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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

تثبيت »االتفاق« بني سالمة و»حزب اهلل«.. واملصارف قيد االختبار

مـوفدان أمـريكيان فـي بـريوت: »أوامر« نـفطية ونقـدية!
»الناعمة«  األمريكية  احلرب 
مفتوحة:  اهلل«  »حزب  ضد 
ممنوع على احلزب أن يدخل 
وإذا  املصريف،  نظامنا  إىل 
إىل  يدخل  أن  لبنان  أراد 
أن  عليه  املصريف،  نظامنا 
الواليات  قوانني  حيرتم 
القانون  فيها  مبا  املتحدة، 
ضد  املوجه  األخري  املالي 

»حزب اهلل«.
اليت  الرسالة  هي  هذه 
اخلزانة  وزير  نائب  أبلغها 
غاليزر،  دانيال  األمريكية 
ملسؤولني لبنانيني اجتمعوا 
به يف واشنطن قبل عشرة 

أيام.
وصل  اليت  بريوت  يف  أما 

االول،  أمس  غاليزر  اليها 
يف  عباراته  متيزت  فقد 
بوزير  مجعه  الذي  اللقاء 
خليل،  حسن  علي  املال 
وصالبة  الشكل  يف  التتمة صفحة 31مبرونة 

يف املضمون.
هذه  احلكومة  فعلت  وحسنا 
مستعدة  كانت  أنها  املرة، 
توجها ملسه  ومتلك  للزيارة 
اجتماعه  خالل  غاليزر، 

وسيلمسه  املال،  بوزير 
حباكم  اجتماعه  خالل  اليوم 
الدكتور  املركزي  املصرف 
رياض سالمة، ثم مع مجعية 

املصارف اللبنانية.
واسعة  مصادر  ووفق 
االطالع، فإن االجتماع الذي 
متام  احلكومة  رئيس  ترأسه 
الكبرية،  السرايا  سالم يف 
خليل  حسن  علي  وحضره 
ورياض سالمة، متيز مبقاربة 
وذلك  للملف،  واقعية 
استنادا إىل موقف السلطة 
السياسية اليت فّوضت هذا 
مقاربة  بصياغة  »الثالثي« 
اعتمادها  إىل  يصار  موحدة 

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

ودول  روسيا  اتفقت 
اخلليجي  التعاون  جملس 
املشاورات  تكثيف  على 
»خريطة  ووضع  السياسية 
التعاون  لتعزيز  طريق« 

التجاري. االقتصادي– 
مواقف  يف  تقارب  وبرز   
من  عدد  حيال  الطرفني 
امللفات خالل اجتماع الدورة 
املستوى  على  الرابعة 

خريطة طريق روسية - خليجية لتعزيز التعاون وحماربة اإلرهاب

التتمة صفحة 31

الوزراء  رئيس  يسعى 
العبادي  حيدر  العراقي 
إىل توحيد مواقف األطراف 
معركة  حول  املختلفة 
إىل  واصطحب  الفلوجة، 

من  عددًا  العمليات  مقر 
بينهم  السنة،  الزعماء 
سليم  الربملان  رئيس 
من  حذر  الذي  اجلبوري 
»يف  املعركة  استغالل 

القوات النظامية و»احلشد«، يسيطران على مركز الكرمة ويتقدمان غرب الفلوجة

التتمة صفحة 31  

»احلوار  ملنتدى  الوزاري، 
لروسيا  االسرتاتيجي« 
على  التعاون،  وجملس 
حول  التباين  استمرار  رغم 
الطرفان  وحتدث  سورية. 
ضرورة  على  اتفاق  عن 
جمال  يف  التعاون  تعزيز 

اإلرهاب.
احلالية  الدورة  وُخصصت 
اجلانب  من  ترأسها  اليت 

التعبئة الطائفية«، ورئيس 
اللطيف  الوقف السين عبد 
اهلميم، لطمأنتهم إىل عدم 
حدوث انتهاكات، ودعا اىل 

وزير املال علي حني خليل مستقبال دانيال غاليزر

اخلارجية  وزير  العربي 
اجلبري،  عادل  السعودية 
تطوير  آفاق  يف  للبحث 
يف  الثنائي  التعاون 
ووضع  املختلفة  اجملاالت 
التنسيق  لتعزيز  آليات 
القضايا  الطرفني يف  بني 

اإلقليمية والدولية.
مؤمتر  خالل  اجلبري  وأبدى 

This offer is valid from 01/05/2016 until 30/08/2016. Terms and conditions apply and are available in the Product Disclosure Statement (PDS).  The PDS and current rates are available from any branch of Bank of Sydney, at banksyd.com.au or by calling 1300 
888 700. This advice is general and does not take into account your specific needs. The PDS should be considered before making any decisions about the appropriateness of any of our products. Other Fees 
& Charges may apply. Bank of Sydney Ltd (BOS) ABN 44 093 488 629 AFSL & Australian Credit Licence Number 243 444. 
 

 

                       

 
Better than advertised rates
Plus NO FEES       trevnoc/yub uoy nehw 
USD, Euros & GBP in cash
or send by T.T. overseas! 
Just mention Pack&Go!
when you visit one of 
our branches.

Pack & 
Go!

Foreign Exchange

when you visit o
our branches.

التتمة صفحة 31

ترامب حيصد »الرقم 
الذهيب« وكلينتون 
تتخبط يف الفضائح

تطور مل يكن متوقعًا يف 
الرئاسي  السباق  بداية 
املرشح  جنح  األمريكي. 
للجدل  املثري  اجلمهوري 
مجع  يف  ترامب  دونالد 
 ١٢٣٧ الـ  الذهيب  الرقم 
مندوبًا حلسم ترشيحه عن 
وقت  يف  اجلمهوريني، 
الصدارة  مرشحة  تتخبط 
الدميوقراطيني  بني 
يف  كلينتون،  هيالري 
فضائح الربيد اإللكرتوني 
استطالعات  وتراجعها يف 
احلامسة  كاليفورنيا  والية 

خالل عشرة أيام.
وعلى رغم أعمال الشغب 
صاحبت  اليت  والعنف 
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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
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لبنانيات
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عقد جملس الوزراء جلسة عادية 
عصر  من  والنصف  الرابعة  عند 
اجلاري  اخلميس  االول  امس 
الوزراء  جملس  رئيس  برئاسة 
الوزراء  وحضور  سالم  متام 
الذين غاب منهم الوزير بطرس 

حرب.
استمرت  اليت  اجللسة  اثر  على 
وزير  تال  ساعات،  أربع  حنو 
املقررات  جريج  رمزي  االعالم 
الرمسية اآلتية:« بناء على دعوة 
عقد  الوزراء،  جملس  رئيس 
عند  األسبوعية  جلسته  اجمللس 
ظهر  بعد  من  والنصف  الرابعة 
 26 فيه  الواقع  اخلميس  اليوم 
أيار 2016 برئاسة دولة الرئيس 
وحضور الوزراء الذين غاب منهم 

الوزير بطرس حرب.
دولة  كرر  اجللسة  مستهل  يف 
اجللسات  يف  كما  الرئيس، 
بضرورة  املطالبة  السابقة، 
يف  مجهورية  رئيس  انتخاب 
استمرار  ألن  وقت،  أسرع 
بظالله  يلقي  الرئاسي  الشغور 
املؤسسات  سائر  عمل  على 
أن  اىل  مشريا  الدستورية، 
من  حذر  قد  االمن  بيان جملس 
ان استمرار هذا الشغور يعرض 
لبنان اىل أخطار وأضرار كبرية.

