيئا  األيام  من  يوما  نر   ولم  املجاالت  كل 
ان   « معتربا   « لبنان  تجاه  ايران  من  إيجابيا 
السني  الشارع  يف  التطرّف  بعض  وجود 
هو ردة فعل على املشروع اإليراني للهيمنة 
على املنطقة » وأكد »انه ربما يوجد من يمول 
ليس  بالتأكيد  ولكن  سوريا  يف  املتطرفني 

اململكة العربية السعودية«. 

النائب جوزيف معلوف يتوسط رئيسي املقاطعة وسيدني طوني عبيد وجهاد داغر

حــضور
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اعالن

ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers Trades Centre;
22 / 24 Anzac St Greenacre

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

مــباشرة

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 
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كتابات

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

كانت الصحافة الفنية تلوم إليسا على عصبيتها الزائدة والواضحة. 
خالل املؤمترات الصحافية، كانت املغنية اللبنانية ال ختفي توّترها 
وال تدرس أجوبتها. إعتادت الصحافة على طباع إليسا، إىل درجة 
أّن بعضهم مل يكن يطرح أسئلة عليها، خمافة أن ترّد عليه جبواب 
قد يسّبب له إحراجًا. لكن يف السنتني األخيتني، تغّيت طباع 
صاحبة أغنية »عبالي«. يف املؤمتر الصحايف الذي عقدته قبل أشهر 

لتجديد العقد مع شركة »روتانا«، بدت مبتسمة طوال حديثها.
عيد  مع  تزامن  املؤمتر  أن  فاكتور«  »إكس  جنمة  يومها، كشفت 
ميالدها لذلك كبحت كل مشاعر الغضب. على هذا املنوال، أطلت 
اليسا يف احللقة االخية من برنامج »املتاهة« اليت ُعرضت أمس 
وقّدمتها وفاء الكيالني على قناة mbc. منذ دخوهلا إىل استديو 
كلماتها  وختتار  هادئة  الضيفة  بدت  احللقة،  تصّور  حيث   mbc
اليسا من والدتها، وصواًل إىل  بتأّن. متحورت احللقة حول حياة 
التمثيل وأخيًا الغناء والنجومية. طغت على كالم اليسا الصراحة 
والواقعية، وهي صفات كانت تفتقد هلا. حلقة تستحّق املشاهدة 
ألنها كشفت خفايا جنمة عرفت بأغانيها الرومانسية. يف حوارها 
مع وفاء، مل يكن حديثها عن أغانيها حمّط اهتمام، بل تطرقت اىل 
تفاصيل حياتها العاطفية، وهنا كانت زبدة احلوار. لفتت صاحبة 
أغنية »حالة حّب« إىل أنها تغيت فعاًل مع الوقت، وقالت »كنت 
بهذه  أقوم  ال  اليوم  ولكن  التلفون  أكسر  وكنت  جدًا،  عصبية 
واحد على حدا(  السابق، ضربت شابني )كل  أبدًا. يف  احلركات 
كّف! كان بيستحقو الكّف. ما كان أدامي إال أضرب كّف وفّل«. 
وعن القلب وأسراره، أشارت املغنية إىل أنها تعيش حاليًا قصة 
حّب، لكن ال تعرف ما إذا كانت ستتزوّج. وجتيب ضاحكة »مل نصل 
بعد إىل هذه املرحلة؟!«. فهل تكون اليسا عروس 2016؟. وعن 
هاجس الزواج يف حياتها، تقول »مل يضغط أهلي علّي ألتزوج. 
لست وحيدة حاليًا وسعيدة حبياتي. لو كان والدي على قيد احلياة 
االعتزال،  وعن  بعد؟«.  أرتبط  مل  ملاذا  سيسألين  كان  بالطبع، 
لفتت إىل أنها فّكرت يف ترك الغناء مع إنطالق »الربيع العربي«، 
إذًا،  حاليًا لن تقدم عليها.  الفكرة وهي  لكنها الحقًا عدلت عن 
حلقة مجيلة ختمت بها وفاء الكيالني املوسم االول من برناجمها 
»املتاهة«. حلقة قد تكون من أمجل احلوارات مع املغنية، ليس 
ألن وفاء الكيالني كانت جيدة، بل ألن إليسا فتحت قلبها للكالم 

عن حياتها العاطفية.

اليسا... هل تكون عروس 2016؟
زكية الديراني

على  عامر  هو حممود  مغمور  ظهور شيخ سلفي  تفسي  ميكن  ال 
بأّن  سوى  العربية«  املوسيقى  »معهد  بهدم  للمطالبة  الشاشة 
الرأي العام يف احملروسة عادت إىل أسلوب  أجهزة التحّكم يف 
وفتح  تصرحيات  إطالق  أّي  شعيب(،  )تعبي  العصفورة«  »بّص 
ملفات وهمية بهدف حتويل إنتباه الرأي العام عن األزمات احلقيقية 
كارتفاع األسعار على سبيل املثال. يف األيام العشرة األخية، 
خباصة  وصنافي،  تيان  صوت  فوق  مصر  يف  يعلو  صوت  ال 
بعد جناح تظاهرات »مجعة األرض« واإلعالن عن تظاهرات جديدة 

اإلثنني املقبل يف ذكرى حترير سيناء من اإلحتالل اإلسرائيلي.
علمًا أّنها أّول ذكرى حتّل بعد توقيع إتفاقية ترسيم احلدود البحرية 
بني القاهرة والرياض اليت قضت بسيادة السعودية على جزيرتي 

تيان وصنافي. 
اإلعالمي  للظهور  عامر  عودة  عن  فصله  ميكن  ال  سبق  ما  كّل 
جمددًا، هو الذي كان معروفًا قبل ثورة يناير بالكتابة يف الصحف 
مبارك  حسين  حلكم  املناوئة  الدينية  التيارات  ملواجهة  احلكومية 
وتأييد مشروع التوريث أحد أسباب قيام الثورة. عامر ظهر أخيًا 
بعدما فشل شيخ آخر يدعى حممد عبد اهلل نصر وشهرته ميزو، يف 
جذب االنتباه عرب تقديم »شو« معتاد كل أشهر على الفضائيات، 
حبجة أنه من علماء التنوير ويواجه ظالمية األزهر، مستخدمًا تعبيات 

وحركات ال خترج أبدًا من رجل دين.
مرفوض،  النقاب  وأن  الشرقي حالل،  الرقص  بأّن  مثاًل صّرح   
وغي ذلك من أمور كانت قبل سنوات قريبة تثي حفيظة املتلقي. 
لكن نصر فشل هذه املرة، فخرج حممود عامر بطلب يعلم جيدًا 
أنه مستحيل تنفيذه، إذ قال لإلعالمي وائل اإلبراشي عرب قناة 
»دريم« إن »معهد املوسيقى العربية« يف وسط القاهرة »جيب 
أن ُيهدم ألنه ينتمي إىل طراز إسالمي ويشبه املسجد، وأنه كان 
يف املنطقة، فبحث عن مكان للصالة وفوجئ بأّن مقصده ليس 
ل إليه من بعيد بل هو معهد للموسيقى« )علمًا أن  جامعًا كما خيِّ

الصالة غي حمرمة يف معهد املوسيقى طبعًا(. 
وحتى جيد عامر ما يقوله يف احلوار املطّول الذي إعتاد اإلبراشي 
أغنية جناح سالم  أن  النوع من الضيوف، أضاف  ختصيصه هلذا 
الشهية »يا أغلى اسم يف الوجود« حرام شرعًا، معتربًا أّن كلماتها 
متّس العقيدة اإلسالمية، ومؤكدًا أن أغلى إسم يف الوجود املطلق 
هو اهلل، بينما أغلى إسم يف الوجود املخلوق الذي حنياه، هو اسم 

النيب حممد، ثم أمساء مدينيت مكة واملدينة.
 شّدد الشيخ أن حديثه ال يتعارض مع الوطنية أو املصرية، وتابع 
من  وزاد  عايز«.  إنت  ما  زّي  وارقص  وغّن  العقيدة  عن  »إبعد 
الطني بله قوله إّن لو كان ملحن األغنية حممد املوجي حيًا، لوافقه 
الرأي. الالفت أن عامر سيعود لبيته وكالمه سيذهب إىل الفراغ، 
فيما يبحث حمّبو »بّص العصفورة« على شخص آخر لتقديم حلقة 
لفت  املرة يف  هذه  فشل  أنه  يبدو  الذي  املسلسل  من  جديدة 
انتباه املصريني عن القضية األم وهي التنازل عن األرض لبلد 

آخر.

الشيخ السلفي املغمور يريد هدم »معهد 
املوسيقى«
محمد عبد الرحمن

منذ دخوله عامل »تويرت«، ُوصف النائب وليد جنبالط باملاهر يف 
التعامل مع هذا املوقع. إال أن متابعة ألدائه تكشف نقاط ضعف 
كثية، ال تؤثر يف حجم التفاعل معه. متابعوه يعطون لكّل كلمة 
يكتبها معنى، ويرجحون أن يكون لكّل عبارة مل يفهموها، مغزى، 

رغم أنه غّرد هلم مّرة: ال حتّملوا كالمي أكثر مما يستحق.

140 حرفًا، صورة، وسم، إيموجي.
هذه هي عمومًا، عّدة الشغل على »تويرت«. كّل شخص يستخدم 
منها ما يناسبه، إال النائب وليد جنبالط. يستخدمها كّلها دفعة 
واحدة، يف معظم تغريداته. وهذا ما جعله يوصف من قبل كثيين 
بـ«املاهر« يف التعامل مع املوقع األكثر استخدامًا حول العامل من 

قبل السياسيني.
التغريد  إىل  سبقوه  الذي  زمالئه  على  تفّوق  شهادات  ُمنح  كما 
من دون أن ينجحوا مثله: إذ حصد يف عام ونصف تقريبًا 225 
ألف متابع. وهذا رقم كبي باملقارنة مع متابعي بقية السياسيني 
يف لبنان، الذين حيّل أواًل بينهم رئيس »تيار املستقبل« سعد 
احلريري )648 ألف متابع(. الزعيم السياسي األقرب إىل جنبالط، 
أنه  جلهة عدد املتابعني، هو مسي جعجع )192.600 متابع(، رغم 

يسبقه بأكثر من أربع سنوات يف احلضور على املوقع.
على  النجاح  حجم  إىل  دقيقًا  مؤشرًا  املتابعني  عدد  يكون  ال  قد 
»تويرت«، يف ظّل إمكانية شرائهم. إال أن جنبالط ميتاز عن اجلميع 
بأنه أكثر السياسيني متابعة لآلخرين )1249 شخصًا(. وهو حيظى 
نشر  يعيدون  الذين  ومن  اليوميني،  املعجبني  من  جيدة  بنسبة 
تغريداته، و... من املعّلقني الذين ال يفّوتون تغريدة واحدة من 
دون ترك توقيع هلم عليها، على الرغم من أنه يغّرد مبعّدل 12 مرة 
يف اليوم، منذ إنشائه لصفحته يف تشرين األول 2014، ومن أن 
غالبية التغريدات تكون غي مكتملة املعنى، من دون زميالتها. إذ 
ال يلتزم جنبالط مبدأ »تويرت« القائم على التعبي عن فكرة واحدة 
مرات،   10 حرفًا  الـ140  يستخدم  أن  ميكنه  حرفًا.   140 خالل  من 
من دون ترقيمها، إليصال رسالة تتحّول بعد دقائق إىل تقرير 
كامل مع صوره، ينشره موقع »األنباء االلكرتوني« التابع للحزب 

التقدمي االشرتاكي، ثم يعيد جنبالط تغريده على صفحته.
طريقة  هناك  جنبالط.  يلزم  ال  الذي  الوحيد  األمر  ليس  وهذا 
استخدامه اخلاطئة للوسم )اهلاشتاغ(، ما يدّل بشكل واضح إىل 
أنه جيهل وظيفته. فهو حني يستخدمه، يفعل ذلك غالبًا يف بداية 
 ،)and, in, but( مثل  الوصل  أو  اجلر  حروف  لتسبق  مجلة  كّل 
بالكلمة اليت تليها، ما  وأحيانًا يف نهايتها. وغالبًا، ال يصل الـ# 
دفع إحدى املعّلقات إىل لفت نظره إىل األمر ودار حوار بينهما 

عنه، وعدها يف نهايته بأن يعمل بنصيحتها الحقًا.
وعلى الرغم من غزارة تغريداته، إال أنها تبقى غي مفهومة بالنسبة 
إىل البعض. فيسأله أحدهم عن معنى الكالم الذي يكتبه، فيما 
يعّلق آخر: »خّليك متل هالطقس، ما حدا بيفهم عليك«. ومبا أن 
نسبة كبية من تغريدات جنبالط هي باللغة االنكليزية، فقد طالبه 
آخرون بأن يكتب بالعربية »حتى نفهم عليك«. لكنه حتى عندما 

يكتب بالعربية يقع يف بعض األخطاء، غي املطبعية بالضرورة.

حتى الصور والرسوم اليت ينشرها، يصعب فهم أسباب اختيارها. 
أخرى، خمتلفة  تغريدات  بعضها الحقًا يف  يكّرر  قد  أنه  خصوصًا 
عن  املتابعني  من  للسؤال  خيضع  أيضًا  وهنا  متامًا.  املضمون 
املعنى، من دون احلصول على جواب. إذ ال يبدو دقيقًا الكالم 
عن اخنراط جنبالط يف حمادثات مع متابعيه، مبا أن هذا األمر نادر 

احلصول.

يطلق العنان لتغريدات ساخرة، يمكن لـ«فايسبوك« أن يكون 

مكانها األفضل
املهمة ليست أسهل لدى حماولة تفكيك طريقة استخدامه للرموز 
بني  باستعماهلا  ينفرد  يكاد  اليت  )إميوجي(،  املصّورة  الصغية 
السياسيني. ذلك أن عشوائيته يف اختيار اإلميوجي، جتعل احلّل 
عن  التغريدة  متّيز  للزينة،  أدوات  اعتبارها  معها  للتعامل  األمثل 

الثانية، ال وظيفة لغوية هلا.
الـ«إميوجي« يقولون إن قراءة هذه  الباحثني يف لغة  صحيح أن 
الرموز تبقى ذاتية، على الرغم من حماوالت توحيد معناها عامليًا. 
إال أن جنبالط نفسه ال يبدو واثقًا من املعنى الذي يعطيه لكّل 
منها، إذ ختتلف استخداماته له. فيمكن رؤية »اإلميوجي« نفسها 
يف تغريدة ساخرة، ثم غاضبة، ثم مّتِهمة، ثم مسلية... كما هي 
احلال مع صاحب القناع األمحر )من رموزه األكثر استخدامًا(، هذا 
الوجه الذي يفرتض أنه يوحي بالغضب، وفق التفسيات املعطاة 
له عامليًا، يطّل يف تغريدات ال جمال للغضب فيها، حتى أن أحد 
املعّلقني سأله مرة إن كان يكّرر استخدامه له ألنه يشبهه. وما 
ينشر  حني  أنه  الرموز،  هذه  مبعاني  جنبالط  اهتمام  عدم  يؤكد 
التغريدة نفسها باللغات الثالث، مثاًل، يغّي »اإلميوجيز« املرافقة 

وليد جنبالط مغّردًا
مهى زراقط

مماثل  هلا  استخدامه  أن  يعين  وهذا  هلا. 
الصورة،  أو  للهاشتاغ،  استخدامه  لطريقة 
حرفًا: كّلها ال ختدم وظيفتها  الـ140  وحتى 
وظيفة  ختدم  ال  وكّلها  هلا.  رمست  اليت 
»تويرت« الذي أنشئ لإلجابة على سؤال: ماذا 
حيدث )اآلن(؟ ما منحه خصوصيته اإلخبارية. 
لكن جنبالط ال جييب غالبًا على هذا السؤال، 
ميكن  ساخرة،  لتغريدات  العنان  يطلق  بل 
األفضل،  مكانها  يكون  أن  لـ«فايسبوك« 

أقّله بالنسبة حلجم النص الذي يكتبه.

لكن األمر قد ال يستمّر طوياًل على هذا املنوال. ذلك أن إدارة 
»دليل  إىل  جديد  شرط  إضافة  العام  هذا  مطلع  قّررت  املوقع 
االستخدام« لن يعجب جنبالط كثيًا. انطالقًا من كون السياسي 
التغريدات  رؤية  جمال  إتاحة  »تويرت«  قّرر  يقوله،  عما  مسؤواًل 
ليس  )لبنان  العامل  حول  دولة  ثالثني  للسياسيني، يف  املمحوة 
»هواية« اشتهر  بينها حاليًا(. وهذا قد يعين حرمان جنبالط من 
ثم طلب عدم نشره.  بأمر،  التصريح  الصحافيني وهي  بها بني 
أو التغريد، ثم حموه، كما فعل أول من أمس. عندها، قد يكون 
مضطرًا إىل مضاعفة ممارسته للتأمل التصاعدي... هواية مفضلة 

لديه أيضًا، وفق ما يغّرد لنا.

هذا  على  للجدل  إثارة  األكثر  ذلك،  كّل  رغم  جنبالط،  يبَق  فلَم 
املوقع؟

ال حيتاج جنبالط إىل »تويرت« من أجل التسويق السياسي لنفسه، 
أو البحث عن مؤيدين. لذا ال جيد نفسه معنيًا بإتقان »التغريد« 
وفق األصول. ما يعنيه كما يبدو، إىل متعته الشخصية، احلرص 
»أجندته«  فرض  على  قدرته  من  والتأكد  الدائم،  احلضور  على 
على الوسائل اإلعالمية اليت تقوم بهذه املهمة على أكمل وجه. 

فمعظمها يعيد بث تغريداته، حتى غي السياسية منها.
التغريد،  استثنائية جلنبالط يف  مهارة  احلديث عن  لذا، ال ميكن 
بل عن قدرته على تطويع أدوات »تويرت« إلنتاج صفحة تشبهه. 
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خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

MT  LEBANONمطعم جبل لبنان
مطعم جبل لبنان 

يقدم لزبائنه 
الكرام أشهى األطباق 

اللبنانية..
نظافة تامة .. خدمة 

سريعة.. جلسة 
مرحية.. معاملة 

ودودة.. خربة طويلة

561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435

أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد 
وخنبة من الفنانني

مرخص جلميع  أنواع املشروبات 
الروحية

نؤمن طلبيات كافة املناسبات 
خارج املطعم

املطعم يتسع لـ 160 شخصا

نفتح 7 أيام يف األسبوع

  مازة - مقبالت - حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان .. تعالوا 

اىل مطعم جبل لبنان

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 
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Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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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  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني 
الجالية  حسناوات  اللبنانيني 
ملكة  مسابقة  يف  للمشاركة 
يف  اللبنانيني  املغرتبني  جمال 

فيكتوريا لعام 2016.
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل 
وثانية يف مهرجان جمالي وفني 

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا 

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن  بني 18 و 25 سنة
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا 

الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن 
الرقم:  على  الشيخ  غولدا  باملسؤولة  االتصال  املعلومات  من  ملزيد 

0447176293

مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم - فيكتوريا برئاسة السيد 
غنيم فضول.

سيتم نقل وقائع االحتفال 
مباشرة عرب شاشة 

MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة  يف حفل 
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي 

سيقام يف لبنان يف آب املقبل
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نجــوم
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تعترب طاهرة محاميش من األمساء اليت ملع جنمها يف عامل الغناء، 
بعد مشاركتها يف برنامج »ستار أكادميي« يف مومسه السابع. وبعد 
صدور ألبومها الغنائي األول بعنوان »لو نتقابل«، كانت مناسبة 
للقاء طاهرة أثناء زيارتها األخرية إىل بريوت، حيث كان معها هذا 

احلوار من داخل »ستوديو »سيدتي نت«:
على  نت«  »سيدتي  قراء  إطالع  أميكنك  لك،  غنائي  ألبوم  أول 

تفاصيله؟
األلبوم هو بعنوان »لو نتقابل«، وهو من إنتاج شركة »سكراتش« 
باللهجة  أغنيات   10 ويضّم  سرور،  مصطفى  للمنتج  اململوكة 
املصرية. وهذا أول ألبوم لـ »طاهرة«، وله مكانة خاصة عندي، 
وسعيدة بتعاوني مع شركة مصطفى سرور، فهو إنسان يسمع قبل 

أن يكون منتجًا، واستطاع أن حيقق لي حلمي.
ملاذا تأخرت طاهرة لغاية اليوم كي تطرح األلبوم؟

دون  من  كانت  مهما  بأغنية  القيام  مبدأ  يرفضون  الذين  من  أنا 
ما  وكّل  الساحة.  على  موجودة  ألكون  أسعى  وال  حقها،  إعطائها 

أريده هو أن أمتّيز عن غريي وأن أحقق جناحًا ممّيزًا.

»سينغل« واحد لن يحدد هويتي الفنية
كبار النجوم ال يقومون حاليًا بإصدار ألبوم كامل، كيف جترأت على 

فعل ذلك؟
كبار النجوم كانوا يعتمدون يف بداية مشوارهم الفين على إصدار 
ألبومات غنائية كاملة حتى أصبحوا على ما هم عليه اليوم، فأثبتوا 
لـ  واحدة  سينغل  أغنية  ولكن  الفنية.  الساحة  على  شخصّياتهم 
فنية.  كشخصية  الغنائي  لونها  وال  شخصيتها  تثبت  لن  طاهرة 
واأللبوم هو أصعب شيء يف الفرتة احلالية، وكان هذا األمر مبنزلة 

التحّدي لنا، واحلمد اهلل أتت النتيجة على أحسن حال.
وتابعت: »الفيديو كليب ألغنية »نسيتين« حصد نسبة مشاهدات 
عالية، وهذا فضل من اهلل أّن ألبومي حيظى بنسبة استماع عالية 

على موقع »أنغامي«. واحلمد اهلل الناس سعيدة باأللبوم«.
األغنية اليت صورتها يف منزل الفنان العاملي »آيكون« يف لوس 

أجنلوس كانت حتمل جرأة يف احلركات ؟
يف ما يتعلق بلقائي بالفنان العاملي »آيكون« فقد كان لقاًء مميزًا، 
وهو شخص طّيب جدًا، وأحّب فكرة أن أصّور يف منزله، ومصطفى 

سرور هو من قّربين منه.
يف الكليب كنت مرتدية ثيابًا عادية مثل أّي فنانة أو فتاة، ولن 
أظهر وأنا أغين باخلمار، وأريد إثبات شخصّييت كفتاة شابة. واألغنية 
حتتاج إىل رقص، ولن أظهر وكأنين جالسة على كرسي؛ كي تصل 

األغنية إىل الناس عليك أن تؤديها بطريقة تتناسب مع جّوها .
اجلرأة هي عندما أرتدي الـ«شورت«، ولكن ما ظهرت به ال يعترب 

جريئًا.
ما هي خطوط طاهرة احلمراء؟

أرفض ارتداء الفساتني الشفافة، ومن املمكن أن أرتدي أّي شيء 
شبابي يظهر سين وروحي مثل أّي بنت ثانية، لكنين ال أريد ثيابًا 
عارية، وأفضل أن أظهر بصورة مالئمة، ألن هناك كثريات يرينين 

قدوة هلّن«.
أنت ممن يرفضن التعري لتتكلم الصحافة عنهّن؟

أكيد، أرفض هذا األمر، وال أحّب وضع املكياج القوّي، ألّنه من 
األفضل أن تظهر اإلنسانة طبيعية، ألنها ستصل إىل قلب النساء 

بشكل أسرع.

ال أحد ينافسني
أن  استطاعت  اليت  ومن  العربي؟  املغرب  من  طاهرة  ينافس  من 

تسحب البساط من حتت قدم األخرى؟
ال أحد يستطيع أن يسحب البساط من حتت أحد؛ فالوطن العربي 
يّتسع للجميع واملغرب أيضًا. هناك ماليني الشباب الذين حيّبون 

كّل واحدة لشخصيتها اليت متتلكها ومتّيزها عن األخرى.
كيف تتعاملني مع فانزات الفنانات اللواتي يهامجونك؟

بشتمي.  يقوم  أخرى  لزميلة  تابعًا  »فانز«  هناك  أّن  تصّدق  ال 
بالعكس، تأتيين رسائل مشجعة من غري فانزي تعرب عن احرتامها 
عملي؛ وهذا األمر يسعدني جدًا، ألنه ال يوجد فانز يكرهون طاهرة، 

وأنا ال أتسّبب بأّي مشكلة .
بينك وبني نفسك، عندما تأتيك تعليقات مسيئة إىل صورك، كيف 

تعّلقني؟
)تضحك( هناك من يربط الطهارة بامسي. وعندما أتلقى تعليقات 
على مالبسي ال أهتّم، ألنين لست أنا من اخرتت امسي، وأنا مل أخرت 
أن يكون لي موهبة، بل هذه موهبة من اهلل، وأحببت أن استثمرها، 
ومن حّقي كفتاة أن أغيّن وأن أقوم مبا يرضي شخصييت، ولن أغرّي 

شخصييت من أجل أحد.
وال تردين على الشتيمة؟

ال أبدًا.
»ستار أكاديمي« الزال مميزا
برأيك: هل خّف وهج »ستار أكادميي« برأيك؟

جنمة »ستار أكادميي« طاهرة محاميش:
اجلرأة بارتداء الـ »شورت« وهذه نصيحة الوسوف لي 

بعد أن سرت شائعة إعالمية غري مؤكدة حول وجود مشاكل بني 
املمثلة  وزوجته  سليمان  بالسلطان  الشهري  آرغنش  خالد  املمثل 
الفين  الوسط  رومانسي سعيد يف  ثنائي  أشهر  كوريل  بريغوزار 
الرتكي،وأن هذه املشاكل قد تؤدي بهما قريبًا إىل قرار الطالق 
وسعادة  إستقرار  2009،وتهدد  عام  مت  زواج  سنوات  سبع  بعد 
معظم  يف  دائمًا  معهما  يصطحبانه  اللذين  علي  الوحيد  جنلهما 
سفراتهما للخارج ونزهاتهما النهارية، نشر خرب فين آخر بعده بأيام 

ينفي تلقائيًا شائعة : أنهما يف طريقهما لإلنفصال.
فبعد هذه الشائعة املغرضة اليت مل يعرها الثنائي خالد وبريغوزار 
أي اهتمام يذكر،ومل يردا عليها بأي تصريح عابر،أكدت الصحافة 
 O3( شركة  مع  اجلديد  عقده  سيوقع  آرغنش  خالد  أن  الرتكية 
يف  البطولة  دور  مبوجبه  وسيؤدي  العربية(  تركيا-  برودكشن 
مسلسل درامي جديد مهم مل يقرر طابعه الدرامي بعد،حيث عرض 
عليه سيناريوهان،أحدهما تارخيي حول )إزمري يف عام 1918( واآلخر 
تركي من  يأخذه ممثل  مذهل مل  بأجر  معاصر  رومانسي  إجتماعي 
قبل،وهو )150( ألف لرية تركية عن احللقة الواحدة أي ما يوازي 
)60( ألف دوالر أمريكي عن احللقة الواحدة،ورمبا حتاول الشركة يف 
ذلك إقناع خالد آرغنش على القبول بعد أن منيت خبيبة أمل قوية ال 
تنسى مع املمثلة مريم أوزيرلي إثر فشل وإيقاف مسلسلها )ملكة 

الليل( من إنتاج الشركة ذاتها لعدم حتقيقه الرايتنغ املطلوب.
املسلسل  تايالن  ودورول  يامور  الشقيقان  املخرجان  وسيخرج 

اجلديد خلالد آرغنش.

من ستكون بطلة مسلسل خالد آرغنش اجلديد؟
ورشحت عدة أمساء ملمثالت سيتم إختيار أحداهّن لتكون شريكته 
يف مسلسله الدرامي اجلديد الذي ستقدم له ميزانية إنتاج سخية 
خاصًة إن أعجبه نص املسلسل التارخيي )إزمري يف عام 1918(،ومن 
أبرز املمثالت املرشحات: زوجته املمثلة بريغوزار كوريل الشهرية 
بفريدة يف )القبضاي( حيث مل جيتمعا كثنائي درامي من سنوات 
مسلسلهما  يف  رومانسي  كثنائي  والساحق  الغريب  جناحهما  إثر 
املعروف عربيا  ليلة وليلة(  )ألف  لليوم عامليًا  الناجح  الرومانسي 
باسم )ويبقى احلب( حيث حتول عشقهما الدرامي أمام الكامريا إىل 

حقيقة فتزوجا بعد انتهاء عرضه وتصويره مباشرة عام 2009.
ومل ينجح أحد بتقديم سيناريو مجيل ومناسب لظهورهما معًا جمددًا 
على الشاشة،وصديقتهما املقربة السمراء جانسو ديري الشهرية 
عام  املوجع(  )احلب  بفيلمهما  معًا  اجلمهور  أحبهما  اليت  بفريوزة 
أودين عشيقته،ثم  زوجته وسونغول  ديري  جانسو  فكانت   2009
الثالث من )حريم السلطان( فأدت  تكرر عملهما معًا يف املوسم 
خطرًا  اليت شكلت  النبيلة فريوزة  الفارسية  اجلارية  دور عشيقته 
على السلطانة هيام فنفتها بعيدًا بدال من أن تقتلها حلب السلطان 
سليمان وابنتها السلطانة مريم هلا. ورفض جانسو ديري العديد 
هل  بتساؤهلا:  عليها  تقسو  الرتكية  الصحافة  جعل  األعمال  من 

جانسو ديري موديل إعالنات وأزياء أم ممثلة؟
نورغول  الشاشة،واملمثلة  عن  وأكثر  لعامني  غيابها  طال  حيث 
يشلشاي الشهرية بيامسني اليت حتضر نفسها لبطولة فيلم سيجمعها 
األول مبسلسلهما  الدرامي  لقائهما  بعد  مرة  لثاني  دنيز  بأوزجان 
)قصر احلب(،والثالثة حمبوبات جدًا يف تركيا واخلارج،ومسلسالتهّن 
حتقق دائمًا نسبة مشاهدة عالية يف تركيا،وترشيح بريغوزار كوريل 
الزوجية اليت  لثاني بطولة درامية مع زوجها دليل قوة عالقتهما 
تثري دهشة الصحافة،وحتب أن تثري حوهلا من فرتة ألخرى الشائعات 

إلثارة فضول القراء واملهتمني بالثنائي.
واجلمهور ينتظر بشغف معرفة من ستكون من بني املمثالت الثالث 
بريغوزار  زوجته  كفة  سريجح  الدرامية،وهل  آرغنش  خالد  شريكة 
كوريل أم سيختار ممثلة أخرى إن مل جيد الشخصية الدرامية مناسبة 
لزوجته بريغوزار فسيتجنب املخاطرة معها حفاظًا على جناحهما املميز 
كثنائي رومانسي ال ينسى يف الدراما الرتكية مبسلسلهما املشرتك 

األول )ويبقى احلب(؟
واجلدير بالذكر أن الثنائي خالد وبريغوزار احتفال منذ فرتة قصرية 
من  حمدود  عدد  مع  اخلاص  منزهلما  يف  السابع  زواجهما  بعيد 

أصدقائهما املقربني ،وأعدا هلما أطباق صحية بأيديهما شخصيًا.

قرار طالق خالد آرغنش من زوجته 
بريغوزار كوريل شائعة أم حقيقة؟

ال أظّن. ولكن كثرت برامج املواهب على التلفاز. و«ستار أكادميي« 
برنامج مميز، ألّن اجلمهور حيّب أن يتعّرف إىل شخصّياتهم. وبرأيي، 
كّل الربامج لديها هدف واحد وهو إيصال املوهبة؛ وكّل برنامج لديه 

مجهوره.
ما الذي تذكرينه من مرحلة »ستار أكادميي«؟

»النومينيز« وأصدقائي الذين كانوا معي.
هل ما زلت تربطك صداقة مع أحد؟

حياته  له  باتت  شخص  فكّل  الوقت؛  ضيق  بسبب  ال،  بصراحة 
وقصصه، وكّل واحد يريد أن حيقق ذاته.

هل لديك مشاركات غنائية قريبة يف املغرب؟
مصر،  يف  واحدة  لي  حفلتان:  هناك  األمر،  هلذا  تأجيلي  بسبب 
وأخرى يف اجلزائر، وال أريد أن أظهر يف حفلة دون أن تضيف لي، 

بل أريد أن أكون يف مهرجان يضيف لرصيدي الفين.
عينك على »موازين«؟

عيين على موازين، وهذا األمر سيكون، ولكن يف ما بعد. وأحّب أن 
يتواصلوا معي إلحياء املهرجان ال أن أفرض نفسي عليهم.

من هي قدوتك يف الفن؟
اهلل يرمحها الفنانة وردة. وأحّب مسرية سعيد، اليت أعشق فنها 
وستايلها؛ فهي ذكّية وعرفت كيف ختاطب كّل األجيال بفعل ما 
تقّدمه من موسيقى يف كّل ألبوم تطرحه. ومن اجليل اجلديد أحّب 

اليسا.

ال »ديو« مع آيكون
هل سيجمعك »ديو« بـ« آيكون«؟

أّي عمل، فهو تعاون من قبل مع الفنان  آيكون لن جيمعين معه 
مميزة،  أكون  أن  وأحّب  ميليسا،  واللبنانية  حسين  تامر  املصري 
أنا والشركة سنكشف  »ديو« مع فنان أطمح له؛  وأن يكون لي 

عنه الحقًا.
رأينا صورة مجعتك بسلطان الطرب جورج وسوف؟ كيف كان اللقاء 

معه؟
كانت مفاجأة أن أرى الوسوف ألّول مرة وجهًا لوجه، فهو بسيط 
وعفوي. وسألين عن حقيقة امسي، وفرح عندما مل أغرّي »طاهرة« 
ألبومي،  أخذ  »تييت«، بل بقيت مصّرة على امسي احلقيقي.  إىل 

ووعدني بأن يسمعه، وحّذرني من أن يكون صوتي رديئًا.
وتابعت: »كل األغاني الطربية كنت أمسعها بصوته ألقوم حبفظها، 
وغّنيت أمامه، ولكن هناك رهبة، فهو أستاذ وشرف كبري لي أنين 

جلست معه«.
 

هذه نصيحة الوسوف لي
ما النصيحة اليت وجهها لك الوسوف؟

نصحين بأن أبقى متواضعة وبعيدة عن املشاكل.
ما هو هدفك من زيارة لبنان؟

أحّب لبنان، وكان لدّي اجتماعات مع شخصّيات مهّمة، وحبثت عن 
أعمالي املقبلة. وقد قابلت ملحم  أماكن طبيعية كي أصّور فيها 

زين وجو أشقر .
هل تريدين تأدية اللون الغنائي اللبناني؟

كن أن أغيّن الدبكة أيضًا. أكيد، ألنين أحّب لبنان، وميمُ
طعامك املفّضل؟

محص بلحمة وفتوش وتبولة وكّل أنواع السلطات والكّبة النية.
جديد طاهرة؟

موجودة يف  غري  أغنية  وهي  األول«،  من  »أحسن  قريبًا سأصّور 
األلبوم باللون املغربي، ستكون مبثابة »قنبلة«.

أين هي طاهرة من احلب والزواج؟
ما أزال صغرية على احلّب؛ هم حيبونين وأنا ال.

كلمة جلمهورك؟
بالـ«زاف«،  أحّبهم  وأنا  »سيدتي نت«،  أخباري دائمًا على  تابعوا 
وهم سندي وظهري، وهم جعلوني أحقق ما أنا عليه اليوم، وأدعوهم 

إىل انتظار األمجل من طاهرة.
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مجتمع وأسرة

على  تساعده  حتى  اهلادئة  املوسيقى  إىل  حيتاج  اجلنني  حتى 
النوم اهلادئ، حيث أشارت الطبيبة الفرنسية املتخصصة بالعالج 
باملوسيقى سيسيليا جورتبنو إىل أن اجلنني لديه ذاكرة مسعية، 
فمع بداية الشهر الرابع من احلمل جند أنه يتفاعل مع دقات قلب 
األم وصوتها، لذلك جيب توفري هذا اجلو الذي يعيش فيه اجلنني 
فهو  والدته،  بعد  فيها  يعيش  اليت  باحلضانة  أمه  بطن  وهو يف 
يتفاعل مع األصوات اخلفيفة وفقًا ملعدل تنفسه أو ضربات قلبه 
عن طريق مساع األغاني اخلفيفة أو حتى املوسيقى اهلادئة جبانب 

سريره.
كما أوضحت الطبيبة أن املولود بعد والدته جيد نفسه بعيدًا عن 
مساع دقات قلب والدته اليت كان معتادًا عليها وهو يف بطنها 
بالعديد من األصوات  لعدة أشهر، وبعدها يغوص يف جو حييطه 
املختلفة، لذلك فإن توفري اجلو اهلادئ له حيسن من عملية التنفس 
اهلادئ  النوم  على  ويساعده  القلب  ضربات  معدل  من  وخيفض 
والنمو أو يقصر من وجود احلضانة، فاملوسيقى تربط بينه وبني 

أهله.
اإلدراك  يتعلم  الرحم  يف  الطفل  وجود  أثناء  بالذكر،  اجلدير 
على  التشجيع  إىل  يؤدي  مما  املختلفة،  للمؤثرات  واالستجابة 
للطفل  التحفيز ستسمح  فتمارين  والعقلي واحلسي،  البدني  منوه 
بالتواصل مع األب واألم من خالل حركته يف الرحم، وإنشاء عالقة 
بني احملفزات احملددة مثل أصواتهم، واألهم من ذلك تساعد على 

تطوير ذاكرته.