بعد ذلك انتقل اجمللس اىل حبث 
جدول  على  الواردة  املواضيع 
أعمال اجللسة، فتمت مناقشتها 
نظرهم  وجهات  الوزراء  وأبدى 
بصددها، وبنتيجة التداول اختذ 
اجمللس القرارات الالزمة بشأنها 

وأهمها:
وزارة  طلب  على  -املوافقة   1
الصحة العامة توزيع االعتمادات 
على املؤسسات العامة واخلاصة 
عن  الوزارة  نفقة  على  للعناية 
العام 2016 واعتماد العقود مع 
هذه املؤسسات منذ مطلع العام 

.2016
جلنة  تأليف  على  -املوافقة   2
امسية  لوائح  لوضع  وزارية 

لالرهاب.
3 -املوافقة على مشروع مرسوم 
يرمي اىل الرتخيص بانشاء فرع 
»فوكس  باسم  أجنبية  جلمعية 
اسسيستنس  هيومانيرتيان 

»يكون مركزه يف بريوت.
وزارة  طلب  على  -املوافقة   4
للمنظمة  مكتب  تأمني  الزراعة 

العاملية للصحة احليوانية.
االستمرار  على  -املوافقة   5
 3016 رقم  العقار  اشغال  يف 
كسوق  الشياح  منطقة  من 

 جملس الوزراء وافق على تأليف جلنة وزارية 
لوضع لوائح امسية لالرهاب وسالم كرر املطالبة 
بضرورة انتخاب رئيس مجهورية يف أسرع وقت

للخضار والفاكهة باجلملة ملدينة 
بريوت.

وزارة  طلب  على  املوافقة   -6
املكتب  اخالء  واملياه  الطاقة 
قبل  من  صور  يف  املستأجر 

مؤسسة مياه لبنان اجلنوبي.
وزارة  طلب  على  -املوافقة   7
فسخ  العالي  والتعليم  الرتبية 
منطقة  يف  بناء  اجيار  عقد 
عمشيت املستأجر لصاحل مدرسة 

كفرساال.
8-املوافقة على مشروع مرسوم 
يرمي اىل تعديل املرسوم 5397 
املتعلق   1982/9/20 تاريخ 
العسكريني  تعويضات  بتحديد 
الداخلي  األمن  قوى  ورجال 

واألمن العام.
وزارة  على طلب  املوافقة   -  9
الدفاع الوطين دفع املستحقات 
للمستشفيات  املتوجبة 
الطبية  واملراكز  واملختربات 
مع  املتعاقدة  املدنية  والعالجية 
 2016/1/1 من  اعتبارا  اجليش 
ولغاية تاريخ تصديق االتفاقات 

معها عن العام 2016.
10 -املوافقة على اصدار سندات 
اللبنانية  باللرية  خاصة  خزينة 
لتسديد  سنوات  مخس  ملدة 
قيمة حماضر الفروقات املرتتبة 
جلنة  اجنزتها  واليت  للمتعهدين 
انفاذا  وذلك  الديون،  تدقيق 
تاريخ   226 رقم  القانون  لنص 

.2012/10/22
مراسيم  على  املوافقة   -  11
من  اعتمادات  نقل  اىل  ترمي 
اىل  العامة  املوازنة  احتياطي 
للعام  الوزارات  بعض  موازنات 
القاعدة  أساس  على   2016
احتياجات  ألجل  عشرية  االثنيت 

هذه الوزارات.
مشروع  على  -املوافقة   12
تعديل  اىل  يرمي  مرسوم 
بتنظيم  املتعلق  املرسوم 1658 

اجلامعة اللبنانية.
مشروع  على  املوافقة   -  13
تعيني  اىل  يرمي  مرسوم 
مساعدين  واساتذة  معيدين 
التعليمي  املالك  يف  واساتذة 

للجامعة اللبنانية.
14 - املوافقة على طلبات بعض 
قبول  على  املوافقة  الوزارات 
عينية لصاحلها  او  نقدية  هبات 

من قبل بعض اجلهات.
بعض  على طلب  املوافقة   -15
الوزارات املشاركة يف مؤمترات 
وعلى  اخلارج  يف  اجتماعات  او 

سفر ممثلني عنها.

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة سالم

اثر  عدوان  جورج  النائب  لفت 
النيابية  اللجان  اجتماع  انتهاء 
املشرتكة اىل ان لديه »مالحظة 
حزب  ان  قيل  انه  اذ  صغرية، 
العماد ميشال  تعيني  يريد  اهلل 
عون، بكل حمبة اقول ان العماد 
تأييد  بأوسع  اليوم حيظى  عون 
من املكون الوطين الذي ينتمي 
ان  جيب  موضوع  هذا  اليه، 
الناس  كل  لكن  عنده،  نتوقف 
تعرف ان حزب اهلل منذ سنتني 
انا  برأيي  عون،  العماد  يرشح 
يبذل  ال  انه  خمطئا  اكون  وقد 
اجلهد الكايف القناع حلفائه، هذا 
شيء، اما ان العماد عون ليس 
باملكون  االوسع  التمثيل  لديه 
علينا  النه  آخر،  فشيء  لديه، 
يف  اذ  االمور،  كل  نراعي  ان 
املنطقة جيب  جيري يف  ما  ظل 
مجيعا ان نتوقف عند التفتيش 
عن حلول ونفتش عما جيب ان 

نقوم به«.
لقانون  »بالنسبة  اضاف: 
امثن موقف  ان  اريد  االنتخابات 
مكاري  فريد  الرئيس  دولة 
دفعا  يبذله  الذي  الكبري  للجهد 
قانون  للتوصل اىل  االمام  اىل 
انتخابي جديد. حنن مؤمنون بأن 
ظروف  يف  املطلوبة  النسبية 
طبيعية بالبالد هي من القوانني 
القانون  اليوم  امنا  املمتازة، 
الذي  الراهنة  الظروف  ظل  يف 
او  املشرتكة  املساحة  يتناول 
الكل هو املختلط، من اجل ذلك 
نؤمن  ان  اما  حلني:  امام  حنن 
املشرتكة  بالقواسم  باملختلط 
الستني،  قانون  على  نبقى  او 
حبق  ترتكب  جرمية  هي  وبرأيي 
اىل  نعود  ان  اللبنانيني  كل 

قانون الستني«.
من  الكثري  »امسع  وتابع: 