املوسيقى تعاجل املولود اجلديد

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

املتزوجات  احلفيدات  على  النصائح  إىل سرد  اجلدات  متيل  دائمًا 
الفتيات  لتحصن  عشنها  اليت  وجتاربها  احلياة  مثار  تقديم  بهدف 
منازهلن وعائالتهن، وليست اجلدات فقط، بل األمهات املتشبعات 
تكون  قد  والنصائح  األفكار  وتلك  أيضًا،  املاضي  العهد  بأفكار 
بناءة، وتشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل حياتك  هادمة وليست 

الزوجية والعائلية.
نصائح اجلدات واألمهات قد تلعب دورًا يف تهديد حياتك األسرية 

وكيفية التعامل حبنكة وذكاء واختيار ما هو مناسب منها:

األجداد هم حكمة الزمن الجميل
التقليل  أنه جيب علينا عدم  النفسي أمحد اجلندي  جيد األخصائي 
من شأن كل ما يقدمه األجداد للجيل احلالي، فهم عاشوا يف زمن 
القيم واألخالق املثالية، ومن اهلام االستفادة من مجيع نصائحهم 
واعتبارها درسًا قيمًا للتعلم يف تدابري احلياة، فهم »حكمة الزمن 
حيزان  تأخذ  احلالي  وقتنا  األجداد يف  اجلميل«، وأضاف: نصائح 
إما الرتحيب والعمل بها بغض النظر عن صحتها أو رفضها متامًا 
والوقوف بتعنت أمامها دون فهمها، وحتتاج احلالتان إىل تقويم 

إليضاح األمور ليتم النظر إىل ما يقال بالصورة الصحيحة.

أكثر النصائح املدمرة للحياة األسرية
أشار اجلندي إىل أن هناك الكثري من األفكار ال ندرجها حتت بند 
احلكمة؛ ألنها خالية من املعنى واجلوهر األصيل، ومن أشهر تلك 
الكثريون  بها  تتداول ويقتنع  أمثااًل  لتصبح  اليت متحورت  األفكار 
حتى اآلن، واليت دمرت العديد من األسر حبكم اطالعه وتعامله يف 

الوسط االجتماعي والنفسي وشاهدها عن قرب:
· »زوجك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه«

جتد  اخلطوبة  فرتة  ففي  البيوت،  من  الكثري  هدمت  الفكرة  تلك 
الفتاة ال تتوافق مع الزوج، فيقال هلا ذلك املثل، كذلك الزوجة 
عند بداية حياتها، مما جيعل النساء يكثفن جهودهّن جبميع الطرق 
املمكنة لتغيري الزوج أو كما يقال »تربية من أول وجديد«، وهو 
أمر خاطئ متامًا، فكالهما له شخصيته اليت تربى عليها لسنوات، 
وهنا يأتي التصادم بني الزوجني واإلحساس بالفشل واخليبة إن 

مل يتم الوصول إىل اهلدف املنشود.

»يغلبك باملال اغلبيه بالعيال«
املقصود هنا هو أن الزوج كلما زاد ماله قد ينظر إىل أخرى، لذا 
قاعدة  وهذه  بهم،  لتشغله  األبناء  بزيادة  تغلبه  أن  الزوجة  على 
ازدياد مال  بقوة، ليصبح  بها  الزوجات ويتأثرّن  هادمة تصدقها 
الزوج ورزقه خوفًا جيعلهّن يزيدن من اإلجناب، ويف حقيقة األمر 
بكثرة  بينهما  احلياة  وتأزم  أكثر  بطلبات  الزوج  ترهق  الزوجة  أن 

املسؤوليات اخلارجة عن طاقته.

» داري ماله تصوني حالك«
»حتويشة« دون  بأخذ املال  الزوجة  بأن تقوم  األجداد  هنا ينصح 
علم زوجها ليكون هلا سندًا إن مل يتم التوافق بينهما، وهنا اخلطأ 
خطآن، وهما: خيانة األمانة من قبل ربة املنزل، وعدم الثقة يف 

الزوج.
وهناك العديد من األمثال املتشكلة يف أفكار على شاكلة ما ذكرناه 
لن تكفينا الصفحات لذكرها، واليت تلعب دورًا خطريًا يف هدم 

األسر والعائالت منذ بداية الزواج لتنتهي مبا ال حيمد عقباه.

كيف تتعامل الزوجات أو الفتيات مع تلك النصائح؟
· قبل أن تفكر الزوجة أو الفتاة املقدمة على الزواج يف كيفية التعامل 
مع تلك النصائح اهلادمة جيب أن تكون على ثقة كبرية بشريك العمر، 
فتلك القاعدة جيب أن تبين عليها أساس حياتها، وكلما زادت ثقتها 

به كلما ابتعدت عن مسايرة تلك األفكار.
- تنبهي سيدتي جيدًا إىل مجيع ما يقال لك كي ال تنقلي مشكالت 
املاضي معك إىل حياتك األسرية، فاألحوال ال تتساوى لدى اجلميع، 

وما قد مر به غريك قد ال مترين به.
ختتلف  األزواج  شخصيات  بأن  تعلم  أن  زوجة  كل  على  جيب   -
من رجل آلخر، ولكل شخص تعامله اخلاص وفقًا ملا يتناسب مع 

شخصيته، وليس وفقًا ملا حدث مع أزواج األخريات.
·- ختلصي من املعتقدات الشائعة، واليت قد تزيد خماوفك من الرجل، 
حياتك  على  املبنية  واجلديدة  السليمة  معتقداتك  بإنشاء  وقومي 

ومعرفتك به وبنضج عقلك.
- ال حتاولي النبش يف املاضي يف اسرتجاع ما قيل لك من حكم 
جملرد مرورك خبالف مع زوجك لتزيدي يقينك بها، ولكن تعاملي مع 

اخلالف مبنطق احلوار والفكر وليس باخلياالت واألمثال.
على  احلرص  جيب  اليت  احلياة  نعم  هّن  واألمهات  اجلدات  وأخريًا 
ما  فخذي  وذكاء،  حبدود  ولكن  باستشاراتهن،  واألخذ  مراعاتهن 
ترينه مفيدًا، وابتعدي عن ما خييفك ويؤثر عليك باملنظور السليب، 
واالعتقاد بتلك األمثال واألفكار خاطئ متامًا، وله تأثرياته السلبية 
خطورته يف  وتكمن  العائلية،  وحياتهما  للزوج  الزوجة  نظرة  على 
تبعاته وتأثرياته النفسية على العالقة الزوجية، حيث جيعل الزوجة 
متصيدة  لتكون  الزوج  من  الدائم  والقلق  واخلوف  الشك  دائمة 

نصائح اجلدات قد تهدد حياتك الزوجية!

لديَّ شعر  اخلامس. ظهر  بداية  الـ١٦ ويف  اأُلسبوع  حامل يف  انا 
ه كثري يف كل البطن. هل هذا طبيعي، وهل  يف بطين خفيف، لكنَّ
صحيح ما يقال إنَّ ظهور شعر يف البطن أثناء احلمل يعين أنَّ احلمل 

بذكر؟
لك  لتوضح  باريان،  دينا  الدكتورة  بالبشر  بالعناية  ة  االختصاصيَّ

أسباب ظهور شعر البطن أثناء فرتة احلمل.

بداية أوضحت دينا ختتلف ردة فعل جسم السيدة بعد احلمل من 
ات على جسمها وحركتها  امرأة إىل أخرى، إذ تلحظ كثري من التغريرُّ
وطاقتها وقوتها وغري ذلك. لكن عادة يصبح الشعر أفضل وأكثر 
ملعانًا ورمبا كثافة، وقد تعاني بعض السيدات احلوامل من زيادة 
الشعر غري املرغوب به بشكل ملحوظ أو رمبا ظهوره يف أماكن مل 
يكن يظهر بها من قبل مثل الذقن أو البطن أو الصدر. لذلك تقلق 
األمهات احلوامل ويتساءلن عن السبب أواًل وعن حلِّ املشكلة. فما 

حقيقة ذلك؟

أسباب الشعر الزائد أثناء احلمل:
ـ السبب احلقيقي هو اضطراب اهلورمونات وزيادتها، فهي سبب 
الشباب،  وحبرُّ  الصباح،  غثيان  ذلك  يف  مبا  احلمل  أعراض  كل 

وزيادة منو الشعر وغري ذلك.
أنَّ الشعر ميررُّ مبرحلة نشطة وينمو بشكل كبري مبعدل  ـ واحلقيقة 
بوصة شهريًا بالنسبة لشعر الرأس، بينما تنشط بصيالت الشعر 
يف األماكن األخرى من اجلسم، فتفاجئني بزيادة منو الشعر غري 
املرغوب به أو ظهوره يف أماكن غري متوقعة مثل الذقن والبطن 

والصدر.
ة،  ات اهلورمونيَّ يزيد منو شعر الوجه واجلسم أثناء احلمل بسبب التغريرُّ
اليت مير بها اجلسم، وقد يظهر يف أماكن مل تعتاديها من قبل، 
ولكن هذه الزيادة تنتهي يف خالل ستة أشهر بعد الوالدة. وحلسن 

احلظ فإنَّ معظم وسائل إزالة الشعر تعد آمنة أثناء احلمل ومنها:
ة(. • الشمع )أو الطريقة التقليديَّ

ها تعمل عن طريق جمموعة من  ة؛ ألنَّ ماكينة نزع الشعر الكهربائيَّ  •
املالقيط ال ضرر منها.

• شفرة احلالقة.
• نزع الشعر باستخدام امللقاط.

• كريم إزالة الشعر.
• اإلزالة الدائمة بالليزر.

اتباعها للحفاظ على سالمة جلدك، خاصة أنَّ  الواجب  االحتياطات 
ة تدفق  ة من املعتاد لشدَّ بشرتك أثناء احلمل تصبح أكثر حساسيَّ

الدم إليها ومنها:
ـ اتباع الوسيلة املعتادة بالنسبة لِك ألنَّ جلدك يكون أكثر تعودًا 

عليها.
ة قبل وبعد  ـ تطهري شفرة احلالقة ورأس ماكينة احلالقة الكهربائيَّ

استخدامها مبطهر أو كحول أبيض.
ـ اختيار نوع كريم خاص للبشرة احلساسة مع احلرص على أن تكون 
تهوية املكان الذي جتلسني فيه أثناء استخدام الكريم لتجنب التأثر 
ة  ة، اليت تضاف للكريم لتزيل روائح املواد الكيميائيَّ بالروائح العطريَّ
املستخدمة فيه، مع االلتزام بالتعليمات اخلاصة باالستخدام ومنها 
عدم تركه على اجللد لفرتة طويلة، وعدم استخدامه على البشرة 

املتشققة أو امللتهبة.

أسباب ظهور شعر البطن أثناء احلمل

األوان  فوات  وقبل  احلسنة،  قبل  السيئة  أفعاله  مرتقبة  ألخطائه 
تداركي سيدتي ما تقعني فيه دون أن تشعري، وال جتعلي حياتك 

تديرها األمثال، لكن باحلب والثقة والعقل تدار األمور.
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7 خماوف ال أساس هلا 
تواجهها األمهات

إن كان القلق جيتاح عقلك، فقد حان وقت القضاء عليه. بطرق 
نفسية  وخبرية  اجتماعية  عاملة   ،  Anjula Mutanda إياها  تعلمك 

ومعاجلة يف »ماذر أند باييب«.

1- مولودي ال ينمو كما جيب
إن مل ينُم مولودك كأطفال صديقتك فقد يثري ذلك يف نفسك 
القلق، ال تنجذبي إىل األمومة التنافسية، فاألطفال يركزون على 
وميشي  أواًل  يتكلم  وبعضهم  خمتلفة،  فرتات  يف  معينة  مهارات 
الحقًا، وآخرون بالعكس، ركزي على ما يقوم به الطفل بداًل مما 

ال يقوم به.

2- لست أمًا جيدة
مستحيل.  هذا  ألن  املثالية؛  األم  تكوني  أن  حماولة  عن  توقفي 
عاجلي خماوفك باحلصول على دعم من حولك، وإن كان باستطاعة 
األهل أو األصدقاء املساعدة فرحيب بذلك، وانضمي إىل جمموعات 

لالختالط مع أمهات أخريات.

3- مل أعد على سجييت
تذكري أهمية ختصيص وقت لنفسك، بإمضاء ساعة مع األصدقاء، 
ووقت مع زوجك يذكركما حببكما لبعضكما، أعطي نفسك الوقت 

لتقبل شخصيتك اجلديدة.

4- مولودي ال ينال التغذية السليمة
إن كنت ترضعينه فلن تعريف كم يشرب، وإن كنت تعطينه احلليب 
الصناعي فعلى األرجح لن يشرب الزجاجة كاملة. ال عجب أنك قلقة! 
لذلك قّيمي ما يستهلك من احلليب يوميًا أو أسبوعيًا بداًل من كل 

رضعة أو وجبة، واهتمي بغذائك.

5- أقلق من إيذائه لنفسه
احلوادث حتصل وبقدر ما ترغبني حبماية املولود، فمن املهم تركه 
يتعلم ويستكشف، وإال فقد يقلق وخياف من العامل حوله، ميكنك 

إبقاء عدة إسعافات أولية معك وأرقام الطوارئ واالسرتخاء!
جربي!

عندما جتدين نفسك قلقة جربي أخذ نفس عميق مع العد إىل 10، 
العاطفي  عقلك  على  السيطرة  يف  الواعي  عقلك  سيساعد  فهذا 

والتخلص من »ماذا لو«.

6- حيب مربيته أكثر مين
تذكري أن املربية موجودة لدعمك؛ فحافظي على صلتك بالطفل 

بقضاء وقت مميز معه بكثري من اإلجيابية واحلب والعناق.

7- أقلق من أن مولودي لن يستيقظ
تراقب كل األمهات اجلدد أطفاهلن خالل النوم؛ للتأكد من أنهم 
يتنفسون، أنت طبيعية وتقلقني من ضعف هذه اإلنسان الصغري 

الذي يعتمد عليك، وترغبني باستمرار محايته.
املوت  مشكلة  الستهداف  ملموسة  خطوات  بأخذ  قلقك  خففي  أ- 
السريري لألطفال، ضعي الطفل نائمًا على ظهره، واحرصي على 
أن يكون السرير خاليًا من أي ألعاب أو أغطية، أبقي جو الغرفة 

لطيفًا مع عدم التدخني، وضعي جهاز املراقبة.
ال تبالغي وكوني واعية يف مراقبته. ب– 

بأنك تقومني بكل ما ميكنك؛  القلق بتذكري نفسك  ت- حدي من 
للحفاظ عليه آمنًا معافى.

اقلق من ان مولودي لن يستيقظ

املراحل  وما هي  الكالم  الطفل  يتعلم  األمهات كيف  تتساءل  قد 
العمرية، اليت مير بها وما هو خمزون كل مرحلة. من اخلطأ الكبري 
هو مقارنة الطفل بغريه فالقدرات الكالمية ختتلف من طفل آلخر 

كما القدرات الذهنية والفيزيائية.
 ولكن هنالك خطا يتبعه االخصائيون ملعرفة منو الطفل السليم. 
وعلى األم أن تتذكر دائمًا أن الكالم وفهم اآلخر ومعرفة ما جيب 
فهي  املهمة،  املهارات  من  التعبري  كيفية  إىل  باإلضافة  قوله، 
تساعد الطفل على تكوين صداقات وعلى التعلم وكذلك االستمتاع 

بوقته وحياته.

- املواليد:
املواليد يتواصلون معنا منذ الوالدة. بكاؤهم خيربنا جبوعهم او عدم 
إليهم. كلما  نتحدث  لنا عندما  انهم يبتسمون وينظرون  راحتهم. 
حتدثنا معهم، يبدئون بفهم الكلمات البسيطة اليت نقوهلا. املواليد 
حيبون جدًا اللعب باألصوات لذا جتدينهم اغلب األوقات يصدرون 

أصوات املناغاة أو الرببرة.
18 شهرًا. قد ال  تذكري أن أول كلمة ستظهر ما بني عمر 12 – 
وأصبحت  عليها  اعتدنا  كلما  كلما مسعناها  ولكن  واضحة؛  تكون 

مفهومة لنا.

3 سنوات: - عمر 2 – 
ويقوهلا.  يفهمها  اليت  الكلمات  عدد  زاد  كلما  الطفل  كرب  كلما 
وتذكري أن فهم الطفل للكلمات يأتي أوال تليه مرحلة قوهلا. بعد 
مرحلة الكلمة األوىل يبدأ الطفل خبزن ما يقارب 100 كلمة ليستخدم 
واحدة يف كل مرة خالل هذه املرحلة العمرية. أنهم يستمعون لألم 
ويتعلمون كيفية وصل الكلمات مع بعضها ليبدؤا بوضع كلمتان 

يف مجلة قصرية، تليها تكوين مجل أطول.
عندما يصل الطفل لعمر 3 سنوات قد يكون لديه القدرة أيضًا على 
فهم كلمات مثل )فوق، حتت، قريب( وكذلك فهم األسئلة مثل 

)أين وماذا(.

- عمر 4 سنوات:
يف هذه العمر يبدأ الطفل باستخدام مجل أطول. سيتعلم الكثري من 
الكلمات اجلديدة ويتمكن من احملادثة واحلوار. سيبدأ أيضًا بطرح 
الكثري من األسئلة ويستمتع باالستماع ملا يقوله اآلخرون. مع هذه 
اليت يصعب عليه نطقها  األحرف واألصوات،  يبقى هنالك بعض 
فال داعي للقلق فأغلب األمهات يستطعن فهم لغة أطفاهلم كذلك 

أغلب الكبار سيتمكنون من فهمهم.

كيف يتعلم طفلك الكالم؟

اول كلمة تظهر ما بني 12 و 18 شهرا

سيتمكن الطفل يف عمر 4 سنوات من املحادثة وطرح االسئلة

مع  حتدثها  اثناء  هلا  طفلها  مقاطعة  من  متكررة  األمهات  شكوى 
االخرين او قيامها باألعمال املنزلية او انهماكها بأمر ما، لذا نقدم 
االنتظار  على  طفلك  تدريب  على  لتساعدك  اخلطوات  بعض  لك 
منك سوى  ولن حتتاج  جدًا  بسيطة  انها خطوات  املقاطعة،  وعدم 
التدريب عليها مع طفلك ليتعلم األسلوب الصحيح بالتعامل حتت 

إطار االحرتام، اهلدوء والصرب.