 عدوان: البقاء على قانون الستني جرمية
رئيس  انتخاب  ان  الكالم 
الطالق  اساسي  هو  اجلمهورية 
واملؤسسات. هذا  النظام  عجلة 
وصادق،  صحيح  جيد،  كالم 
امنا قانون انتخابي جديد يوازي 
رئيس  النتخاب  نفسها  االهمية 
تكوين  اىل  لنعود  للجمهورية 
احلالي  القانون  الن  النظام، 
النظام،  ضرب  يف  يساهم 
القانون احلالي يساهم ان نعود 
اىل البوسطات ومننع احملاسبة، 
القانون احلالي يساهم يف عدم 
املدني  اجملتمع  شرائح  متثيل 
بعضه  يكمل  كله  وهذا  وغريه 
الرئيس  انتخاب  فكما  البعض، 
انتخابي  قانون  كذلك  اولوية 
ايضا  امثن  ان  واريد  اولوية، 
كنعان  ابراعيم  الزميلني  موقف 
يبذالن  اللذين  فياض  وعلي 
املختلط،  لبحث  كبريا  جهدا 
نقدم  مل  اذا  النهاية  يف  النه 
على مساحة مشرتكة فربأيي لن 
نستطيع ان نضع قانونا جديدا، 
يف  وآمل  اليوم،  تقدمنا  لذلك 
ينطلق  ال  ان  املقبلة  اجللسات 
فعلى  النقاش  عدم  من  احد 
اجلميع ان يرى هواجس الفريق 
نراعي،  ان  علينا  وكيف  االخر، 
املساحة  عن  بعيدين  لسنا  اذ 
املشرتكة، واذا توفرت االرادة 
لذلك  جديد  قانون  اىل  نصل 
النه  االجتاه  بهذا  الدفع  علينا 
للبنانيني  نقول  ان  املعيب  من 
اننا مل نستطع ان نضع قانونا 
جمللس  مددنا  بعدما  جديدا 
ان  رأينا  وكما  مرتني،  النواب 
انعاش  هي  البلدية  االنتخابات 
السلطة،  ولتداول  للدميقراطية 
االمر  نفعل  ان  مينعنا  شيء  ال 
اجلمهورية  رئاسة  يف  نفسه 

بقانون انتخابي جديد«. 

اجلمهورية  مفيت  استقبل 
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
وفدا  الفتوى،  دار  يف  دريان 
عن  املنبثقة  املتابعة  جلنة  من 
اإلسالمية  الفعاليات  لقاء 
حطب  حممود  احملامي  برئاسة 
الذي قال بعد اللقاء: »تداولت 
املفيت  مع مساحة  املتابعة  جلنة 
الساحة  تهم  عدة  مبواضيع 
ما  مقدمتها  ويف  اإلسالمية، 
اخلطاب  جتديد  حول  يطرح 
واإلجرام  العنف  وموجة  الديين 
انه  باسم الدين، فأكد مساحته 
يف اطار الثوابت اإلسالمية يدعو 
املشرتك،  العيش  ثقافة  اىل 
واحلوار مع اآلخر باحلكمة وباليت 
هي احسن، والرب والقسط اليه 
استمدادا من اآليتني الكرميتني: 
»ال اكراه يف الدين« »ال ينهاكم 
اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف 
الدين ومل خيرجوكم من دياركم 
أن تربوهم وتقسطوا اليهم ان 

اهلل حيب املقسطني«.
وأضاف حطب نقال عن دريان: 
مناسبات  ويف  اكدنا  »لقد 
عديدة استنكارنا وشجبنا للفكر 
بعض  وملمارسات  الضال 
على  والدخيلة  الضالة  الفئات 
اإلسالم، اليت تعيث يف األرض 
الفساد واإلجرام، وتنسب اليه 
شعاراته  وحتت  وبهتانا  زورا 
واألمنني،  األبرياء  قتل  إباحة 
السمحة  بتعاليمه  اإلسالم  بينما 
حرم ونهى عن هذه املمارسات 
البشعة بكل أشكاهلا وصنوفها، 
الناس  مع  التواد  إىل  ودعا 
أرسلناك  »وما  بينهم  والرتاحم 

اال رمحة للعاملني«.
وتابع: »وعن رأيه يف ما يصدر 
من طروحات على هامش الدعوة 
الديين،  اخلطاب  جتديد  إىل 
وفيه جتاوز للعقيدة والنصوص 
مساحته:  قال  احملكمة  القرآنية 
واآلخر  احلني  بني  »تطالعنا 
على  وطارئة  ناشزة  أفكار 
والتفسري، فتتشاطر يف  الفقه 
اإلسالم  مساحة  على  مزايدتها 
اىل  تدعو  اليت  وقيمه  ومبادئه 
وحرية  البشرية  النفس  حفظ 
كرمنا  »ولقد  والكرامة  االنسان 
هدى  بغري  فتجنح  آدم«،  بين 
من  النيل  اىل  منري  كتاب  وال 
العقيدة، واىل حتريف النصوص 
منطوقها  يف  الصرحية  القرآنية 
اعناقها  فتلوي  ودالالتها، 
هو  ما  بطروحاتها  متجاوزة 
بالضرورة،  الشرع  من  معلوم 
االئمة  امجاع  عليه  استقر  وما 
عقيدة  بان  موحية  االعالم، 
الناسخة  العلة  هي  املسلمني 
املسلمني  لرتاحم  والناسفة 
ويف  االخرين،  مع  وتعاطفهم 
ذلك ما فيه من احنراف وتشويه 
للسرية النبوية العطرة، وتأويل 
التنزيل،  حمكم  مع  يتنافى 
ما  يف  املسلمني  عقيدة  وكأن 
دماء  استباحة  جتيز  يزعمون، 

اآلخرين وحرماتهم، وان مساحته 
كل  مطلقا،  رفضا  يرفض 
األقوال واألفكار اليت تصدر عن 
أي كان، مبا يتنافى مع شرعنا 
احلنيف ومع الثوابت يف عقيدتنا 
اإلسالمية، فهي ال تعرب اال عمن 

صدرت عنه وروج هلا«.
مساحته  »دعا  حطب:  واردف 
رغم  فاجتهد  جترأ  من  كل 
الثابتة،  الشرعية  القاعدة 
االجتهاد  عن  والناهية  املانعة 
يف مورد النص، اىل الكف عن 
اإلساءة لالسالم بتحميل العقيدة 
التفاسري املنحرفة والباطلة عن 
طريق الفصل بينها وبني مبادئ 
اإلسالم وقيمه اليت تدعو اىل نبذ 
العنف واىل العدالة واالستقامة 

يف السلوك«.
على  ان  مساحته  »اكد  وختم: 
اجلميع ان يعي بأن األمانة اليت 
وأصحاب  العلماء  مع  حنملها 
على  تضع  املفتني،  السماحة 
عاتقنا وتنيط بنا كل ما يتعلق 
القرآنية  والنصوص  بالعقيدة 
وتفسريها  شرحها  حيث  من 
النبوية  للسنة  استنادا  وذلك 

الشريفة وإمجاع األئمة«.

اهالي موقويف عربا
كما استقبل دريان وفدا نسائيا 
عربا  احداث  موقويف  اهالي  من 
لدى  »بالتدخل  طالبوه  الذين 
حماكمات  بتسريع  املعنيني 
املوقوفني وعدم تأجيل اجللسة 
عن  املفصول  بامللف  املقبلة 
كما  األسري«،  امحد  الشيخ 
اجلهات  مع  ب«السعي  طالبوه 
املعنية يف هذا املوضوع بفصل 
عن  االسري  امحد  الشيخ  ملف 
ملف  وتسريع  املوقوفني  باقي 
ما يسمى باخلاليا النائمة وعدم 
واخالء  طويل  لوقت  تأجيلها 
للمستوجبني  الفوري  السبيل 

يف ملف اخلاليا«.
الوفد من املفيت دريان  واطلع 
بها  تقوم  اليت  »اجلهود  على 
قضية  معاجلة  يف  الفتوى  دار 
واالهتمام  املوقوفني  أبنائهم 
رعاية  هيئة  عرب  توليه  الذي 
لدار  التابعة  وأسرهم  السجناء 

الفتوى«.
واكد لألهالي انه »يتابع ملفات 
املعنية  اجلهات  مع  املوقوفني 
لالسراع بإطالق سراح املوقوفني 
وإنهاء التحقيقات مع املتهمني 
لرفع  عادلة  وحماكمتهم حماكمة 

املعاناة عن أسرهم«.
كذلك استقبل دريان وفدا من 
برئاسة  الغنى اخلريية«  »مجعية 
الدكتورة غنى محود اليت اطلعته 
سيما  ال  اجلمعية  نشاطات  على 
االجتماعية  املساعدات  تقديم 
والتعليمية  والطبية  والغذائية 

للفقراء واحملتاجني وااليتام.
الذي  جارودي  واستقبل هشام 
»من  بعنوان  كتابه  له  قدم 

القلب«.

دريان التقى وفدي اهالي موقويف عربا ومجعية الغنى وحطب نقل 
عنه دعوته اىل ثقافة العيش املشرتك واحلوار مع اآلخر باحلكمة

بعد  فياض  علي  النائب  لفت 
اجتماع اللجان املشرتكة اىل ان 
»االمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل اعاد التاكيد على 
املوقف املعروف حلزب اهلل جتاه 
القانون االنتخابي وهو املطالبة 
مرونة يف  مع  الكاملة  بالنسبية 
ما يتعلق بالدوائر، هذا املوقف 
املشرتكة  اللجان  داخل  نرتمجه 
على الرغم من متكسنا بالنسبية 
نتعاطى جبدية  اننا  اال  الكاملة، 
وانفتاح ومقاربة بناءة مبا يتعلق 
وهو  املختلط  القانون  مبناقشة 
اعمال  جدول  على  الوحيد  البند 
يفاجئنا  ما  لكن  اليوم،  اجللسة 
هو التأكيد املتكرر ان القانون 
سياسي،  قانون  هو  االنتخابي 
وكلمة سياسي ال تستخدم مبقابل 
مقابل  تستخدم يف  امنا  التقين 
والفاعل،  والعادل  الصحيح 
الذي  املعيار  بوحدة  ولالطاحة 
بالقانون  يتعاىل  ان  شأنه  من 
ليتحول  الفئوية،  عن  االنتخابي 
نقاش  اىل  االنتخابي  النقاش 
ميزق النسيج االنتخابي اىل قطع 
صغرية ال ميكن ان تبين ارضية 
مشرتكة بني املكونات املختلفة، 
واذا اردنا ان نصل اىل نتيجة 
ان تكون ملصلحة وطن  بد  فال 
ال  حنن  فريق،  ملصلحة  وليس 
عن  السياسي  الطابع  نلغي 
القانون االنتخابي، لكن ال جيوز 
السياسي  الطابع  يتحول  ان 
اىل عنصر اطاحة بوحدة املعيار 
االنتخابي  القانون  ومبوضوعية 
التمثيل.  وضمن  وبفاعلية 
احليوية  املطالب  نتفهم  حنن 
اخذها  الطائفية جيب  للمكونات 
املطالب  لكن  االعتبار،  بعني 
واملعيار  شيء،  احليوية 
السياسي الفئوي املفتوح شيء 

آخر، املعيار السياسي من شأنه 
ان يقضي على امكانية الوصول 

اىل قانون انتخابي مشرتك«.
بعض  اطلقت  »لالسف  اضاف: 
املواقف اليت من شأنها ان تقفل 
نهائيا على امكانية الوصول اىل 
تفاهمات مشرتكة، عندما نقول 
خمتلط يعيت ان نبدأ من 64 - 64، 
لكن ان يتمسك البعض مبوقف 
او  »للزمزمة«  قابل  نهائي غري 
ليس على استعداد لفتح الباب 
 60 من  يذهب  نقاش  اي  امام 
اخرى،  تفاهمات  باجتاه   68  -
غري  متشنج  موقف  حقيقة  هذا 
امكانية  امام  الباب  يغلق  بناء 
ان نتفاهم على قانون انتخابي 
كل  من  الرغم  على  مشرتك، 
باالستمرار  معنيون  حنن  ذلك، 
النهاية  حتى  النقاش  بهذا 
وباستكشاف كل االفكار املمكنة 
يف سبيل ان نصل اىل قانون 
توافقي، معنيون اال نقطع االمل 
يف امكانية ان نصل اىل قانون 
انتخابي مشرتك، لذلك ماضون 
مناقشة  يف  النهاية  حتى 
الذي  العتيد  االنتخابي  القانون 
نأمل ان يعرب عن آمال وتطلعات 

اللبنانيني«.
علي  النائب  انسحاب  وعن 
فياض:  قال  اجللسة  من  عمار 
»انسحاب الزميل علي عمار هو 
السباب شكلية هلا عالقة جبدول 
عالقة  هلا  ليس  لكن  االعمال، 
مبضمون القوانني االنتخابية كما 
لديه  عمار  الزميل  معروف  هو 
ضرورة  جتاه  خاصة  حساسية 
احرتام النظام الداخلي واالعراف 
يف ادارة اجللسات ولكن ليس 
هناك اي سبب سياسي يتصل 
داخل  الدائر  النقاش  بطبيعة 

اجللسة«.

فياض: نتعاطى بانفتاح ومقاربة بناءة يف مناقشة القانون املختلط
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الياس  مار  ثانوية  احتفلت 
املقدسة  العائلة  لراهبات 
املارونيات يف البرتون، برعاية 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 
الراعي،  بطرس  بشاره  مار 
بطرس  مارلني  من  ومببادرة 
االساس  احلجر  بوضع  حرب، 
يف  احلي  الياس  مار  ملعبد 
وزير  حضور  يف  املدرسة  حرم 
بطرس  النائب  االتصاالت 
النائب  مارلني،  وعقيلته  حرب 
النائب  ممثل  سعاده،  سامر 
بيار  مكتبه  مدير  زهرا  أنطوان 
روجيه  البرتون  قائمقام  باز، 
طوبيا، مديرة »الوكالة الوطنية 
صعب،  سليمان  لور  لالعالم« 
راعي ابرشية البرتون املارونية 
النائب  خرياهلل،  منري  املطران 
عبد  بولس  املطران  البطريركي 
البرتون  بلدية  رئيس  الساتر، 
العام  املدير  احلرك،  مرسلينو 
احلايك،  مروان  »ألفا«  لشركة 
الرئيسة العامة لراهبات العائلة 
االم  املارونيات  املقدسة 
القيم  سعاده،  أنطوانيت  ماري 
صعب،  بيار  اخلوري  االبرشي 
رئيسة الثانوية االم جورج ماري 
عازار، أفراد اهليئتني التعليمية 
أهالي  من  وحشد  واالدارية، 