- عند حتدثك مع اآلخرين وجها لوجه أو على اهلاتف:
علمي طفلك أن يقرتب منك ويضع يده على يدك بصمت وهدوء 
أنك  ليعلم  يده  فوق  يدك  ضعي  بدورك  وأنت  تتحدثني،  وأنت 
كوني  مجلتك.  من  إنهائك  حال  إليه  وستلتفتني  لوجوده  منتبهة 
حريصة أن تلتفيت له حال انتهائك من مجلتك وأعرييه كل اهتمامك 
وال جتعليه ينتظر كثريًا كي ال ميل ويزعجك ويرتاجع عن التعامل 
بهذا األسلوب. اشرحي له يف البداية أنكما ستتبعان هذا األسلوب 
كي يفهم اخلطوات. وأنت بدورك تذكرك بأن هذه اخلطوات ستحتاج 

يف البداية اىل بعض التدريب والتذكري.

- عند انشغالك باألعمال املنزلية أو أي أمر آخر:
اشرحي لطفلك أهمية التفكري والتمييز بني ما هو عاجل أو طارئ وما 
ميكن االنتظار حلني انتهائك. مع التدريب سيتعلم الطفل تدرجييًا 
استخدام املنطق والرتوي يف التصرف. عند قدومه إليك ليطلب 
أمرًا ما، اسأليه إن كان يستدعي االنتظار، التفيت له وانظري اليه 
وأنت تتحدثني ليتعلم االحرتام باإلجابة. إن كان األمر عاجاًل كأن 
يكون قد أذى نفسه وهو يلعب او أسقط قدح العصري على األريكة 
فاستجييب له فورًا وبدون توتر أو عصبية. أما إن كان األمر غري 
عاجل، فالتفيت له وأجيبه بهدوء بأن عليه االنتظار لبضع دقائق 
انتهائك وجتنيب  انتهاءك. تذكري بأن تذهيب له فور  فقط حلني 

املباشرة بعمل جديد لتعلميه االلتزام عند الوعد.

دربي طفلك على التوقف عن 
مقاطعتك

   خطوات بسيطة ولن تحتاج منك سوى التدرب عليها مع طفلك

اطلبي من طفلك ان يضع يده فوق يدك بدال من مقاطعتك

مع التدريب سيتعلم الطفل تدريجيا استخدام املنطق والرتوي يف 
التصرف
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جيد الكثري من الناس صعوبة بالغة بتقديم االعتذارات أو االعرتاف 
خبطأ ما قد اقرتفوه، لكن العلماء وجدوا أن االعتذار يتطلب أكثر 

من كلمة »آسف« نفسها.

إن  أوهايو  جامعة  يف  باحثون  قال  جديدة،  دراسة  إىل  استنادا 
هناك 6 عناصر أساسية، لتقديم اعتذار أكثر صدقية وأسهل يف 

القبول.

وحبثت الدراسة يف ردود فعل 755 متطوع على تلقي االعتذارات، 
اليت حتتوي بعضها على العناصر الستة يف جزئني منفصلني.

وأظهرت النتائج أن االعتذار مع اإلحساس باملسؤولية هو العنصر 
األهم بني العناصر الستة، بأن تقول أنك آسف وأن الذي حدث هو 

خطؤك أنت وأنك تتحمل كافة املسؤولية عنه.

وتتلخص املفاتيح الستة فيما يلي:
1. التعبري عن الندم

2. تفسري اخلطأ الذي حدث
3. اإلحساس باملسؤولية

4. التعهد بعدم تكرار اخلطأ والتوبة عنه
5. عرض طريقة إلصالح ما حدث

6. طلب املساحمة والغفران.

للعام الثالث على التوالي، تصدرت مهنة املراسل الصحايف قائمة 
املتحدة  الواليات  يف  وظائف   10 ألسوأ  كاست«  »كاريري  موقع 

األمريكية يف عام 2016.
وقد تضمن اإلستطالع الـ28، 200 وظيفة مت تقييمها وفق 4 معايري 
هي البيئة وفق العوامل الطبيعية والنفسية، الدخل، املستقبل وحجم 

اإلجهاد.
ومع األخذ يف االعتبار متوسط عدد ساعات العمل أسبوعيًا، مستوى 
أخرى  عوامل  عن  عوضًا  البطالة،  معدالت  النمو،  إمكانات  الدخل، 
املراسل  مهنة  تربعت  اجلمهور،  مع  والتفاعل  املواعيد  كالسفر، 
ملهنة  كان  كما  أمريكا،  يف  وظائف   10 أسوأ  قمة  على  الصحايف 

املذيع أيضًا نصيب من تلك الصدارة.
ورغم أن الوظيفتني كانتا تبدوان براقتني يف يوم من األيام، فإن 
هذه النظرة تغريت بشكل جذري على مر السنني، حيث أكد املذيع 
السابق آن بالدوين رئيس شركة بالدوين للعالقات العامة لـ«كاريري 
كاست« عن جتربته العملية مع الصحافة«: »عندما يسألين الناس إذا 
كنت افتقد مهنيت السابقة.. يكون جوابي: أشعر كما لو أنين جنوت 

من سفينة تغرق«.
وفيما يلي قائمة أسوأ 10 وظائف يف أمريكا وفق االستطالع الذي 

نشرته صحيفة »تايم«:
10 - رجال اإلطفاء

متوسط الراتب: 45970 دوالرا

توقعات النمو: %5

9 - سائقو التاكسي

متوسط الراتب: 23210 دوالرات

توقعات النمو: %13

8 - مندوبو املبيعات

متوسط الراتب: 47890 دوالرا

توقعات النمو: -%3

7 - مندوب املبيعات بالتجزئة

متوسط الراتب: 21670 دوالرا

توقعات النمو: %7

6 - عمال مكافحة احلشرات

متوسط الراتب: 30660 دوالرا

توقعات النمو: -%1

5 - التجنيد العسكري

متوسط الراتب: 27936 دوالرا

توقعات النمو: ال يوجد

4 - املسؤول عن تشغيل األسطوانات املوسيقى يف الراديو

متوسط الراتب: 29010 دوالرا

توقعات النمو: -%11

3 - املذيع

متوسط الراتب: 37200 دوالر

توقعات النمو: - %9

2 - التحطيب

متوسط الراتب: 35160 دوالرا

توقعات النمو: - %4

1 - املراسل الصحايف

متوسط الراتب: 37200 دوالر
توقعات النمو: - %9

تعرف على أسوأ 10 وظائف يف أمريكا

يراود حلم السفر اىل اقرب جنمة من االرض االنسان منذ فرتة طويلة، 
وقد اعاد طرحه امللياردير الروسي يوري ميلنر الذي يريد صناعة مركبة 

فضاء تسري بسرعة 60 الف كيلومرت يف الثانية.
وتقوم الفكرة على اطالق املركبة ستارتشيب اليت ال تزن سوى غرامات 
قليلة خبمس سرعة الضوء من خالل تصويب وابل من اجلزئيات الضوئية 
)فوتون( صادرة عن جهاز ليزر منصوب على االرض على شراعها البالغة 

مساحته امتار مربعة قليلة.
وتدفع املركبة بسرعة 60 الف كيلومرت يف الثانية، وستتمكن تاليًا من 
الوصول اىل رجل القنطور )الفا سانتوري(، وهي كوكبة من النجوم تعترب 

االقرب اىل االرض، يف غضون 20 عامًا.
كوكب  املاضي  العام  هورايزنز  نيو  االمريكي  املسبار  بلغ  وباملقارنة، 

بلوتو بسرعة 49 كيلومرتا يف الثانية.
وبهذه السرعة، حتتاج مركبة تطلق من االرض اىل 24 ألف سنة للوصول 

اىل كوكبة »رجل القنطور«.
الذي تقدر جملة فوربز ثروته حبوالي 2,9  وقال املستثمر يوري ميلنر 
مليار دوالر إن »السفر اىل الفضاء كما نعرفه راهنًا بطيء جدًا، كيف 
لنا ان نسافر بسرعة أكرب وملسافة ابعد؟ كيف لنا ان نقوم بهذه القفزة 

الكبرية؟«.
واضاف رجل االعمال البالغ 54 عامًا انه »للمرة االوىل يف التاريخ، لن 
نكتفي مبراقبة النجوم، بل سنتمكن من الوصول اليها«، مؤكدًا يف محاسة 

أنه »حان الوقت لنقوم بالقفزة الكبرية التالية يف تاريخ البشرية«.
هلذا  دوالر  مليون  مئة  مبلغ  ميلنر  سيكرس  هدفه،  ادراك  اجل  ومن 
مؤمتر  قال يف  ما  »بريكثرو ستارشوت«، حبسب  الذي مسي  املشروع 
صحايف عقده يف نيويورك، مشريًا إىل انه سيؤمن من »امواله اخلاصة« 
بعد ذلك يف حال  لكنه سيسعى  مليون دوالر يف املشروع،  اول مئة 

حتقيق تقدم كبري »اىل اجياد مصادر متويل اخرى«.
وقال ممازحًا أنه »من الواضح انها مبادرة ال تبغي الربح«، مشريًا اىل ان 

فرص النجاح والكلفة النهائية »غري مؤكدة«.
املشروع،  ادارة  زوكربرغ يف جملس  مارك  فيسبوك  مؤسس  ويشارك 
وتشري نتائج االحباث االوىل اىل ان تصويب شعاع الليزر هذا حيتاج اىل 
مئة غيغاوات اي الطاقة الضرورية تقريبا إلقالع مركبة فضائية حبسب ما 

اوضح االستاذ يف جامعة هارفرد واملشارك يف املشروع، ايف لوب.
التكنولوجيا االساسية الضرورية لتطوير املشروع، لكن ينبغي  وتتوافر 
تكييفها وحتسينها للسماح للمركبة بإجناز مهمتها حبسب ما اوضح ميلنر 
خالل املؤمتر الذي عقد يف برج وان وورلد ترايد سنرت الذي بين يف موقع 

اعتداءات احلادي عشر من ايلول 2011.
واعترب ايف لوب أنه »عندما يستند املشروع اىل رؤية مثل تلك اليت كانت 
لدى الرئيس االمريكي جون كينيدي )لغز القمر( يف الستينيات، فإن 

الكثري من احلواجز تسقط«.

بدأ العلماء عمليات حفر وتنقيب حبثًا عن عينات مهمة -على عمق حنو 
مخسة آالف قدم حتت قاع البحر- قد تقدم قرائن على حدوث حفرة 
يف حقبة ما قبل التاريخ سببها ارتطام كويكب كبري باألرض ما أدى 

إىل انقراض الديناصورات.
ويرى العلماء أن اصطدام هذا الكويكب ورمبا عناصر أخرى أسهمت 
يف اندثار الديناصورات قبل 66 مليون عام وهي النظرية اليت أعلنت 

للمرة األوىل عام 1980.
ومن بني أكرب الشواهد على ذلك حفرة طوهلا 180 كيلومرتًا قرب 

منطقة تشيكسولوب باملكسيك.
وخالل مهمة التنقيب هذه اليت يشارك فيها فريق دولي من العلماء 
البحث على أي خيوط قد تقود إىل كيف  وتستغرق شهرين يركز 
استمرت احلياة بعد هذا االرتطام وما إذا كانت هذه احلفرة حتتضن 

حياة ميكروبية.
اجليوفيزيقا جبامعة  معهد  من  فوكوجوتشي   - اوروتيا  خاميي  وقال 
املكسيك الوطنية املستقلة »أدى االرتطام إىل انقراض حنو 75 يف 

املئة من األنواع اليت كانت موجودة خالل تلك احلقبة«.
حقبة  باسم  يعرف  مما  الشائع  بالتحول  إيذانًا  ذلك  »كان  وأضاف 

الديناصورات إىل عصر الثدييات«.
كان الرأي العلمي يف هذا السياق قد انقسم على ما إذا كان هذا 
االندثار حدث بفعل سقوط نيزك أم بسبب نشاط بركاني يف منطقة 
هي اهلند حاليًا حيث وقعت سلسلة من االنفجارات الربكانية الكبرية 

استمرت حنو 1,5 مليون سنة.
املتحدة  والواليات  أوروبا  من  علماء  أجراها  سابقة  دراسة  ووجدت 
ارتطم  كيلومرتًا   15 عرضه  نيزكا  أن  واليابان  وكندا  واملكسيك 
هذه  عن  املسؤول  هو  املكسيك  باسم  اآلن  يعرف  فيما  باألرض 

األحداث.
ويعتقد أن هذا النيزك ضرب األرض بقوة تعادل مليارات األضعاف 
سجالت  وتشري  هريوشيما.  على  ألقيت  اليت  الذرية  القنبلة  قوة 
جيولوجية إىل أن هذا احلدث دمر النظم البيئة البحرية والربية وأن 

ارتطام النيزك هو التفسري املقبول لذلك.

حتقيق جديد باملكسيك: كيف انقرضت الديناصورات؟

 ملياردير روسي حيلم بالسفر إىل جنمة

كشفت دراسة لباحثني من جامعة Greenwich، أن املقاعد املتوسطة 
يف اجلزء اخللفي من الطائرة تعّد األكثر أمانًا.

وأظهرت نتائج الدراسة أن معّدل الوفيات يف املقاعد اليت تقع يف 
النصف  بـ39% يف  بلغ 32%، مقارنة  الطائرة،  اخللفي من  الثلث 
الثالث و38% يف الثلث األمامي، فيما بلغ معدل الوفيات يف مقاعد 
ممر الثلث األوسط من الطائرة 44%، بينما كان للمقاعد الوسطى 

يف اجلزء اخللفي من الطائرة أدنى معدل وفيات، إذ بلغ %28.
وأشارت الدراسة إىل أّن األماكن اآلمنة على منت الطائرة هي تلك 
املوجودة يف الصفوف األقرب إىل خمارج الطوارئ، إذ بإمكان من 

جيلس هناك اهلروب بسرعة إذا كان عليهم ذلك.

اين تقع أكثر املقاعد أماناً يف الطائرة؟
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اوباما يطمئن: سنردع ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العالقات التارخيية واالسرتاتيجية بني دولنا والواليات املتحدة خدمة 
ملصاحلنا املشرتكة ولألمن والسالم يف املنطقة والعامل«.

ونّدد البيان املشرتك للقمة بدعم إيران لـ«اجلماعات اإلرهابية يف 
إجراء مناورات عسكرية مشرتكة  سوريا واليمن والبحرين«. وأعلن 
الطائفي  االحتقان  لتخفيف  العراق  جبهود  ورحب   .2017 آذار  يف 

وإجراء مصاحلة بني مكونات الشعب العراقي.
واشرتط لعودة العالقات مع إيران وقف ممارساتها وتدخالتها يف 
خطر  لدرء  إضافية  إجراءات  عرضت  واشنطن  أن  وكشف  املنطقة. 
الصواريخ اإليرانية. وأبرز ضرورة التيقظ ملساعي إيران الرامية إىل 
زعزعة املنطقة، ووجوب تقوية قدرة دول اخلليج على مواجهة األخطار 
الداخلية واخلارجية، وتأكيد اتفاقات الدفاع املشرتك ضد أي خطر، 

وزيادة تبادل املعلومات عن األخطار اإليرانية يف املنطقة.
وتنفيذ  السوري  الشعب  دعم  البيان  جّدد  السورية  األزمة  وعن 
القرارات الدولية والرتحيب خبطط واشنطن لعقد قمة خاصة بقضية 

الالجئني يف أيلول.
»حنن  الرياض:  يف  الدرعية  بقصر  القمة  ختام  يف  أوباما  وقال 
متحدون يف قتالنا لتدمري تنظيم الدولة اإلسالمية الذي ميثل تهديدًا 

بالنسبة إلينا مجيعًا«. 
ستواصل  املنطقة،  يف  التهديدات  استمرار  إىل  »نظرًا  وأضاف: 
الواليات املتحدة العمل على زيادة تعاونها العسكري مع شركائنا 
يف دول جملس التعاون اخلليجي، مبا يشمل مساعدتهم على تطوير 
قدرتهم للدفاع عن أنفسهم. وأكدُت جمددًا سياسة الواليات املتحدة 
اليت تقضي باستخدام كل عناصر قوتنا لتأمني مصاحلنا األساسية 
يف منطقة اخلليج ولردع أي عدوان خارجي على حلفائنا وشركائنا 

ومواجهته«.
ويف ما يتعلق بإيران قال إنه »حتى مع االتفاق النووي، ندرك مجاعيًا 
أنه ال يزال يساورنا القلق من التصرف االيراني«، مبا ينطوي عليه 
اإلسالمية.  اجلمهورية  بها  تقوم  »مزعزعة لالستقرار«  من نشاطات 
وحض زعماء اخلليج على التواصل مع القوى »األكثر عقالنية« يف 
بالوكالة يف  احلروب  تصعيد  املشاركة يف  »عدم  أجل  من  ايران، 
املنطقة«، مشددًا على أنه »ال مصلحة ألي من دولنا يف النزاع مع 

إيران«.
ويف موضوع سوريا حتّدث أوباما عن اتفاق وقف األعمال العدائية 
امُلعلن يف شباط، مشريًا إىل »ضغوط هائلة« تواجهه بسبب »تواصل 

اخلروقات« من النظام السوري.
وقف  التزام  إىل  النزاع  أطراف  بدعوة  اكتفى  اليمن،  ملف  ويف   
اخلليج  ودول  املتحدة  الواليات  على  إن  قال  العراق  وعن  النار. 
قبل  السياسية  أزمته  البلد سيحل  إذا كان هذا  ما  لرؤية  االنتظار 
تعهد تقديم مساعدات اقتصادية، حمذرًا من أن الشلل ُيبطئ جهود 

مكافحة »داعش«.
كذلك مل يغفل أوباما العوامل االقتصادية يف ظل اخنفاض أسعار 
النفط، معلنًا »حوارًا اقتصاديًا على مستوى عال، مع الرتكيز على 
االقتصادية  عالقاتنا  وتعزيز  املنخفضة،  النفط  أسعار  مع  التأقلم 
ودعم اإلصالحات يف دول جملس التعاون اخلليجي وقيام اقتصاد 

حيرتم حقوق اإلنسان«.
»ما ينطبق  إنه  بالقول  العالقات،  اعرتى  الذي  الفتور  ببعض  وأقر 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  املتحدة ودول جملس  الواليات  على 
أن خالفات قد حتصل  وهو  وأصدقائنا،  حلفائنا  على مجيع  ينطبق 

يف أي حلظة«.
دام  األربعاء  لقاء  أوباما  عقد  اخلليجية،   - األمريكية  القمة  وعشية 
ساعتني مع العاهل السعودي، وقال عنه مستشار الرئيس األمريكي 
بن رودس إنه »كان بناء وصرحيًا«، و«أعتقد أن االثنني اتفقا على 

أنه من اجليد أنه سنحت هذه الفرصة لتنقية األجواء«.