الطالب.
قدمت للحفل املربية ليلى كرم 
الوطين  النشيد  وبعد  رعد، 
مجعية  ملؤسس  تكرميا  وترنيمة 
املقدسة  العائلة  راهبات 
البطريرك الياس احلويك، ألقت 
فيها:  قالت  كلمة  عازار  األم 
بامتياز يشبه  تارخيي  يوم  »إنه 
اىل حد بعيد أياما جميدة عاشتها 
مدرستنا يوم كان مؤسسنا البار 
البطريرك الياس احلويك ساهرا 
ماحنا  وتطويرها  تأسيسها  على 
الياس  مار  شفيعه  اسم  إياها 
نفسه  يعيد  التاريخ  النيب. 
الـ  على  يزيد  ما  فبعد  أحيانا، 
املدرسة  100 عام من تأسيس 
ها هو غبطة أبينا البطريرك مار 
يبارك  الراعي  بطرس  بشارة 
سنوات،  أربع  قبل  املئوية 
تالميذها  يتفقد  اليوم،  يزورها 
ملعبد  االساس  احلجر  ويضع 
بهذا  يليق  الياس  ملار  جديد 

النيب العظيم«.
أضافت: »احلجر االساس ما كان 
ثاقبة  نظرة  لوال  اليوم  ليوضع 
دخلت  معطاء  ويد  حمب  وقلب 
على اخلط، إنها السيدة مارلني 
نذرا  نذرت  الذي  حرب  بطرس 
ملار الياس أن تبين له معبدا يف 
مدرسة راهبات العائلة املقدسة 
على  تقول  وكأنها  البرتون  يف 
غرية  »غرت  الياس  مار  خطى 
احلجر  هلا.  شكر  فألف  للرب« 
املقدس  الكتاب  يف  االساس 
أعطى  وقد  املسيح  يسوع  هو 
وعليه  لبطرس  الصخرة  إسم 

بنى الكنيسة«.
وتابعت: »احلجر االساس ملعبد 
غبطة  اليوم  يضعه  الياس  مار 
بطرس  بشارة  مار  البطريرك 
الشيخ  املشروع  ويدعم  الراعي 
بطرس فألف شكر لكم يا صاحب 
الغبطة. إن احلجر االساس الذي 
ستضعونه اليوم أراه رمزا للحجر 

حـرب: ال اسـتمرار للوجـود املسـيحي بـحرية مـن دون مؤسـسات

الراعي من البرتون: االعتقاد أن البلد ميشي بال رأس أخطر من الفراغ
لبنان  اجلديد،  للبنان  االساس 
الغالي  تبذلون  الذي  الرسالة 
وألف  سبيله،  يف  والرخيص 
والسيدة  حرب  للوزير  شكر 
الكبري  الفضل  هلا  اليت  مارلني 

يف اجناز هذا املشروع.«

جملس  رئيس  نائب  وشكرت 
بدر  السعودية«  »زين  ادارة 
لشركة  العام  املدير  اخلرايف، 
وجيلبري  احلايك،  مروان  »ألفا« 
الشاغوري وكل أصحاب االيادي 
البيضاء على مساهمتهم يف بناء 

هذا املعبد.

حرب
من جهته، قال حرب: »يسعدني 
الغبطة  بصاحب  ارحب  ان  جدا 
قضاء  يف  الكرام  وصحبه 
تارخيه  عرب  امتاز  اليت  البرتون 
بأهم احملطات التارخيية للطائفة 
الذي  القضاء  هذا  املارونية، 
االول  للبطريرك  مقرا  كان 
يف  مارون  يوحنا  مار  للموارنة 
املطرانية  مركز  حيث  كفرحي 
اول  القضاء  شهد  كما  اليوم، 
للحفاظ  املوارنة  خاضها  معركة 
دورهم  وعلى  وجودهم  على 
ان  اىل  إضافة  وحضورهم 
بطريركا  اعطت  البرتون  منطقة 
الياس  البطريرك  هو  عظيما 
انشأنا  بفضله  الذي  احلويك 
الرهبانية  وهذه  املؤسسة  هذه 
املقدسة  العائلة  راهبات  مجعية 
بتارخيها  املعروفة  املارونيات 
على  الكبري  والفضل  الكبري 
واليت  ككل،  اللبناني  اجملتمع 
االعمال  على  عملها  يقتصر  ال 
الدينية بل يشهد هلا بنشاطاتها 
والصحية  والرتبوية  االجتماعية 
بتضحيات  كاهلها  ترهق  وهي 
لبناني  كل  هلا  ينحين  كبرية 
صاحب ضمري ، وحنن نشكركم 

على كل ما تقومون به«.
واجبنا،  من  رأينا  »لقد  أضاف: 
كوزير  وأنا  كدولة،  حنن 
اوزع  بأنين  املتهم  لالتصاالت 
عائدات الدولة على املؤسسات 
للعمل  واالجتماعية،  اخلريية 
واملتهم  العام،  واخلري  العام 
درجت  كما  جيوبي  أمأل  ال  أنين 
أقدم  بل  البعض،  عند  العادة 
وجدت  وعندما  للمؤسسات. 
راهبات  مجعية  املؤسسة،  هذه 
تبذل  اليت  املقدسة  العائلة 
اجلهد  من  اهلائل  الكم  هذا 
واجبنا  من  ان  رأيت  جملتمعنا، 
تستمر،  لكي  جبانبها  نكون  ان 
فنساعدها على متابعة مسريتها 
والرتبوية  الثقافية  النهضة  يف 
وتنصرف لبناء هذا املعبد الذي 
انا سعيد جدا ألنه سيحمل اسم 
هذه  أسس  الذي  البطريرك 
املؤسسة مجعية راهبات العائلة 

املقدسة«.
بالقول:  الراعي  اىل  وتوجه 
لبناني  كل  ان  أعتقد  »سيدنا، 
صاحب ضمري يتأمل اليوم وهو 
الرأس،  مقطوعو  ألننا  جمروح 
غبطتكم  أحيي  ان  أريد  وهنا 
ألنكم حتملون هذا السيف الذي 
حيمله مار الياس، لكي تقطع به 
رأس الشر يف لبنان، وكما مار 

الياس قطع رأس التمثال الذي 
لبنان  يف  الشر  يعبدوه.  كانوا 
لبنان  الرئاسة يف  يعطل  الذي 
امكانية  ويعطل  لبنان،  ويعطل 
لبنان  ويضعف  لبنان  استمرار 
ويدفع  اللبناني  اجلسم  ويوهن 
لكي  لالجتماع  الوزراء  جملس 
يتقاتل الوزراء مع بعضهم وليس 
لكي يتعاونوا خلدمة الناس ألن 
ان  من  بالرغم  ميسكه  رأس  ال 
بها  يقوم  ممتازة  جهودا  هناك 
إضافة اىل  الرئيس متام سالم 
التضحيات والصرب العظيم اليت 
يبذله. بالرغم من كل ذلك لن 
اذا  لبنان  يف  االمور  تستقيم 
بقينا بال رأس، واذا اجلمهورية 
أننا  بقيت بال رأس فهذا يعين 