جنبالط: سأستقيل يف ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تريد التغيري وحتمًا ممنوع أن نفقد األمل«.
غامن  االعالمي مرسال  مع  »ال بي سي«  لقناة  وأضاف يف حديث 
أنه كان هناك  السنني  الشخصية على مدى عشرات  »جتربيت  بأن 
كل شيء  اليوم  لكن  الداخلي  األمن  لقوى  وهيبة  وقضاء  حماسبة 
سقط، واجلميع »يبل« يده بالقضاء الذي مل يعد ميتلك احلصانة اليت 

كانت لديه«.
أن  أستغرب  ولكن  املشنوق  نهاد  مع  أزمة  افتعل  ال  »أنا  وقال: 
تغريدة جديدة تسبب له هذا اإلنفعال. وأنا قد حتدثت عن موضوع 
الدعارة وسألت عن أسباب محاية هذا الوكر منذ عشرات السنوات 
وهذا امللف من مسؤولية قوى األمن الداخلي، والشرطة القضائية 
ليست للدروز بل رئيسها درزي وقد يكون رئيسها ناجح أو فاسد 
واليوم هناك حرب على موضوع الشرطة القضائية، وأذكر أن فرع 
املعلومات ولد على أيام رفيق احلريري وكان اهلدف إجياد جهاز أمين 
للطائفة السنية وكان حتت ظل الشرطة القضائية، واليوم أدعو إىل 
طالق قضائي وشرعي بني املعلومات والشرطة القضائية على أن 

يكون ملف اإلرهاب من إختصاص املعلومات«.
وأجاب ردًا على سؤال: »ال عالقة لسعد احلريري باألزمة اليت حصلت 
الوزارة  وهناك إساءة تصرف يف وزارة كربى، وعندما تعود هذه 
إىل أيام أمحد احلاج فليخربوني، وجتدر اإلشارة بأن قضية الدعارة 
أمن حزب  اجلنوبية وهناك  الضاحية  بعد ذهاب فتاتني إىل  ظهرت 
اهلل كشف امللف، لذلك أن ال أثق بوزارة الداخلية حتى يثبت نهاد 

املشنوق العكس«.
وأشار أن »املصاريف السرية يف كل اجليوش العربية هي وسيلة 
للرشوة من أجل شراء اآلمر للمأمور بهدف إسكاته، وفرع املعلومات 

منتج أكثر من الشرطة القضائية بسبب اإلمكانيات اليت لديه«.
وقال جنبالط: »مل أشرك نهاد املشنوق يف ملف كامريات بل بلدية 
بريوت اليت كنت أمتنى أن ختصص أموااًل من أجل احلفاظ على األبنية 
الذي  البيضاء  الرملة  الشاطىء يف  قضية  هناك  واليوم  الرتاثية. 
األمور  كانت  ولو  والفقرية،  الوسطى  للطبقتني  الوحيد  املنفذ  هو 
تعود لي يف بلدية بريوت كنت ألغيت منصب احملافظ وليكن هناك 

مداورة يف منصب رئاسة البلدية بني املسيحيني واملسلمني«.
وإعترب أن »القضية ليست قضية مذهبية لكن بالصدفة ظهرت هذه 
بريوت،  بلدية  الشرعي،  غري  اإلنرتنت  الدعارة،  شبكات  امللفات: 
املنعم يوسف،  عبد  املتشابكة حول  وهناك كم هائل من املصاحل 
يقول  كما  الشرعية  املعابر  عرب  لبنان  إىل  املعدات  دخلت  فكيف 
وأمنية  القاضي مسري محود ولصاحل من؟ وهناك مصاحل سياسية 
واقتصادية كبرية جدا وضعت يوسف يف الواجهة وهي تؤخر التحقيق 
واجلميع يتحدث باهلمس، من اجليد وجود حسن فضل اهلل على رأس 
جلنة اإلتصاالت النيابية وإال كانت قضية االنرتنت غري الشرعي قد 
دفنت؟ وكيف مل تعرف املؤسسات األمنية كيف دخلت هذه املعدات 

وأين اختفت؟«
ورأى أن »نفايات الناعمة فجرت النفايات السياسية وهناك نفايات 
أمنية والكل داخل يف النفايات، وهناك نغمة بأن السياسيني عاطلني 

وأن األمنيني هم احلل لكن فليسمحوا لي كلن يف »الزبالة«.
وأضاف: »كيف خرج إسم عماد حلود من قضية اإلنرتنت غري الشرعي 
لديه عالقة بهذا املوضوع، وهناك  بأن ليس  وليخربنا مسري مقبل 
دخلت  كيف  وليخربونا  واحلدود  واملرفأ  املطار  على  أمنية  أجهزة 
النار  أطلق  أنا  ونعم  بهم  أثق  أعد  مل  أنا  لي  وإمسحوا  املعدات. 
على بعض الفاسدين يف اجليش اللبناني، ولست مقتنعا بأن تلك 
اللبناني  اجليش  املعنية يف  اجلهات  علم  دون  من  دخلت  األجهزة 
بني  املصاحل  تضارب  بسبب  السطح  على  طفت  املعدات  وهذه 
بني  املصاحل  تضارب  حقيقة  يعرف  يوسف  املنعم  وعبد  احليتان، 

احليتان املالية ولكن هل سيدلو بدلوه لكن رمبا يقتلوه«.
من  »بدك  ولكن  اجلميع  حماسبة  مع  »أنا  جنبالط:  النائب  وقال 
حياسب« وال يهم من يصل إىل رئاسة احلكومة أو السراي احلكومي 
وأنا على باب اإلنسحاب، وال عالقة لكل هذه األمور برئيس األركان 
ووفق القانون آخر مهلة له يف حزيران وال ميكن التجديد وال أعلم من 
هو الرئيس املقبل، وال مواجهة مبوضوع األركان وأنا أحرتم تراتبية 

اجليش«.
وحذر من أن »أزمة النفايات ستنفجر من جديد يف حال مل يتم تلزيم 
إليه  البحر يف الكوستابرافا وبرج محود واحلل الذي توصلنا  حامي 
يشبه المركزية النفايات من خالل توزيع الضرر، ومل نصل إىل حل 
حتى اآلن يف كيفية معاجلة النفايات يف إقليم اخلروب، والفساد 
مشرتي يف كل مكان وحنن نعيش يف مكب نفايات وليخرج أحد من 

القضاء من أجل احملاسبة«.
وتابع: »أنا ال امتسك بأي إسم وأختلى عن أي أحد من مجاعيت لكن 
السلطة السياسية ال تريد أن حتاسب ووائل أبو فاعور قام حبملة 
طويلة عريضة لكن القضاء مل يوقف أحد إال شخصًا واحدًا، ومحلة 
نهاد املشنوق ممتازة وحنن حنتاج إىل محلة أخرى يف اجليش اللبناني 
ألنه حكما هناك رشاوى. لكن يف األمن العام مل أمسع عن مثل هذه 
التجاوزات، ومن مهازل القضاء العسكري اإلفراج عن قاتل املقدم 
ربيع كحيل وأنا كنت الشخص الثاني الذي دان احلكم الذي صدر 
حبق ميشال مساحة، وال ميكن قبول املسرحية اليت حصلت حيث صدر 

عن احملكمة نفسها حكمني خمتلفني«.
وقال: »زيارة هوالند إجيابية جدًا وهو ذكرنا بأهمية إنتخاب رئيس 
للجمهورية. واليوم هناك مرشحان من الفريق نفسه فهل يتخليان 
لشخص ثالث أم يتنازل أحدهما إىل اآلخر وإال ال رئيس يف املدى 
املنظور«. وإعترب أنه »إذا كان علينا إتهام حزب اهلل بالتعطيل جيب 
السالح يستوعب سلميا  باإلنتظار وموضوع  أنفسنا  نتهم  أن  علينا 

وكل احلديث حالي لزوم ما ال يلزم«.
وقال: »يف موضوع اإلرهاب، أكدنا أكثر من مرة عدم القدرة على 
والضمانات  أكثر،  منا  املطلوب  هو  فما  باإلرهاب  اهلل  حزب  إتهام 
الضرورية لصاحل حزب اهلل مقدمة ولن يأت أي رئيس حكومة يتفهم 
حاجات حزب اهلل يف الصراع مع إسرائيل كتمام سالم، وحزب اهلل 
يتحمل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة تبعات الفساد اللبناني وهذا 
املوضوع.  هذا  على  مالية  تداعيات  وهناك  عليه  تداعيات  سيرتك 
يقوم  أن  اهلل  حزب  وعلى  األمر،  هذا  إىل  احلزب  يتنبه  أن  وجيب 
بـ«deal« من أجل اإلستقرار املالي واإلقتصادي يف لبنان وأمتنى أن 
تفرج حمادثات الكويت يف اليمن تسوية يف العالقات السعودية- 
اإليرانية«. وأشار جنبالط بأن »احلرب على اليمن بال أفق وال أحد 

دخل إليها على مر التاريخ وجيب الوصول إىل تسوية«.
يزال  ال  حلو  »هنري  بأن  جنبالط  قال  الرئاسي،  االستحقاق  وحول 
لديه حظوظ يف اإلنتخابات الرئاسية وأنا طرحت إمسه من أجل تفادي 
تداعيات الرئيس القوي، وأذكر بأن السيد نصراهلل شريك يف القرار 
املركزي اإليراني يف سوريا والعراق واليمن واليوم نوجه رسالة له 
بأننا نريد الوصول إىل تسوية معك بالثوابت اليت تريدها وبالثوابات 
اللبنانية«. وشدد جنبالط قائاًل: »أنا ال أشارك يف جلسة رئاسية 
يتأمن فيها النصاب ال يشارك فيها حزب اهلل ألنه فريق أساسي 
لقانون  مشروعنا  خبصوص  أما  السياسي،  بالعرف  نتمسك  وحنن 
اإلنتخاب مع القوات واملستقبل غري متكامل. وحتى الساعة مل نتفق 
على تقسيم الدوائر وبالتالي أصبح مشروعنا وغريه من املشاريع 

غري قابل للحياة فهل ميكن أن نقفز إىل تشريع الضرورة؟«
وأضاف: »نسعى مع الرئيس بري من أجل الوصول إىل نافذة ما 
وأنا أحسده على صربه وإدارته اهلادئة للجلسات. وأمتنى أن يقتنع 

العماد عون بتشريع الضرورة«.
أحد  مع  التأجيل  أطرح  ومل  ستحصل  البلدية  »اإلنتخابات  وقال: 
وسنخوضها على قاعدة املساعدة أو الوفاق ويف حال الفشل ترك 
التمسك  ضرورة  إىل  باإلضافة  واألحزاب  العائالت  إىل  املوضوع 
األحزاب يف  على  اإلنتصار  العائلية جنحت يف  العصبية  باألعراف. 
البلدات وجيب أن نعود إىل قراءة ابن خلدون على ما  العديد من 
يبدو ألنه انتصر يف بيصور وكفرمتى، وهناك ظاهرة جديدة ملفهوم 
العائالت  ببعض  حمصورًا  كان  االقطاع  املاضي  يف  املقطاعجية، 
الكسارات  أفرزتهم  الذين  اجلدد  املقاطعجية  هناك  اليوم  لكن 
من  بد  ال  أمر  وهذا  عرمون  احلال يف  هو  كما  واملكبات  واملرامل 
أخذه يف اإلعتبار واالحرتام ضمن خصوصية االنتخابات البلدية! لذلك 
االنتخابات البلدية ليست تنافسية أو بديل عن اإلنتخابات النيابية 
لكن هنا املعضلة هي غياب الرئيس. أما يف إنتخابات بلدية بريوت، 
أدعو إىل إبعاد املدينة عن األحزاب وترك األمور للعائالت البريوتية 

الذين تقليديًا ال حيبون األحزاب«.
حيث  توافق  على  أرسالن  طالل  األمري  مع  »إتفقت  جنبالط:  وقال 
نستطيع، ويف الشويفات أدعو إىل ترك اجملتمع املدني يفرز وأنا 
مع التمثيل الشيعي يف اجمللس البلدي إذا مل يكن يف هذه الدورة 
فيلكن باملقبلة، فيما أدعو إىل ترك التقسيم التقليدي يف الدامور 

بني غفري وعون وأنا ال اتدخل يف الدامور«.
قال:  اهلل،  حزب  على  والنقدي  اإلقتصادي  الضغط  إىل  وبالنسبة 
اإلجراءات  معارضة  وعدم  الرئاسي  امللف  يف  بالتسوية  »أنصح 
أماما  الضغوط  من  التخفيف  إىل  وأدعو  منا،  أكرب  ألنها  األمريكية 

يسمى اجلنة الضريبية مل يستفد منها إال 2 باملئة«.
األمريكية  الرئاسة  إىل  ترامب  دونالد  حال وصول  »يف  أنه  ورأى 
من املمكن أن يقوم بأي عمل عسكري وهذا يشكل خطرًا على األمن 
حوار  هناك  يكون  أن  األفضل  »من  أنه  معتربًا  العاملي«،  القومي 
عربي مع إيران وأن ال يكون هناك كالم قاسي من لبنان ضد الدول 

اخلليجية وحنن ال نتحمل«.
احلفاظ  وجيب  لبنان  تقسيم  املستحيل  »من  قال:  آخر،  جمال  يف 
على لبنان الكبري ألننا حاولنا على مدى سنوات القيام بأي خطوات 
لكن الوضع يف سوريا خمتلف وحنن أصغر من أن تشملنا اتفاقية 
سايكس بيكو جديدة، وعلى اجليش اللبناني محاية احلدود اللبنانية 
من أي تهديد إرهابي«، مشريًا إىل أن »النظام السياسي اللبناني 
أفلس وجيب أن يقتنع أركانه بضرورة إصالحه«، معتربًا أن »العدالة 
احلريري  الراحل رفيق  احلكومة  الدولية ستستكمل يف ملف رئيس 
وليسمحوا لي يف جريدة روز اليوسف عن الكالم عن استدعاء السيد 
نصراهلل، ومن خالل حمكمة رفيق احلريري أخذت بثأري من قتلة كمال 

جنبالط خالل اإلفادة اليت تقدمت بها«.
ورأى أنه »جيب تنظيم موضوع النازحني السوريني عرب إقامة خميمات 
الناحية األمنية فاحلرب طويلة وال خماوف  هلم ألن هذا أفضل من 
من التوطني ألن األرض السورية باقية وليس هناك من إستيطان 

يف سوريا«.
السابق  العام  األمن  عام  مدير  مع  يتبادل  أنه  إىل  جنبالط  وأشار 
اللواء مجيل السيد وجهات النظر، مضيفًا: »أنا أحرتم عقله وهو من 
القالقل الذين يقرأون«، الفتًا إىل أن »أهم شيء يقوم به تيمور 
جنبالط هو احلفاظ على احلوار مع مجيع األفرقاء وسيكون زعيمًا إذا 

كانت الناس تريده«.
وقال: »حنن دولة فاشلة لكن مل يقر اجلميع بهذا األمر والسؤال هو 
إن كنا قادرين على جتميل النظام السياسي احلالي«، جمددًا القول: 
»ليس لدي إعرتاض على العماد ميشال عون أو غريه، وإذا إتفقوا 
عليه ال مشلكة«. أضاف: »أقول لسعد احلريري أن إنتخاب الرئيس 
أهم من األشخاص وللسيد نصراهلل أنه مسؤول عن بلد ال فقط عن 
الفتا  بدعة،  االنتقالي  الرئيس  أن  إىل  ولفت  صواريخ«.  منصات 
إىل أنه وحتى اللحظة هلنري حلو حظوظ بالرئاسة، معتربًا ان املرشح 
القوي تارخييًا »خرب لبنان«. وأعلن جنبالط أن كتاب إستقالته من 
جملس النواب جاهز وينتظر جلسة تشريع الضرورة من أجل تقدميه.

انفلونزا الطيور
غمرة  يطل جمددا، يف  الطيور  انفلونزا  اطل شبح  آخر  على صعيد 
األزمات البيئية والصحية واآلفات االجتماعية، يف بلدة النيب شيت، 
وقد  الدواجن.  بني  اخلطورة  العالي   H5 ظهور فريوس  خالل   من 
استدعى األمر تدخل وزارتي الزراعة والصحة، وإجراء كشف صحي 
على الطيور النافقة يف املزارع، ومعاينة املزارع اجملاورة، وثبت أن 

سبب نفوق آالف الطيور هو فريوس انفلونزا الطيور.
الوبائي  الرتصد  ومركز  الزراعة  وزارة  أتلفت  السياق،  هذا  ويف 
النيب  بلدية  بالتعاون مع  يف وزارة الصحة مبرافقة اطباء بيطريني 
شيت ومبؤازرة سرية درك بعلبك وخمابرات اجليش اللبناني 20 الف 
طري من الدجاج يف حي املزارع يف بلدة النيب شيت وعملت على 
املواصفات،  وفق  والصحة  البيئة  وزارتي  بإشراف  مبكبات  دفنها 
بعد سلسلة من عمليات الكشف والفحوصات تبني فيها بأن الدجاج 
مصاب بفريوس h5 وكانت القوى االمنية قد طوقت هذه املزارع منذ 
ساعة صدور نتيجة الفحوصات املخربية واستدعت مؤازرة وباشرت 

اجراءات التلف منذ ساعات الصباح«.
وسط هذه املخاوف طمأن وزير الزاعة اكرم شهيب املواطنني من 
ان الدولة متكنت من السيطرة على انفلونزا الطيور يف النيب شيت 

وال داعي للذعر ونتائج املسح الوبائي ستعلن بشفافية.
مزيد من التفاصيل على الصفحتني 3 و6(
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 هلذا .. جيب وضع قدميك يف املياه 
الباردة!

أشارت دراسات علمّية إىل أن وضع القدمني يف املياه الباردة يعّزز 
الصحة وحيّفز املناعة أيضًا.

ونقلت جملة Santeplus املختصة بأخبار الصّحة عن املعاجل الفيزيائّي 
الروسّي والربوفيسور سريغي بوبنوفسكي نصيحته بوضع القدمني 

يوميًا يف املياه الباردة بعد يوم عمل شاّق ومتعب.
وأشارت إىل جتّنب ظهور الفطريات وتعزيز الدورة الدموّية من خالل 
السباحة قبل  او  اإلستحمام  بعد  الباردة  املياه  القدمني يف  وضع 

جتفيفهما.
الربد  مقاومة  على  اجلسم  قدرة  تعزيز  العملّية  هذه  فوائد  ومن 
واالنفلوانزا وفق دراسات علمّية أملانّية عّدة أّكدت أن املياه الباردة 

مفتاح جلهاز مناعة قوّي.

اجلراثيم ستصبح أخطر من السرطان

خسرت  حال  يف  املعدية،  البكتريية  واألمراض  اجلراثيم  تهدد 
مع  سنويًا  شخص  ماليني   10 حياة  فعاليتها،  احليوية  املضادات 

حلول عام 2050، ما جيعلها أكثر فتكًا من السرطان.

وتشمل اجلراثيم: الفطريات والبكترييا والفايروسات والطفيليات.

املال  وزير  جدده   ،2014 عام  آخر  دراسة  أطلقته  الذي  التحذير 
الربيطاني جورج أوزبورن، وفق ما نقلت عنه صحيفة »ديلي مريور« 
مع  أكرب  بشكل  التعاون  إىل  احلكومات  رؤساء  داعيًا  اإلجنليزية، 
مصنعي الدواء ملنع حصول كارثة اقتصادية أيضًا، باإلضافة إىل 

الكارثة الصحية.

وحذر الوزير الربيطاني من أن األزمة قد تكلف االقتصاد العاملي 
70 تريليون جنيه إسرتليين )قرابة 99 تريليون دوالر( خالل العقود 

الثالثة املقبلة.

العامل بسبب مرض  مليون شخص حول   7.6 حوالي  وميوت سنويًا 
السرطان، الذي يعد قاتاًل خطريًا، يف حني يتوقع العلماء وفاة 10 

ماليني إذا فقدت املضادات احليوية فعاليتها.

على  بكثرة  يقبلون  الذين  األشخاص  أن  أمريكية  دراسة  كشفت 
»الفتاالت«  ملادة  أكرب  بشكل  معرضون  السريعة  الوجبات  تناول 
وأدوات  السندويتشات  علب  صناعة  تدخل يف  واليت  الكيماوية، 

تغليفها، األمر الذي يرفع بقوة احتمال انتقاهلا إىل الطعام.

من  أن  واشنطن،  جورج  جبامعة  أجريت  اليت  الدراسة  وأوضحت 
يستهلكون الوجبات السريعة ترتفع املادة الكيماوية يف أجسادهم 

بـ40 يف املائة، مقارنة مع من ال يقربونها.

وقال آمي زوتا، وهو أستاذ مساعد شارك يف الدراسة، أن مادة 
»الفتاالت الكيماوية تتسبب بعدد من األمراض اخلطرية لدى األطفال 

والبالغني، على حد سواء.

امللينة  الفتاالت  مادة  أن  أظهرت  قد  أمريكية  دراسة  وكانت 
جتعل  قد  األطفال  ألعاب  يف  أيضا  تتواجد  قد  واليت  للبالستيك 
األطفال الذكور أكثر أنوثة ما قد يهددهم مبواجهة مشاكل تناسلية 
يف املستقبل، إذ أن هذه املادة تعيق عمل اهلرمونات الذكورية مثل 

األندروجني وقد تغري منو الدماغ الذكري.

كما أشار فريق علمي إىل أن أن األطفال الذين تعرضوا ملعدالت 
عالية من الفتاالت أظهروا مستوى ذكاء أدنى من املعدل.

واعتمدت الدراسة عينة من 8877 مشاركا، أجابوا على أسئلة مفصلة 
عما أكلوه خالل الـ24 ساعة املاضية، كما قدموا عينات من بوهلم 

بغرض إخضاعها للتحليل.

ووجدت الدراسة أن من أكلوا الوجبات السريعة كان منسوب املادة 
الكيماوية أعلى عندهم، قياسا بالباقي.

 الوجبات السريعة خطر على الذكاء لدى األطفال

تغري  يؤثر  أن  املتوقع  من  أنه  إىل  أمريكية  دراسة  نتائج  أشارت 
املناخ على زيادة املعدالت السنوية للوفيات الناشئة عن الظروف 
زيادة  مع  القادمة  العقود  خالل  احلر  موجات  جراء  بالبالد  الصحية 
األعاصري  مثل  القاسي  الطقس  بسبب  العقلية  الصحة  مشاكل 

والفيضانات.

وقال فيفيك مورثي أخصائي اجلراحة العامة للصحفيني يف البيت 
األبيض، مشريا إىل هذه الدراسة »ال أدري أننا شهدنا شيئا كهذا 

من قبل حيث توجد لدينا اآلن قوة لديها كم هائل من اآلثار«.
وفيات  تتسبب سنويا يف  احلر  موجات  أن  إىل  التقديرات  وتشري 
ترتاوح بني 670 و1300 حالة بالواليات املتحدة، فيما يشري سيناريو 
بالدراسة إىل أن الوفيات األمريكية النامجة عن موجات احلر قد تزيد 

إىل 27 ألفا سنويا حبلول 2100 مقارنة بعام األساس 1990.

وقد تتسبب درجات احلرارة العالية يف املزيد من حرائق الغابات 
مع زيادة أعداد حبوب اللقاح يف اجلو وتفاقم سوء جودة اهلواء ما 

يهدد باإلصابة بالربو واملشكالت التنفسية األخرى.
وأضاف التقرير أن سوء جودة اهلواء قد تؤدي إىل وفاة مئات اآلالف 
بسبب الظروف الصحية عالوة على الرتدد بكثرة على املستشفيات 

واألمراض الرئوية احلادة سنويا حبلول 2030.
وتوصلت الدراسة إىل أن تغري املناخ يهدد الصحة العقلية باخلطر 
واإلصابة باضطراب كرب ما بعد الصدمة واالكتئاب والقلق العام 
األعاصري  مثل  القاسية  الطقس  لظروف  املعرضة  األماكن  يف 
والفيضانات فيما أشارت الدراسة إىل أن األمر يتطلب إجراء مزيد 

من الدراسات لتقييم املخاطر اليت تواجه الصحة العقلية.
البعوض  الناجتة عن حشرات  األمراض  إن حاالت  الدراسة  وتابعت 
والقراد واحللم ستزداد على الرغم من أن الدراسة -اليت استمرت 
زيكا  عدوى  استشراء  احتماالت  مدى  حتدد  مل  سنوات-  ثالث 

الفريوسية يف الواليات املتحدة.
خلفض  خطوات  اختذت  قد  أوباما  باراك  الرئيس  إدارة  كانت 
الوقود  من  التحول  إيقاع  تسريع  خالل  من  الكربونية  االنبعاثات 
احلفري مثل النفط والفحم إىل مصادر الطاقة املتجددة مثل الرياح 

والطاقة الشمسية.

 عالقة تربط تغري املناخ بزيادة عدد الوفيات 
ومشاكل الصحة

السرطان  النجاة من مرض  أن فرص  إىل  أمريكية  دراسة  خلصت 
تكون أفضل بني املتزوجني مقارنة بغري املتزوجني وان ذلك ليس 

له عالقة باملال.

ووجدت الدراسة أن الرجال العزاب هم أكثر عرضة للوفاة بالسرطان 
املئة لدى  19 يف  النسبة تقل إىل  املئة وان هذه  27 يف  بنسبة 

النساء غري املتزوجات.

واملتزوجون عادة لديهم انظمة صحية جيدة ويعيشون يف مناطق 
بعد  املتزوجني يكون وضعهم هشا حتى  املرضى غري  لكن  أرقى 

وضع هذه امليزات املالية يف االعتبار.

قائلة  ذلك  كاليفورنيا  جامعة  من  جوميس  لني  سكارليت  وتفسر 
»يبدو أن العامل الرئيسي املساهم يف ذلك هو ان املتزوج حيصل 

على عزلة اجتماعية أقل ودعم اجتماعي أكرب«.

وأضافت يف رسالة بالربيد اإللكرتوني »وجود نظام دعم قوي قد 
يكون له تأثري كبري على فرص جناة املريض بعد تشخيص إصابته 

بالسرطان«.

ودرس فريق الباحثني حنو 783 ألف مريض بالسرطان يف كاليفورنيا 
من عام 2000 حتى 2009.

وافادت دراسة أمريكية حديثة بأن تناول الوجبات السريعة واللحوم 
املصنعة واملشروبات السكرية بكثرة يضاعف خطر اإلصابة بسرطان 
الربوستات يف حني أن تناول البقوليات والفواكه واخلضروات ميكن 

أن يقلل خطر اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة الثلثني.

جتلب  السيئة  الكربوهيدرات  إن  نيويورك  جبامعة  الباحثون  وقال 
أيضا،  السرطان  من  اجليدة  الكربوهيدرات  تقي  فيما  السرطان، 
للجمعية  السنوي  االجتماع  أمام  االربعاء  دراستهم  نتائج  وعرضوا 

األمريكية للتغذية مبدينة سان دييغو بوالية كاليفورنيا.

اليت  األطعمة  السيئة هي  الكربوهيدرات  أن  البحث  فريق  وأوضح 
األلياف  من  اخلالية  واملصّنعة  املكّررة  الكربوهيدرات  على  حتتوي 
املفيدة، مثل اخلبز األبيض والوجبات السريعة مثل البيتزا والربغر 
تتمثل  فيما  السكرية،  واملشروبات  املصنعة  اللحوم  وسندويشات 
الكربوهيدرات اجليدة يف البقوليات، والفواكه واخلضروات، ألنها 
غنية باأللياف، التى ميتصها اجلسم ببطء ما جينبه التقلبات الفجائية 

يف مستويات السكر يف الدم.

أخطار  الكتشاف  متطوع   3100 على  دراسته  البحث  فريق  وأجرى 
وفوائد الكربوهيدرات السيئة واجليدة، ودراسة العالقة بني تناول 

الكربوهيدرات ومعدالت اإلصابة بالسرطان.

ووجد الباحثون أن االستهالك املنتظم للكربوهيدرات السيئة ارتبط 
 88 بنسبة  الرجال  بني  الربوستات  بسرطان  اإلصابة  خطر  بزيادة 
خطر  مع ختفيض  اجليدة  الكربوهيدرات  تناول  ارتبط  فيما  باملئة، 

إصابة النساء بسرطان الثدي بنسبة 67 باملئة.

وأشار فريق البحث إىل أن أكثر الفئات تعرًضا خلطر اإلصابة بسرطان 
الربوستات هم األشخاص الذين يتناولون األغذية املصنعة بشكل 
روتيين ويومي مثل البيتزا والربغر وسندويشات اللحوم املصنعة، 

واملشروبات السكرية.

بكثرة  والبازالء  والعدس  الفول  البقوليات مثل  تناول  أن  وتابعوا 
والربوستات  الثدي  بسرطانات  اإلصابة  خطر  تقليل  مع  ارتبط 

والقولون واملستقيم بنسبة 32 باملئة.

وربطت أحباث سابقة بني اإلفراط يف تناول الكربوهيدرات السيئة 
بالسمنة  اإلصابة  رأسها  على  الضارة،  الصحية  اآلثار  من  وعدد 
اإلصابة  وخطر  والغلوكوز،  األنسولني  مستويات  فى  والتقلبات 

بالسرطان.

الزواج قارب جناة من السرطان
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مــطبخ

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 23 April 2016  2016 نيـسان   23 السبت 

ضمن وصفات الرجيم - أطباق األمساك ومثار 
البحر - املطبخ : غربي

    الكمية :5 شخص\أشخاص
    وقت الطهى :45 دقيقة

    السعرات احلرارية :447 كالورى
    

هذه الوصفة من أكثر األطباق الصحية واملفيدة 
للجسم، غنية بالفيتامينات واملعادن والدهون 
املفيدة للجسم، لذلك هي وصفة مثالية للرجيم، 

كما يصلح الطبق لألطفال بعد عامهم األول
املقادير :

    فيليه السمك: 1 كيلو )لقز أو هامور أو 
سول(

    الليمون: 3 حبات )احلامض(
    زيت الزيتون: 3 مالعق كبرية

    ملح: ملعقة صغرية
    حبق ناشف: ملعقة كبرية )أو بضعة أوراق 

حبق طازج مفرومة(
حسب  )طازج،  كيلو  نصف  اهلليون:      

الرغبة(
    بهار: رّشة

طريقة التحضري

بعد  فرن  السمك يف صينية  فيليه  يوضع   .1
دهنه بعصري احلامض وزيت الزيتون وامللح.

2. تصف عروق اهلليون إىل جانب السمك يف 
الصينية ويرّش فوقها البهار.

3. يشوى السمك واهلليون يف فرن حام ملدة 
نصف ساعة.

4. يضاف احلبق قبل إطفاء النار بعشر دقائق.

أو  املفلفل  األرز  مع  ساخنا  الطبق  يقدم   .5
املعكرونة املسلوقة. 

فيليه مسك 
باحلامض واحلبق 

لرجيم مثالي

املقادير :

    التفاح: 3 حبات )األمحر(
    دقيق: كوبان

    بيكربونات الصودا: ملعقة صغرية
    بودرة الزجنبيل: نصف ملعقة صغرية

    زبيب: نصف كوب
    اجلوز: نصف كوب )جمروش(
    البيض: 3 حبات )كبري احلجم(

    السكر الناعم: كوب
    زيت الذرة: كوب

    الفانيليا: ملعقة صغرية )سائلة(
    السكر الناعم: كوب )للتزيني(

    حليب: ملعقتان كبريتان )سائل، للتزيني(
    اجلوز: ربع كوب )حبات صحيحة، للتزيني(

    القرفة: ملعقة صغرية )للتزيني(

طريقة التحضري

1. سخين الفرن على درجة حرارةْ 180، استعملي 
صينية كب كيك، ضعي فيها أكواب ورقية.

2. قطعي التفاح إىل مكعبات صغرية احلجم.

الدقيق،  اخنلي  املطبخ  ورق  من  قطعة  على   .3
الصودا، القرفة والزجنبيل، واضيفي اجلوز.

4. يف وعاء اخلالط ضعي البيض والسكر واخفقي 
ليندمج جيدا.

5. اضيفي خليط الدقيق وقليب ليختلط.

قليب  ملعقة  وباستعمال  التفاح  أضيفي  ثم   .6
اخلليط. أضيفي الزبيب وقليب ليختلط.

7. وزعي خليط الكيك يف الكؤوس.

ينضج  أن  إىل  الفرن  إىل  الصينية  ادخلي   .8
الكيك.

إضافة  مع  السكر  ضعي  وعاء  يف  للتزيني:   .9
احلليب بالتدريج لتحصلي على صلصة سائلة.

كيك  كب  على  الصلصة  وزعي  للتقديم:   .10
التفاح ثم زيين بقطع اجلوز والقرفة.

البحرية الشهية، اخرتنا لكم من  حمليب املأكوالت 
السلمون  وشهي..  مبتكر  طبق  سيدتي  مطبخ 
بألذ  ومتتعي  حضريه  والعسل  باخلردل  املغطى 

األطباق وأطيبها
املقادير :

    السلمون: 10 شرائح )بوزن 5 أونصات(
    السكر البين: ثلثان الكوب
    اخلردل: ملعقتان كبريتان
    العسل: ملعقتان كبريتان
    ملح: نصف ملعقة صغرية

طريقة التحضري

1. ضعي شرائح السلمون على ورقة طبخ مدهونة 
إىل  اجللد  طبقة  تكون  أن  مالحظة  مع  بالزيت 

األسفل.

2. يف وعاء صغري، امزجي السكر البين واخلردل 
السلمون  شرائح  وادهين سطح  وامللح،  والعسل 

باملزيج.

3. اشوي الشرائح على أن تكون بعيدة عن مصدر 
النار حوالي 3- 4 بوصة ملدة 8 إىل 12 دقيقة أو 
تنغرس  بشوكة  باختباره  السلمون  ينضج  أن  إىل 

فيه بسهولة. 

السلمون املغطى باخلردل 
والعسل.. مبتكر وشهي

كب كايك التفاح املميز

 بيكنغ بودر: ملعقتان صغريتان
    ملح: رّشة

    الفانيليا: ملعقة صغرية
    طحني: 200 غم

    كرميا سائلة: 300 ميلليلرتا
    البيض: 2 حبة

    سكر: 100 غرامًا
    الزبدة: 250 غرامًا

    قهوة سريعة الذوبان: ملعقة صغرية )مقادير 
احلشوة(

    القرفة: ملعقة صغرية )مقادير احلشوة(
    سكر: 50 غم )مقادير احلشوة(

    اجلوز: 250 غرامًا )حممص ومطحون، مقادير 

كيكة القهوة واجلوز الشهية واملبتكرة

املقادير :
    كينوا: كوب
    املاء: كوبان

    ملح: نصف ملعقة صغرية
    فلفل أسود: ربع ملعقة صغرية

    ورق غار: 1 ورقة
    اجلرجري: باقة )مفروم(

    البصل األخضر: عود )مفروم(
    الفراولة: كوب )مقطعة(

    التوت األمحر: كوب )الكرانبريي / الطازج(
   

طريقة التحضري
1.  ضعي، يف قدر، كاًل من: الكينوا واملاء وامللح 
يغلي  حتى  متوسطة،  نار  على  والغار،  والفلفل 
املاء. من ثم، قّليب احملتويات بهدوء، وغطي القدر 
وخففي النار. واتركي القدر على النار حتى ينضج 
الكينوا. بعدها، انزعي القدر عن النار، واتركيها 

لتربد، فاحفظي حمتوياتها الرباد لساعة.
اجلرجري  من:  كاًل  التقديم،  طبق  يف  ضعي،   .2
والفراولة  املسلوقة  والكينوا  األخضر  والبصل 

والتوت الربي األمحر )الكرانبريي(.
كاًل  كوب،  أضيفي يف  اخلل:  إلعداد صلصة   .3
من: اخلل األبيض واخلل البلسمي وامللح والسكر 
يذوب  حتى  شوكة،  باستعمال  وقّليب  والفلفل، 
اسكيب  ثم  من  جيدًا.  املكونات  وختتلط  السكر، 
الزيت، مع االستمرار يف التقليب بواسطة الشوكة. 
وزعي صلصة اخلل على السلطة، من ثم قدميها 

مباشرًة.
·    ميكن جتهيز صلصة اخلل، وحفظها يف الرباد، قبل 

يوم من استعماهلا.
·       يتوّفر التوت الربي األمحر )الكرانبريي( يف مواسم 
معينة يف األسواق، لذا ميكن استبدال الرمان به.

احلشوة(

طريقة التحضري
1. اخنلي الطحني مع امللح والبكينج باودر واتركيه 

جانبا.

حتى  والزبدة  السكر  اخفقي  الكيكة،  لتحضري   .2
يصبح كرميي.

حتى  الفانيال  ثم  اخلفق  مع  البيض  أضيفي   .3
يصبح القوام كرمييا.

4. أضيفي جزء من الكرميا السائلة للخليط وجزء 
من الطحني بالتناوب مع الكرميا حتى تنتهي الكمية 

واخفقي حتى يصبح القوام كرميي.

ورشها  بالزيت  بدهنها  الكيك  صينية  جهزي   .5
بالطحني وضعي خليط الكيك.

6. لتحضري احلشوة اخلطي السكر واجلوز والقهوة 
والقرفة واتركي اخلليط جانبا.