بدون مجهورية«.
نشد  سيدنا  هنا،  »من  أضاف: 
يدنا على يدك، ونثمن ما تقوم 
به من محلة لدفع كل االطراف 
الذين يضعون املصلحة الوطنية 
مصاحلهم  عن  ويبحثون  جانبا 
اخلاصة لكي يستيقظ ضمريهم 
رئيس  انتخاب  من  فنتمكن 
رئيسا  نريد  حنن  للجمهورية. 
للجمهورية لكي نعيد بناء الدولة 
اليت تنهار يف حني املنطقة من 
حتيط  والزالزل  تشتعل  حولنا 
على  حنافظ  ان  لنا  وكيف  بنا، 
يف  دولتنا  ونبين  مؤسساتنا 
ظل هذه الفوضى. منذ سنتني 
للجمهورية  رئيس  بدون  وحنن 
حبجة تهدم البلد وهي اننا نريد 
تقوية موقع املسيحيني يف حني 
ونقصي  العكس  نفعل  حنن 
املسيحي  املركز  املسيحيني. 
رئيس  موقع  هو  البلد  هذا  يف 
اجلمهورية املركز االول وها حنن 

نقضي عليه«.
برعايتك  »سيدنا،  وتابع: 
ابن  وألنين  املسيحي  وبإمياننا 
حنن  لذلك  خوري،  اصله  بيت 
اخلوري  بطرس  باسم  معروفون 
حرب، وألنين اعرف قيمة الوجود 
املسيحي يف لبنان وقيمة لبنان 
بالوجود املسيحي واعرف ايضا 
الوجود  دون  من  لبنان  نكبة 
اننا  اقول  ان  اريد  املسيحي، 
املعركة  خوض  يف  مستمرون 
ان  ميكن  ال  لبنان  ألن  معكم 
حرة  مستقلة  كدولة  يستمر 
بدون رئيس وبدون مؤسسات، 

املسيحي  للوجود  نرى  ال  وحنن 
وقوة  حبرية  استمرار  امكانية 
وتأثري يف القرار السياسي اذا 
الذي  املسيحي  الرأس  قطعنا 
معكم  حنن  لذلك  الدولة.  يدير 
لنقول  الفرصة  وننتهز  سيدنا، 
هذا  يف  منثل  من  باسم  لكم 
وجبانبكم،  معكم  إننا  القضاء، 
املعركة  خلوض  وندعوكم 
وسنخوضها معكم ونريد رئيسا 

للجمهورية«.
وأردف: »هناك مثل يقول »وراء 
كل رجل عظيم إمرأة« وأنا اليوم 
هنا  وانا  القول،  أبدل  أن  أريد 
اليوم ألن وراء كل إمراة عظيمة 
تعيش  زوجيت  يساعدها.  رجل 
بالقديس  خاصة  اميانية  عالقة 
حيث  لذلك  وبالكنيسة  شربل 
حتل تنذر إقامة مشروع للكنيسة 
تفكريي  مع  ينسجم  أمر  وهذا 
ألنين مؤمن، هي متارس بشكل 
أفضل مين من خالل مشاركتها 
هذا  ادعم  ولكنين  وحضورها 
اخربتين  عندما  لذلك  االميان 
لديهن  ليس  الراهبات  بأن 
هذه  يف  جيوز  ال  وهذا  كنيسة 
املؤسسة التارخيية العريقة حيث 
الراهبات يضعن كل امكاناتهن 
مل  والصحة  الرتبية  بتصرف 
أتردد للحظة. وأنا أفتخر كوزير 
أخصص  أنين  وأعتز  لالتصاالت 
الدولة  عائدات  من  مبالغ 
الرتبوية  املؤسسات  ملساعدة 
واالجتماعية والصحية والسياحية 
والثقافية لكي تنتشر يف لبنان 
فنحافظ على البسمة على وجوه 

اللبنانيني«.
هذا  على  يغرب  من  »كل  ودعا 
لضمريه  يعود  ان  النشاط 
تتوفر  عندما  انه  فيعرف 
اليت ميكن ختصيصها  العائدات 
لبعث احلياة وادخال الفرح اىل 
والبسمة  الناس  وقلوب  عقول 
من  افضل  هو  وجوههم  اىل 
سرقتها ووضعها يف جيوب من 

يتحمل املسؤوليات«.
وختم: »ما قمنا به اليوم هو خطوة 
أوىل على طرق بناء هذا املعبد 
الذي لن نرتكه أنا وزوجيت وكل 
االصدقاء الذين نتواصل معهم. 
زوجيت نذرت ان تبين هذا املعبد 
وانا اىل جانبها باعتبار كل امرأة 
عظيمة يكون هناك رجل صغري 

جبانبها وسأساعدها لتحقيق هذا 
املشروع«.

الراعي
»هللويا  الراعي:  قال  بدوره، 
الذي  للرب  الشكر  كلمة  هي 
اجلميل  اليوم  هذا  يف  جيمعنا 
للكنيسة  االساس  احلجر  لنضع 
الياس  مار  اسم  على  اجلديدة 
شفيع ثانوية مار الياس لراهبات 
املارونيات  املقدسة  العائلة 
الراهبات  مع  هللويا  الـ  ونرفع 
ومع االساتذة والطالب وأهلهم. 
لنا  حيضر  الذي  للرب  هللويا 
دائما مفاجآت يف حياتنا اليومية 
وهذه املدرسة اليت يعود عمرها 
اىل ايام البطريرك احلويك حتمل 
هللويا مستمرة من خالل ختريج 
الطالب وأعمال اخلري اليت تقوم 
بها وهي ال حتصى وال تعد وها 
احلجر  معها  نضع  اليوم  حنن 
العناية  من  هو  الذي  االساس 
ان  احلويك  وعنايات  االهلية 
بطرس  مارلني  السيدة  تكون 
حرب والوزير بطرس حرب اليوم 
يد العناية اليت تسند من خاللكم 
اليت  واملدرسة  السماوية  اليد 

سرتتفع فيها اهلللويا«.
وعقيلته  حرب  اىل  وتوجه 
مقدار  نعرف  ال  »حنن  بالقول: 
هذه  يف  ستوزع  اليت  النعم 
عدد  نعرف  وال  الكنيسة، 
سيتأثرون  الذين  االشخاص 
بكالم اهلل، ولكن ما اريد قوله 
جبار.  بعمل  تقومان  انكما  لكما 

شكرا لكما، هللويا«.
»ليس  قائال:  حرب  وخاطب 
اليوم،  انك  الصدفة  باب  من 
عن  نائب  انك  اىل  واضافة 
منطقة البرتون وانا احييك واحيي 
زميلك النائب سامر سعاده، أن 
ألن  لالتصاالت  وزيرا  تكون 
االتصاالت االجتماعية اليت انت 
مسؤول عنها أيضا، وانت اليوم 
مع زوجتك، اىل جانب ما نفذمتا 
بناء  من  أمس  تنورين  جبل  يف 
كنيسة للقديسة ريتا، هي قمة 
االتصاالت ألنها مكان االتصال 
بني  االتصال  مكان  العظيم، 
بني  واالتصال  واهلل،  االنسان 
العناية  ظروف  من  هذا  البشر. 
وزيرا  اليوم  تكون  ان  االهلية 
خالل  من  ومنفتحا  لالتصاالت 