الكيك بالصينية واخبزيه  7. أضيفي احلشوة إىل 
ملدة 45 دقيقة أو حتى ينضج واتركيه ليربد.
8. رشي وجه الكيك بالسكر الناعم للتزيني.

سلطة الكينوا والتوت الربي
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PRIME Minister Malcolm 
Turnbull has been hand-
ed a double dissolution 
election trigger after the 
Senate voted against leg-
islation to restore a build-
ing industry watchdog.
Australians are now like-
ly to head to the polls on 
July 2.
MPs and senators were 
recalled to Canberra by 
Governor-General Peter 
Cosgrove on Monday in 
a constitutional move 
not used for 40 years.
The bills were defeated 
36-34 in the Senate, with 
crossbenchers Jacqui 
Lambie, Glenn Lazarus, 
Ricky Muir and John Ma-
digan siding with Labor 
and the Greens.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has vowed to 
use a second rejection of 
the bills as a trigger for a 
double-dissolution elec-
tion.
Voters will be headed to 
the polling booths in July 
if Mr Turnbull keeps to 
his word.
Labor previously ac-
cused Mr Turnbull of 
misleading the governor-
general over his reasons 
for proroguing parlia-
ment, using “propagan-

Senate hands Malcolm Turnbull 
double-dissolution election trigger

da” to justify restoring 
the ABCC.
Mr Turnbull’s claim the 
ABCC would lead to im-
proved productivity was 
a “complete untruth”, 
based on discredited re-
ports and figures from 
“cash for comment” 
consultancy firms, se-
nior Labor senator Doug 
Cameron said.
“The prime minister mis-
led the governor-general 
and he knows it.” The 
bills robbed construc-
tion workers of basic hu-
man rights and put their 
lives in danger, he said, 
with evidence showing a 
rise in workplace deaths 
when the commission 
was established by the 
Howard government.
The Senate has also been 
asked to reconsider the 
government’s registered 
organisations bill, which 
is already an early elec-
tion trigger having been 
rejected several times.
The government also 
wants the Senate to con-
sider legislation abolish-
ing the Road Safety Re-
muneration Tribunal and 
is willing to temporarily 
adjourn debate on the 
ABCC to deal with it.
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Glenn Lazarus and Jacqui Lambie voted against legislation to restore a build-
ing industry watchdog. Picture: Kym Smith.Source:News Corp Australia

The Turnbull govern-
ment will reportedly 
spruik $16 billion in sav-
ings over four years in 
the federal budget, as it 
prepares for an all-but-
certain double dissolu-
tion election on July 2.
Sky News reported on 
Monday night that the 
government would pur-
sue changes to super-
annuation concessions 
and multinational tax 
avoidance to reach the 
savings figure.
Presenter Paul Murray, 
who is close to Coalition 
figures, claimed to have 
seen the script of a gov-
ernment television ad-
vertisement that would 
run immediately after 
the budget and focus on 
fiscal repair.
The taxpayer-funded 
advertising campaign 
would include fami-
lies, workers and other 
archetypes of the vot-
ing public reacting to 
newsreader announce-
ments, Murray said. The 
ads have already been 
filmed, he said.
Senior government min-
isters would not confirm 
the report on Tuesday 
morning. “The figures 
being thrown around 
in that story last night 
are not ones that I have 
heard at any time,” 
Foreign Minister Julie 
Bishop told Sky News. 
“I have not seen any of 
this and i cannot confirm 
it,” Employment Minister 
Michaelia Cash said.
A spokesman for Trea-

surer Scott Morrison 
told Fairfax Media the 
government would not 
respond to speculative 
reports and the budget 
would be handed down 
on May 3.
The leaked advertise-
ment script would seem 
to back up a report in 
The Australian Financial 
Review on Tuesday that 
Mr Morrison will reduce 
the amount of debt that 
multinational corpora-
tions can load on to their 
Australian operations to 
50 per cent from 60 per 
cent. The hit to so-called 
thin capitalisation would 
discourage companies 
from shifting tax-deduct-
ible debt to Australian 
shores. A Senate inquiry 
into corporate tax avoid-
ance is due to hand its 
final report to the gov-
ernment this week.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull previously 
criticised Labor’s pro-
posed changes to thin 
capitalisation, telling the 
Parliament that Treasury 
had advised they would 
“hurt the economy, 
crimp investment and 
cost jobs”.
Labor has seized on 
the apparent advertise-
ment leak as a sign of 
dysfunction within the 
government, on what is 
widely seen as the first 
day of an unofficial elec-
tion campaign. The Turn-
bull government scored 
its preferred trigger for a 
double dissolution elec-
tion on Monday night 

Federal budget 2016: Advertising ‘leak’ shows $16 
billion in savings: report

Treasurer Scott Morrison on Monday. Photo: Andrew Meares 

when the Australian 
Building and Construc-
tion Commission bill 
was rejected by the Sen-
ate for a second time.
Shadow treasurer Chris 
Bowen described the re-
port as “the biggest bud-
get leak since 1980” and 
said it was presumably 
designed to undermine 
the Treasurer. Manager 
of opposition business 
Tony Burke told Radio 
National the reported ad-
vertisement was “purely 
an election strategy” 
spruiking measures that 
will not have been imple-
mented before the cam-
paign commences.
“If that’s all it is, it should 
be paid for by the Liberal 
Party, not the taxpayer,” 
Mr Burke said.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has said he would 
call a double dissolution 
election for July 2 if the 
ABCC bill failed to pass 
the Senate. It is expected 
he will make a statement 
to that effect on Tuesday, 
although he would not 
call upon the Governor-
General to issue the writs 
until after the budget on 
May 3 and the budget re-
ply on May 5.
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce played 
down election chatter 
on Tuesday. “If we just 

start talking about an 
election now, everything 
else falls away,” he told 
Channel Seven’s Sun-
rise program.
Previous research sug-
gests savings of $16 
billion would be toward 
the lower end of what is 
possible if wide-ranging 
tax reform were on the 
table. In February, a re-
port by the Grattan Insti-
tute estimated the gov-
ernment could save $16 
billion just by reducing 
to $11,000 the amount 
of pre-tax income Aus-
tralians can salary sacri-
fice into superannuation 
each year.
Either way, the sav-
ings would buttress the 
government’s election 
pitch that it alone can be 
trusted to manage the 
nation’s economy and 
tackle the budget defi-
cit. But it comes only a 
day after the confirma-
tion of shipbuilding proj-
ects worth an estimated 
$40 billion (well beyond 
the forward estimates, 
however), including 12 
offshore patrol vessels, 
up to 21 Pacific Patrol 
Boats and the nine Fu-
ture Frigates. The gov-
ernment has committed 
to increasing defence 
spending to 2 per cent 
of GDP by 2023.

Liberal MLC Natasha Ma-
claren-Jones has been 
elected as government 
whip in the NSW Upper 
House after her prede-
cessor dramatically re-
signed in opposition to 
the government>s fuel 
bill.
Mr Phelps labelled the 
controversial ethanol 
mandate legislation as 
a fundamental attack on 
small business before he 
resigned as whip to cross 
the floor during a fiery 

debate in parliament last 
month.
Ms Maclaren-Jones’ ap-
pointment to government 
whip was recognition of 
her steadfast work ethic 
since being elected in 
2011, leader of the Liber-
al Party in the Legislative 
Council, John Ajaka said 
on Thursday.
Party members also unan-
imously passed a motion 
thanking Mr Phelps for 
his work as whip in the 
last five years, he said.

NSW Libs appoint new Up-
per House whip
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The Senate has defied 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull just one day into 
a three-week special sit-
ting of Parliament, hand-
ing him a double disso-
lution trigger and setting 
the stage for an unprec-
edented 75-day election 
campaign.
Mr Turnbull’s high-risk 
plan to hold a double dis-
solution poll on July 2 
comes as two new polls 
found the Coalition tied or 
even trailing a resurgent 
Labor opposition.
The government had set 
aside up to three weeks 
for a special sitting of the 
prorogued Parliament, 
which was opened by 
Governor-General Sir Pe-
ter Cosgrove on Monday 
morning in a bid to pass 
laws designed to restore 
the Australian Building 
and Construction Com-
mission.
But on Monday evening 
four of the eight Senate 
crossbenchers - Jacqui 
Lambie, Glenn Lazarus, 
Ricky Muir and John Ma-
digan - stared down Mr 
Turnbull’s threat of a dou-
ble dissolution poll, even 
at the risk of their own 
seats.
The government was de-
feated in a 36-34 vote.
That means the May 3 
federal budget will now 
form a key element of the 
government’s re-election 
pitch and that a pair of un-
tested leaders - neither Mr 
Turnbull nor Opposition 
Leader Bill Shorten have 
led their party in a cam-
paign before - will fight for 
Australians’ votes in what 
shapes as a marathon po-
litical contest.
Mr Shorten is due to deliv-
er his budget reply speech 
on May 5, and Mr Turnbull 
must visit the Governor-
General no later than May 
11 to formally issue the 
writs and announce the 

Election 2016: Australians set to head to polls on July 2 after Senate hands Malcolm Turnbull election trigger

poll.
On Sunday, Mr Turnbull 
confirmed defeat of the 
ABCC bill would mean 
“there will be a dissolu-
tion of both houses and 
an election of the 2nd of 
July” and speaking after 
the Senate vote, Liberal 
Senate leader George 
Brandis said the resto-
ration of the ABCC was 
an important part of the 
government’s economic 
agenda.
“We are a government that 
is prepared if we can’t get 
the Senate by a majority 
to agree with us, to take it 
to the people ... the budget 
won’t embark on the kind 
of reckless spending and 
a significantly greater lev-
els of taxation which seem 
to be at the heart of the 
Labor Party’s economic 
plan,” he said.
The Opposition Leader 
said Labor was ready for 
an election “whenever it 
is” and that the contest 
would be “between Labor 
putting people first, and a 
Liberal Party looking after 
vested interests and the 
big banks”.
“Australians know where 
Labor stands and what 
we stand for: decent jobs, 
protecting Medicare, bet-
ter schools, renewable en-
ergy and a fairer tax sys-
tem ... Australians are fed 
up with a Prime Minister 
who dithers but doesn’t 
deliver,” he said.
In a day of high drama in 
Canberra, Labor deputy 
Senate leader Stephen 
Conroy attacked Sir Pe-
ter after he addressed 
Parliament ahead of the 
special sitting to consider 
the ABCC bills. “A strong 
governor-general would 
never have agreed to 
this,” he said.
Senator Conroy said the 
ghost of Sir John Kerr - 
the governor-general who 
dismissed the Whitlam 

government - “reached 
out from the grave to in-
terfere in a democratically 
elected Senate decision”.
Mr Turnbull called on Mr 
Shorten to condemn the 
senator’s comments.
“Not for the first time, Sen-
ator Conroy has disgraced 
himself and I look forward 
to the Leader of the Op-
position publicly disasso-
ciating himself from those 
appalling remarks reflect-
ing, as Senator Conroy 
did, on the integrity and 
the office of the governor-
general,” he said on Mon-
day afternoon.
Mr Shorten later repri-
manded Senator Conroy , 
a close factional ally, over 
his “intemperate and un-
necessary” remarks.
The Coalition and Labor 
traded blows in question 
time on Monday about 
their competing prom-
ises to tackle union law-
lessness and to hold a 
royal commission into the 
banks.
Economic management 
and its plan to stamp out 
industrial lawlessness 
will be at the heart of the 
government’s re-election 
pitch, while Labor will 
push for a royal com-
mission into the banking 
sector while arguing its 
plan to reduce negative 
gearing, capital gains and 
superannuation tax con-
cessions will leave it best 
placed to fund hospitals 
and schools.
The cabinet is understood 
to have signed off on a 
range of measures that will 
boost corporate regulator 
ASIC’s powers on Mon-
day, in a move designed 
to respond to concerns 
about the behaviour of the 
major banks, and head off 
Labor’s politically popular 
push against the banks.
Mr Turnbull and Defence 
Minister Marise Payne 
also announced that up 
to 21 new Pacific Patrol 
boats, 12 offshore patrol 
vessels and nine future 
frigates will be built in Ad-
elaide and Perth.
Once the final designs of 
the vessels are decided on 
and building is under way 
from 2018, the project will 
deliver hundreds of new 
jobs and billions in new 
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The Senate has handed Prime Minister Malcolm Turnbull the trigger he needs to 
go to a double dissolution election on July 2. Photo: Alex Ellinghausen 

spending.
The announcement will 
also buttress the Coali-
tion’s vote in Western 
Australia and, in particu-
lar, South Australia. A fur-
ther announcement on the 
location of where future 

Prime Minister Malcolm 
Turnbull is facing calls to 
prevent wealthy Australians 
hiding money offshore and 
out of reach of the Austra-
lian Tax Office.
More than 40 prominent 
Australians have signed an 
open-letter to Mr Turnbull 
urging him to stamp out tax 
secrecy in response to the 
Panama Papers leak.
“By allowing corporations 
and wealthy people to set up 
shell companies and shift 
profits offshore, our politi-
cians are giving the mega 
rich the tools they need to 
hide public money through 
tax dodging,” says the let-
ter signed by Tim Costello, 
the head of World Vision, 
the ACTU’s Ged Kearney 
and Cassandra Goldie, chief 
executive of the Australian 
Council of Social Service.
“This lost revenue means 
millions of dollars’ worth of 
public services go down the 
drain.
“When wealthy people are 
allowed to hide money off-
shore, we all suffer: our 
schools are forced to rely 
on the charity of parents 
to buy the equipment they 
need to teach our kids, our 
hospitals have to turn their 
back on people in need of 
beds, homeless youth and 
family violence victims 
can’t get help, people with-
out paid work have to sur-
vive on just $37 a day and 
we will struggle to transition 
to a world with zero carbon 
pollution.”
In October last year, Mr 
Turnbull was attacked un-
der parliamentary privilege 
over his personal invest-
ments in a number of Wall 
Street hedge funds based 
in Caribbean tax havens, 
including two registered at 
a Cayman Islands address 
that was once described 
by US President Barack 
Obama as “the biggest tax 

scam on record”.
Labor was accused of 
stooping to the “politics of 
envy” in response.
The open letter urges Mr 
Turnbull to outlaw the use 
of shell companies with 
concealed ownership and 
other means of tax avoid-
ance, exposed comprehen-
sively in the Panama Pa-
pers leak.
“You can require multi-
national companies to be 
transparent about their ac-

Turnbull under pressure to stop the wealthy 
stashing cash in tax havens 

submarines will be built 
is expected in the next 
month.
The government’s plan to 
abolish the Road Safety 
Remuneration Tribunal is 
also expected to be dealt 
with by the end of the 

week.
The latest Fairfax-Ipsos 
poll published on Sunday 
found the two-party pre-
ferred vote tied at 50-50, 
while Newspoll showed 
Labor leads the govern-
ment 51-49.

tivities, so that they can’t 
avoid their tax obligations. 
You can scrap secrecy laws 
that allow accountants and 
lawyers to help their clients 
siphon away public money,” 
the letter states.
The Panama Papers and 
Australia’s response to it 
will take centre stage on 
Thursday when Tax Com-
missioner Chris Jordan 
fronts a specially-convened 
hearing of the Senate inqui-
ry into tax avoidance.

Construction on the next 
stage of Sydney’s West-
Connex project could 
begin within weeks after 
the NSW government ap-
proved a plan to build a 
«New M5» in the city>s 
inner-west.
The 9km tunnel will run be-
tween the existing M5 East 
at Kingsgrove and a new 
interchange at St Peters 
and is intended to reduce 
congestion and improve 
travel times, Planning Min-
ister Rob Stokes says.
Local roads will be upgrad-
ed and a new green space 
will be created south of 
Sydney Park as part of the 
development, he said.
The WestConnex project 
has faced growing oppo-
sition from local councils, 
community groups and 
residents with thousands 
of submissions specifical-
ly lodged in response to 
the environmental impact 
statement for the second 
stage of the development.
On Thursday, several 
members of the WestCON-
nex Action Group also 
staged a protest outside 
the Department of Plan-

Westconnex Sydney tunnel gets 
green light

ning and Environment of-
fices in Sydney.
Mr Stokes said the govern-
ment would impose sever-
al strict environmental pro-
tections in direct response 
to the issues raised by the 
community.
These include building 
new and upgraded cycling 
and pedestrian pathways 
connecting existing open 
spaces, imposing strict air 
quality limits for the tunnel 
and ventilation facilities 
and a net increase in trees 
in the area as a result of 
the works.