يف  الدولة  خمصصات  وضع 
الكنسية  املؤسسات  خدمة 
واالجتماعية واالمنائية وهذا هو 

االتصال احلقيقي«.
عصر  اليوم  »نعيش  أضاف: 
حيث  العظيمة،  االكتشافات 
هلا  حدود  ال  االتصال  وسائل 
بقدر  يوم  كل  وتتغري  وتتبدل 
لكنننا يف  العلم،  وتطور  تقدم 
الوقت نفسه نشعر اننا بقدر ما 
التقنية  االتصاالت  يف  تقدمنا 
باالتصال  تراجعنا  ما  بقدر 
معدوما  اصبح  الذي  الشخصي 
لدرجة عدم وجود امكانية تبادل 
السالم بني الناس، حيث عبارة 
صعبة،  اصبحت  اخلري  صباح 
للحياة  بالنسبة  باحلري  وكيف 
داخل البيت الواحد حيث وسيلة 
االتصال باتت صعبة جدا، وكذلك 
يف اجملتمع والوطن. أنتم اليوم 
الربانية  املبادرة  بهذه  قمتم 
املدرسة  هذه  كنيسة يف  لبناء 
اليت هي مبثابة بيت لالتصاالت، 
االتصال  الطالب  يتعلم  حيث 
احلقيقي، االتصال مع معلميهم، 
االتصال مع ربهم، االتصال مع 
باجملتمع،  االتصال  الراهبات، 
هنا  وبالعلم،  بالوطن  االتصال 
كوزير  وأنت  االتصاالت.  نبع 
لالتصاالت جتد نفسك هنا اكثر 
هنا جتد  االتصاالت،  وزارة  من 
كل االتصاالت اليت تريد. شكرا 
على كل ما قمتم وتقومون به، 
وقيمة هذا العمل اليوم هو أننا 
االتصال  من  النوع  هلذا  حباجة 

احلقيقي باهلل«.
اميان  عن  اعتقد،  »أنا  وتابع: 
وعن اقتناع، ان اساس مشاكل 
مشكلة  هو  االفقية  الناس 
سالم  ال  ألن  اهلل  مع  عمودية 
مع اهلل بدون سالم مع اخلليقة 
ان  لالنسان  ميكن  وال  كلها. 
اهلل من دون  مع  يعيش سالما 
اآلخرين.  مع  سالما  يعيش  ان 
العمل  هذا  ان  اعتقد  هنا  من 
وكبري  عظيم  عمل  هو  اليوم 
ألنكم وضعتم يدكم يف املكان 
قلب  على  والعزيز  املناسب 
البطريرك احلويك وعلى قلوبكم 
الذي  املكان  هذا  وقلوبنا، 
انها  املدرسة  تشعر  خالله  من 
حققت االكتمال. املكان االوسع 
موجودة،  القاعات  موجود، 
فقط  موجودة،  االمكانات 
وعندما  ناقصة  كانت  الكنيسة 
كنت أزور املدرسة كنت امازح 
االم عازار بالقول اريد ان ازور 
عن  عبارة  كان  الذي  البازيليك 
ممر صغري حيتضن صورة ومزار 
مار الياس ، ومع هذه املبادرة 
سيكون ملار الياس بازيليك يف 

هذه املدرسة«.
وهنأنه  اهلل  خري  املطران  وحيا 
»ألن فرحته كبرية ومن مصلحته 
وقال:  الكنائس«،  تتكاثر  ان 
»باالمس دشن كنيسة القديسة 
ريتا يف اجلبل، واعتقد انه عندما 
يصلي  وعندما  الكنائس،  تبنى 
مع  املؤمنون  يلتقي  الشعب 
ربهم ومع بعضهم ومنها ننطلق 
نهنئكم  جمتمعنا.  مع  لنجتمع 
كهنة  كل  ونهنىء  منري  سيدنا 
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اىل  نتوجه  كما  االبرشية،  كهنة 
سعاده  اميل  بولس  املطران 
الشفاء  له  ونتمنى  بالتهنئة 
بالسالمة  ونهنئكما  الكامل 
املروع.  للحادث  تعرضكما  بعد 
العائلة  راهبات  أخواتنا  وحنيي 
بشخص  املارونيات  املقدسة 
ماري  االم  العامة  الرئيسة 
اطاللتها  يف  سعاده،  انطوانيت 
هدية  واكرب  امجل  لتقدم  االوىل 
للثانوية، واحيي االم غربيال بو 
واالخت  العام  واجمللس  موسى 
ميكن  ال  اليت  عازار  ماري  جورج 
على  واشكرها  فرحتها  وصف 
النائب  اخي  وباسم  كلماتها. 
البطريركي اجلديد املطران بولس 
عبد الساتر والوفد املرافق حنيي 
االدارية  واهليئتني  احلضور  كل 
والطالب  واالهالي  والتعليمية 
مربوك  لكم  ونقول  واملوظفني 
يعلو  به  الذي  االساس  احلجر 

البنيان«.
االتصاالت  لوزير  شكره  وكرر 
عمل  »هذا  وقال:  وعقيلته، 
يتوج  الذي  احلقيقي  االتصال 
نتمنى  وحنن  الوزارة  يف  عملك 
وزارة  يف  امنياتك  اكمال  لكم 
ازدهار  اجل  من  االتصاالت 
والتقين  الفين  االتصال  هذا 
االجتماعية  حياتنا  مستوى  على 
واالقليمية  والدولية  والوطنية 
وحنن معك وال كالم ازيده على 
النتخاب  بالنسبة  به  تفضلت  ما 
رئيس اجلمهورية واجلميع يشعر 
بالشلل يف غياب الرأس عن هذا 
اجلسم. حنن اليوم جئنا اىل هنا 
بفرح كبري ولكن جبرح كبري ايضا 
السنة  من  االول  هو  اليوم  ألن 
الرئاسة  سدة  لفراغ  الثالثة 
حياتنا  يف  كبري  شيء  وهذا 
نفكر يف  عندما  بليغ  وهذا جرح 
وهو  املقفل  اجلمهوري  القصر 
الدولة،  يف  االساسي  البيت 
الذي  واملكان  االم،  البيت 
املواطنني،  لكل  الضمانة  يؤمن 
ضمانة للدستور، ضمانة لكيان، 
للوحدة  وضمانة  لشعب  ضمانة 