The new tunnel would dou-
ble capacity of the existing 
M5 East corridor, Roads 
Minister Duncan Gay said.
«For example, in 2021 trav-
el times will be cut by up to 
45 per cent for motorists 
travelling eastbound dur-
ing the morning peak from 
Beverly Hills to Botany,» 
he said on Thursday.
Mr Gay said initial work on 
the tunnel project, which 
is due to open in 2019, 
could begin within weeks 
pending federal govern-
ment approval.
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There will be a double-
dissolution election, says 
Malcolm Turnbull, and he 
intends holding it on July 
2nd. 
Treasurer Scott Morrison 
will announce at least 
$120 million in addition-
al funding for corporate 
regulator ASIC as part of 
a suite of measures to be 
unveiled on Wednesday, 
after he and Prime Min-
ister Malcolm Turnbull 
were challenged by the 
Coalition backbench on 
the need to crack down 
on bank behaviour.
The announcement will 
come a day after Mr Turn-
bull confirmed Austra-
lians will go to the polls 
in a double dissolution 
election to be held on 
July 2 and is designed to 
blunt the political impact 
of Labor’s push for a 
banks royal commission.
The federal govern-
ment’s formal response 
to a capability review of 
ASIC, which was consid-
ered by the cabinet on 
Monday night, will more 
than restore the $120 
million, four-year funding 
cut from the regulator in 
2014.
In addition, govern-
ment sources confirmed 
tougher civil penalties 
for wrongdoing and 
greater powers for ASIC 
were also on the table in 
a package designed to 
neutralise Labor’s potent 
attack over banks.
The Senate crossbench, 

Labor and the Greens 
handed Mr Turnbull the 
trigger he needed for the 
poll on Monday and on 
Tuesday six backbench 
MPs raised the behav-
iour of the major banks - 
which have been involved 
in a string of financial 
scandals in recent years 
- during the last Coalition 
party room meeting be-
fore the May 3 budget.
After allocating three 
weeks for Parliament to 
debate the restoration of 
the construction industry 
watchdog, the two cham-
bers rose after sitting 
for just a day and a half, 
kicking off the unofficial 
election campaign.
Late on Tuesday, gov-
ernment backbencher 
Dennis Jensen, who was 
dumped by the Liberal 
Party this month, said he 
was disappointed with 
the Turnbull government 
because “the strategic 
vision still doesn’t seem 
anywhere”.
“You still seem to have an 
issue where all of these 
pie in the sky ideas come 
out of nowhere,” the MP, 
who called for Tony Ab-
bott to be dumped in Feb-
ruary 2015, said.
Mr Turnbull also faced 
questions over the ap-
parent leak to Sky News 
of a planned advertising 
campaign that will trum-
pet $16 billion of savings 
over four years in the 
federal budget.
“After the budget, I will 

Federal budget 2016: Scott Morrison to give ex-
tra $120m to corporate regulator ASIC 

Prime Minister Malcolm Turnbull during question time on Tuesday. Photo: Alex Ellinghausen 
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advise the Governor-
General to dissolve both 
houses of Parliament and 
I will advise him to call an 
election on the 2nd of 
July,” he said.
Mr Turnbull said no deci-
sions had been taken with 
respect to the advertising 
campaign, while Foreign 
Minister Julie Bishop 
said those figures “are 
not ones that I’ve heard”.
Labor has announced it 
will hold a $53 million, 
two-year royal commis-
sion into the banks if it is 
elected – an idea backed 
by 65 per cent of voters 
in Monday’s Fairfax-Ip-
sos poll – but the federal 
government argues that 
corporate regulator ASIC 
is best placed to tackle 
issues in the sector.
Mr Turnbull and Mr Mor-
rison stared down res-
tive backbenchers in the 
party room meeting, ar-
guing that voters want-
ed action, not a lengthy 
royal commission into 
the banks, and promising 
the government’s plan to 
bolster ASIC would de-
liver a stronger “cop on 
the beat” in the banking 
sector.
In Tuesday morning’s 
meeting, backbench MPs 
Warren Entsch, John Wil-
liams and George Chris-
tensen – all of whom 
have publicly called for a 
royal commission – and 
MPs Russell Broadbent 
and Sarah Henderson 
pressed the Prime Min-

ister and the Treasurer 
to deliver a robust pack-
age of reform measures 
to crack down on banks’ 
bad behaviour.
After the meeting, Mr 
Entsch told Fairfax Me-
dia he would continue to 
speak out for the victims 
of such behaviour and 
insisted “there needs to 
be greater penalties”, 
though he conceded a 
royal commission “may 
not be the most effective 
way” to address the is-
sue of banks’ regulation 
and behaviour.
“I’ll be all over this is-
sue like a fat kid on a cup 
cake,” he said. “Whatever 
the outcome is, I insist we 
have somewhere where 
victims can go with confi-
dence and with no cap on 
payouts, so victims don’t 
get paid a pittance.”
Mr Entsch said he was 
“pleased” with the hear-
ing he had from the Prime 
Minister and Treasurer, 
while Mr Christensen said 
he had argued that “if La-
bor give them [the banks] 
a black eye, we have got 
to give them two. And ac-
tion would trump any in-
quiry but it would need to 
be serious action.”
Mr Broadbent suggested 
the creation of a new 
banking tribunal – a pro-
posal that met with ap-
proval in some sections 
of the party room – but 
that is understood not to 
be on the government’s 
agenda.
In Parliament, Labor 
treasury spokesman 
Chris Bowen pressed 
the government on why 
it had “cut ASIC funding 
by $120 million and ig-
nored at least 41 warn-
ings from ASIC that they 
need greater powers and 
resources”.
Mr Morrison fired back 
that Labor simply men-
tioned “royal commis-
sion and bank in the 
same phrase and they 
think that’s a policy”.

The Turnbull government 
is preparing to trump La-
bor in the budget by crack-
ing down harder on high-
income superannuation 
tax concessions to raise 
four times as much as the 
opposition’s policy.
Labor has promised to cut 
the income threshold for 
more heavily taxing con-
tributions from $300,000 
to $250,000. The Coali-
tion now plans to cut it to 
$180,000.
The change, to be unveiled 
on budget night, will tax 
more highly the super 
contributions of an extra 
244,000 Australians and 
will net $2 billion a year, 
compared with Labor’s 
$500 million a year.
Until 2012 all super con-
tributions paid by employ-
ers were taxed at 15 per 
cent, regardless of the 
employee’s tax band. The 
15 per cent rate amounted 
to substantial concession 
for high earners on the top 
rate and an impost for low 
earners beneath the tax-
free threshold.
In its second to last bud-
get, the Gillard govern-
ment imposed an extra 
contributions tax of a fur-
ther 15 per cent on high 
earners taking home more 
than $300,000.
In April last year Labor 
promised to cut the thresh-
old to $250,000, taxing a 
further 110,000 people at 
the higher rate. At the time 
then treasurer Joe Hockey 
attacked the proposal, say-
ing “only the Labor Party 
wants to increase taxes on 
superannuation”.
The budget decision to cut 
the threshold to $180,000 
will draw an extra 244,000 
taxpayers into the higher 
tax net, giving earners on 
the top 45 per cent rate a 
discount for contributions 
of 15 points instead of the 
present 30 points. In 2013-
14 only 380,000 out of 13 
million taxpayers earned 
more than $180,000.
The lower threshold will 
most likely come into ef-
fect in June 2017 when 
the temporary deficit re-
duction levy ends, eas-
ing the transition for high 
earners.

Labor’s championing of a 
lower threshold will make 
it difficult for it to attack 
what will be the biggest 
revenue-raising measure 
in Treasurer Scott Morri-
son’s first budget. When 
launching his own propos-
al to cut the threshold last 
year, Labor’s Chris Bowen 
said it would make super-
annuation “better, fairer 
and more  sustainable”.
In November, Mr Morrison 
warned an industry con-
ference that super should 
not be seen “as an open-
ended savings vehicle for 
wealthy Australians to ac-
cumulate large balances 
in a tax-preferred envi-
ronment, well in excess 
of what is required for an 
adequate retirement”.
“When Australians see 
the government support-
ing the accumulation of 
enormous superannuation 
fund balances in a tax pre-
ferred, and, in retirement, 
a tax-free environment, 
the confidence in the sys-
tem is significantly under-
mined,” he said.
His first budget might also 
tighten the generous caps 
on how much high earn-
ers can contribute to su-
per out of concessionally 
taxed funds. At present 
$30,000 for most taxpay-
ers, and $35,000 for those 
over the age of 50, the an-
nual caps might be cut to 
nearer $20,000.
Mr Morrison is also looking 
at tightening the separate 
“non-concessional” cap 
that allows contributions 
out of after-tax wages of 
up to $180,000 a year.
Sky News reported on 
Tuesday that a draft script 
of an advertisement to be 
screened by the govern-
ment after the budget re-
ferred to new and impor-
tant changes being made 
to Australia’s tax and 
super systems. It said su-
per needed to be flexible 
enough to work for every-
one, particularly low earn-
ers.
A spokesman for Mr Mor-
rison said the govern-
ment would not respond 
to speculative reports and 
the budget would be hand-
ed down on May 3.

Federal budget 2016: Coalition plans tough-
er crackdown on super to outflank Labor
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The biggest multinational 
companies operating in 
Australia are paying half 
the 30 per cent corporate 
tax rate on average, ac-
cording to a new report 
delivered just weeks out 
from a budget expected 
to target multinational tax 
dodging.
These foreign multination-
als are inflating their loss-
es and shifting their profits 
to rob Australia of crucial 
investment in our local 
hospitals and schools 
A review of two year’s 
worth of financial data 
lodged by multinationals 
including Google, Yahoo!, 
Microsoft and Samsung 
found profit-making com-
panies reduced their tax 
bills by a combined $5.4 
billion in 2013 and 2014.
Three tax avoidance ex-
perts from the University 
of Technology Sydney 
found the average rate of 
tax paid was 16.2 per cent 
- or less than the income 
tax rate paid by a working 
nurse in Australia.
They found the main tax 
avoidance techniques are 
debt-loading, also known 
as thin capitalisation, 
where Australian subsid-
iaries are hit with massive 
interest bills by offshore 
divisions of the same 
company as a way of ar-
tificially-lowering taxable 
earnings here, and profit 
alienation.
Profit alienation is where 
Australian divisions are 
forced to pay large intel-
lectual property fees to 
divisions based in tax ha-
vens and low-tax jurisdic-
tions.
The report suggests that 
multinational pharmaceu-
tical companies - some 
of whom were called be-
fore the Senate’s inquiry 
into tax avoidance and 
criticised for using profit 
alienation - have the low-
est effective tax rate of just 
5.7 per cent of their local 
profits.
The Australian earnings 
of multinationals phar-
ma companies including 
Procter & Gamble, Roche, 
Glaxosmithkline, Sanofi-
Aventis Australia and 
Pfizer were scrutinised as 
part of the review by UTS 
academics Ross McClure, 

Roman Lanis and Brett 
Govendir.
The report was funded by 
1700 GetUp! supporters, 
whose contributions paid 
for the release of 200 fi-
nancial reports lodged 
with Australian regulatory 
authorities.
Multinational tax avoid-
ance is shaping as a key 
election battleground, 
with a leaked post-budget 
television advertisement 
script suggesting the 
Turnbull government will 
announce a tax avoidance 
crackdown, potentially 
saving billions.
In March last year, Labor 
announced its first tax 
policy, a package aimed at 
limiting profit-shifting that 
it said would claw back $2 
billion for the budget bot-
tom line over fours years.
The issue of international 
tax evasion has taken on 
a new dimension since the 
Panama Papers leak ex-
posed endemic tax avoid-
ance across the globe.
Australian Tax Commis-
sioner Chris Jordan will 
front a special hearing of 
the Senate tax avoidance 
inquiry on Thursday af-
ter trying to co-ordinate 
a global regulatory re-
sponse to the Panama Pa-
pers scandal.
The UTS report found mul-
tinationals in the tech sec-
tor paid an average 7.5 per 
cent tax rate.
Companies like Apple, 
Google and Microsoft 
were heavily-criticised af-
ter they appeared before 
the Senate inquiry.
Daney Faddoul, a senior 
campaigner at GetUp!, 
said the tax lost in 2013 
and 2014 would be great-
er if all multinationals were 
included in the review in-
stead of just the largest 76 
profit-making companies 
in the top 100.
“Everyday Australians are 
paying tax at a higher rate 
than billionaire corpora-
tions like Chevron, Apple 
and Google. These foreign 
multinationals are inflating 
their losses and shifting 
their profits to rob Austra-
lia of crucial investment 
in our local hospitals and 
schools,” he said.
The budget will be handed 
down on May 3.

How 76 profitable companies left Australian 
taxpayers $5.6 billion out of pocket
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The Prime Minister and 
Treasurer have hauled in 
Australia’s big four bank 
chiefs and warned them 
not to pass on to custom-
ers additional costs aris-
ing from a $121 million 
funding package for the 
corporate regulator.
The meeting comes a day 
after Treasurer Scott Mor-
rison announced Austra-
lia’s banks would pick up 
the tab for $121 million 
of a $127 million funding 
boost for the government 
regulatory body, which 
prompted warnings that 
households could pay 
and the banks to pledge 
they won’t pass on those 
charges.
By 2018-19, the bill for 
Australia’s biggest com-
panies will rise to at least 
least $330 million a year 
when the Australian Se-
curities and Investments 
Commission moves to a 
full user-pays model.
The banks released their 
formal response to the 
government’s plans on 
Thursday and moved to 
quell public anger over a 
series of scandals with a 
package of six measures 
designed to rebuild public 
confidence in the sector.
Amid a political firestorm 
that has seen Labor prom-
ise a $53 million, two-year 
royal commission - and 
the federal government 
respond with the $121 
million impost on the 
banks designed to re-
store corporate regulator 
ASIC’s funding - Austra-
lian Bankers’ Association 
chief Steven Munchen-
berg announced the mea-
sures on Thursday.
The six steps comprise: 
a review of product sales 

commissions; an inde-
pendent customer advo-
cate established in each 
bank to ensure retail and 
small business custom-
ers have a voice and that 
complaints are dealt with; 
better protections for 
employee whistleblow-
ers; the banning of rogue 
advisers; a review of the 
customer code of prac-
tice; and working with 
government to ensure the 
implementation of the us-
er-pays system for ASIC.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull said on Thurs-
day the meeting had 
been held to discuss the 
banks’ response to the 
ASIC changes and that 
it served as a further re-
minder to banks of their 
social responsibilities 
to customers, not just 
profits -  a reminder he 
first delivered earlier this 
month.
He said: “What we’ve 
done is brought the banks 
in and they have present-
ed us with the changes 
they are implementing 
... They have confirmed 
their strong support for 
the changes to ASIC that 
the Treasurer announced 
yesterday and they have 
confirmed they will not 
be passing on costs, the 
additional costs, they 
will have to bear to sup-
port the extra investment 
in ASIC; they won’t pass 
them on to the public.” 
As Opposition Leader 
Bill Shorten continues to 
press for a royal commis-
sion into the banks, Mr 
Turnbull said his govern-
ment was taking action 
and that “what he has 
proposed is lawyers first. 
We are putting customers 

Turnbull and Scott Morrison haul in bank chiefs over watchdog
first.”
The banks’ measures are 
designed, in part, to take 
the political heat out of 
the debate over banks’ 
behaviour, with the sec-
tor fearing it will become 
a political football during 
the lengthy federal elec-
tion campaign.
Last week, Fairfax Media 
reported the association 
had not yet ruled out an 
advertising campaign to 
help rehabilitate the image 
of the banks in the eyes 
of their customers, but in-
stead of going down that 
path, the six measures 
announced on Thursday 
are the industry-wide re-
sponse.
Mr Morrison’s announce-
ment on Wednesday came 
after a capability review 
of ASIC announced was 
put in train by the govern-
ment last July, and after a 
series of scandals at the 
Commonwealth Bank, 
Macquarie Bank and Na-
tional Australia Bank, and 
allegations from corpo-
rate regulator ASIC that 
the ANZ and Westpac 
rigged the bank bill swap 
rate.
Mr Munchenberg said cus-
tomers expected banks 
to “keep working hard to 
make sure they have the 

right culture, the right 
practices and the right 
behaviours in place”.
“That’s why the banks 
will immediately establish 
an independent review of 
product sales commis-
sions and product based 
payments, with a view to 
removing or changing 
them where they could 
result in poor customer 
outcomes,” he said.
“Banks will also improve 
their protections for 
whistleblowers to ensure 
there is more support for 
employees who speak out 
against poor conduct.
“This plan delivers im-
mediate action to make 
it easier for customers to 
do business with banks, 
including when things go 
wrong. For example, im-
proved complaints han-
dling and better access to 
external dispute resolu-
tion, as well as providing 
compensation to custom-
ers when needed.”
Some legislation will be 
needed to implement the 
plans. Gina Cass-Gottlieb 
and Gilbert + Tobin Law-
yers have been appointed 
to lead the work on the re-
view process and to help 
select an independent 
panel to implement the 
changes.

Mr Morrison and assistant treasurer Kelly O’Dwyer announce expanded 
powers to ASIC to regulate the financial sector on Wednesday. Photo: 
Alex Ellinghausen

IT MAY have the scoop 
on one of the biggest sto-
ries this year but there’s a 
good chance 60 Minutes 
won’t have much to air on 
Sunday.
There are already sugges-
tions the Nine Network will 
be restricted in what it can 
broadcast and a spokes-
woman has declined to 
comment on whether the 
network will be able to air 
footage of the kidnapping.
“(We’re) still checking 
with the team who are on 
the way home,” she said.
She told news.com.au 
that 60 Minutes may air 
an update on the story on 
Sunday but would have to 
check with the executive 

producer who was busy 
getting the crew back to 
Australia.
It was also unclear wheth-
er there were any legal or 
other restrictions prevent-
ing the story being told.
“This is something we’ll 
need to assess after the 
crew are home,” she said.
At the airport in Lebanon, 
reporter Tara Brown told 
The Australian: “Please 
appreciate we can’t talk. 
This is serious and we 
can’t talk about it”.
Despite the popularity of 
the show, the kidnapping 
attempt has been heavily 
criticised on morning talk-
back shows and on social 
media.

What will 60 Minutes actually 
air on Sunday?
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‘�e heroism, courage and sacri�ce of the 
legendary ANZACs helped shape the identity 

of our great nation, and continues to inspire us 
as individuals and a community today.’

ANZAC DAY
2016

Clr Khal Asfour
Mayor of Bankstown
Ph: 9707 9523  
Fax: 9707 9517  
www.bankstown.nsw.gov.au   

»لقد ساعدت البطولة، الشجاعة والتضحية ليوم 
األنزاك األسطوري على تشكيل وتحديد هوية أمتنا، 

وتستمر يف إلهامنا كأفراد ومجتمع اليوم«

The official opening of Bank of Syd-
ney’s Branch at Maroubra was held 
on Wednesday, 20 April 2016 in the 
presence of the Bank’s Chairman, 
Nicholas Pappas AM, CEO Rob An-
derson, Executives and staff, along 
with a host of dignitaries including 
Federal, State and municipal lead-
ers, members of the diplomatic 
corps and community and media 
representatives.
In his opening speech, Mr Pappas 
welcomed guests to Bank of Syd-
ney’s newest branch and said:
“I would like to welcome everybody 
to Maroubra, the heartland of Rabbi-
tohs, for our latest Branch opening.
“It occurred to me today that in 

the mid-60s, as a child, I attended 
on this very site the opening of the 
Maroubra post office. It was a new 
post office then.  It was considered 
state of the art, but how the world 
has changed since then.  Maroubra 
was a very different place and yet, 
here we are now, some fifty years 
later, opening a state of the art 
branch of the Bank of Sydney, here 
in this great suburb of Maroubra, in 
the great Federal seat of Kingsford-
Smith. 
“Bank of Sydney’s vision is to be 
Australia’s only true relationship 
bank; you will hear more about this 
from Rob Anderson, our recently 
appointed CEO who joins us after a 

stellar career at ANZ and before that 
at NAB.  We are very proud to have 
Rob join our team.”
Bank of Sydney CEO Rob Anderson 
conveyed his thanks to everyone for 
joining the Bank’s team on this spe-
cial occasion and said:
“I wanted to take this opportunity to 
first of all express how proud I am 
to work for this Bank.  What has re-
ally impressed me in my first eleven 
weeks in the role is the passion of 
our people to look after our custom-
ers.  Each one of the people who 
work here is the face of our Bank.  
For me it is the most important link-
age to our customers.  
Every person can usually name one 

banker who was a turning point in 
their life.  This is what I want to do 
with our Bank, help our custom-
ers say there is a person at Bank of 
Sydney who helped them with their 
business at whatever level.  And the 
difference with us is if there is any 
issue you are always entitled to es-
calate it by picking up the phone and 
talking to me.
“Thank you again for joining us on 
this historic day here in Maroubra 
and please enjoy our hospitality.”

Bank of Sydney’s newest branch is 
located at 205 Maroubra Rd, Marou-
bra and open Monday to Friday, from 
9.30am to 5.00pm

Bank of Sydney celebrates the opening of new Maroubra Branch
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االتصال على:
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Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 
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حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

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

وصدق يف املعاملة

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

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

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

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