الوطنية«.
القصر  هذا  يكون  »ان  أضاف: 
شيء  كل  وكأن  ونشعر  مقفال 
عادية  االمور  وأن  يرام  ما  على 
من  أخطر  هو  فهذا  وطبيعية 
الفراغ ان نعتقد ان البلد ميشي 
بدون رأس. هذا شيء مرفوض 
ان  اعتقد  وال  كله،  العامل  من 
السياسية  والكتل  املسؤولني 
يف  القرار  واصحاب  والنيابية 
هذا املوضوع قادرون على قبول 
اي مربر وصم آذانهم جتاه دعوة 
العامل كله واحلريص علينا وعلى 
أكثر  لبنان،  ألهمية  نظرا  لبنان 
أنفسهم  اللبنانيني  حرص  من 
كالمنا  نضم  حنن  كيانهم.  على 
اىل كالمك معالي الوزير وجندد 
اخلطرية  للمسؤولية  الدعوة 
التارخيية يف هذا الظرف الصعب 
النتخاب رئيس حتى يتمكن البلد 

من استعادة حياته«.
وتابع: »كلنا نعرف ان يف سنة 
الطبيعة ال شيء من دون رأس، 
والشجرة  احلقل  النبتة يف  حتى 
يف البستان ال حياة هلما من دون 
والنحل  احليوان  وكذلك  رأس، 
والنمل واالسود والطيور، كلها 

مجاعة  من  هناك  وليس  منظمة 
بدون رأس، وليس هناك عائلة 
او بيت او مدرسة بدون رأس، 
تكون  ان  نقبل  ان  لنا  وكيف 
ما  هذا  رأس؟  بدون  دولتنا 
اليوم  وحنن  تاما  رفضا  نرفضه 
يرتبط  الذي  احلويك  بيت  يف 
الكبري  لبنان  دولة  باسم  امسه 
االوىل  مئويتها  سنحيي  اليت 
ايلول  اول  يف  سنوات   4 بعد 
االستحقاق  هذا  وأمام   .2020
العظيم ال ميكننا اال ان ندعو ألن 
نتهيأ هلذه املئوية العظيمة وما 
يعزينا هو ان البطريرك احلويك، 
وأب  الكبري  لبنان  دولة  أب 
ودعوى  يرتكنا،  لن  االستقالل 
امسه  واليوم  سالكة  تطويبه 
تطويبه  دعوى  ألن  اهلل  خادم 
موجودة، وطبعا لن يرتكنا ولن 
يرتك هذا الـ لبنان الذي ضحى 
يف سبيله. كل هذا هو من أبعاد 
احلجر االساس الذي نضعه اليوم 
على اسم مار الياس شفيع هذه 

الثانوية«.
صالة  نرفع  »معكم  وختم: 
الشكر للرب الذي دائما يتحفنا 
خالهلم  من  لنا  يظهر  بأشخاص 

عنايته فينا. هللويا«.
هدية

االم  العام  الرئيسة  قدمت  ثم 
للراعي  تذكارية  هدية  سعاده 
بعنوان  كتاب  عن  كناية  وهي 
الياس  البطريرك  العناية  »رجل 
 - الياس  مار  ومدرسة  احلويك 

البرتون«.
وضع الحجر

وحرب  الراعي  توجه  ذلك،  بعد 
الذي  املوقع  اىل  واحلضور 
ستشيد عليه الكنيسة حيث وضع 
احلجر االساس وازيح الستار عن 

لوحة تذكارية.
مستشفى البيطار

الزيارة  استهل  الراعي  وكان 
مستشفى  يف  مفاجئة  مبحطة 
إميل يواكيم البيطار واطلع على 
ابرشية  راعي  يرافقه  أوضاعه، 
خرياهلل،  منري  املطران  البرتون 
املطران  البطريركي  النائب 
سر  وأمني  الساتر  عبد  بولس 
اخلوري  ايلي  اخلوري  البطريرك 

واحملامي وليد غياض.
جامعة الراهبات املارونيات

والوفد  الراعي  توجه  ذلك،  بعد 
راهبات  جامعة  إىل  املرافق 
املارونيات  املقدسة  العائلة 
يف  كان  حيث  البرتون،  يف 
االخت  اجلامعة  رئيسة  استقباله 
بصبوص،  كريستني  دو  ماري 
االخت  للجمعية  العامة  الرئيسة 
ماري انطوانيت سعادة، رئيسة 
مدرسة عربين األخت غابرييل بو 
موسى وحشد من راهبات اجلمعية 
وقائمقام  التعليمية  واهليئة 

البرتون روجيه طوبيا.
وبعد اإلطالع على وضع اجلامعة 
يف  الراعي  التقى  سعادة،  من 
وكان  الكليات،  طالب  املسرح 
حوار متحور حول الوجود املسيحي 
الفراغ  والشرق،  لبنان  يف 
اجلمهورية،  رئاسة  سدة  يف 
واملصاعب اليت يواجهها الشباب 

اللبناني على كافة املستويات.
اجلامعة  رئيسة  ألقت  بداية، 
كلمة قالت فيها: »نعلم متاما يا 
همومكم  ان  كم  الغبطة  صاحب 

نعلم  وامنا  وكثرية،  كبرية 
للجميع  يتسع  قلبكم  ان  ايضا 
بكل  حييط  النري  فكركم  وان 
دوما  حتملون  انتم  التفاصيل. 
لبنان  شباب  احلبيب  بشخصكم 
كأسالفكم  وروحكم  قلبكم  يف 

من البطاركة العظام«.
أضافت: »جامعتنا تفرح بزيارتكم 
آملة  بالشباب  اهتمامكم  وتقدر 
حتقيق املزيد من التعاون بني كل 
لبنان  يف  الكاثوليكية  اجلامعات 
ومشددة على اإلرشاد والنشاط 
الروحي الذي اطلقتموه يف كافة 
متمسكة  جامعتنا  اجلامعات. 
لبنان  كل  وحتب  لبنان  بشباب 
على مثالكم ألنكم ترفعون اسم 
لبنان عاليا وبطريرك املوارنة من 
احلويك اىل الراعي ليس بطريرك 
املوارنة فقط امنا هو لكل لبنان 

ولكل اللبنانيني«.
الراعي

وقبيل البدء باحلوار مع الطالب، 
الراعي: »كلمة رجاء كبرية  قال 
وهي  إليكم،  توجيهها  أود  جدا 
أكرب  تكون  اهلموم  ندع  ال  أن 
نواجهها بصمودنا  أن  منا. جيب 
والروحانية.  واألخالق  وبالعلم 
عكس  نكون  أن  جيب  حنن 
هناك  ألن  اإلجتماعية،  التيارات 
نكون  أن  جيب  إجتماعيا،  فلتانا 
عبثا  هناك  وألن  منضبطني، 
نكون  أن  جيب  الوطن  حبياة 
تبنى  األوطان  وألن  جديني. 
ساعتنا  هذه  أبنائها،  بسواعد 
هي  وخباصة  اللبنانيني،  حنن 
أبينا،  أم  شئنا  الشباب  ساعة 
ألنه عمر القرارات واملسؤوليات 
ويتهيأ  اإلنسان  حيملها  اليت 
بها للغد. ما أنتم اليوم، يكون 
لبنان.  وكنيسة  غدا  لبنان 
اجلامعة،  هذه  مقاعد  على  من 
الذي  لبنان،  مستقبل  تهيئون 
يريد أشخاصا أوفياء ومتجردين 
كلنا درسنا  قلبهم.  من  يعطون 
الدول  كل  أن  وعرفنا  التاريخ، 
ورمبا  والدمار،  احلروب  عاشت 
أكثر منا، وبعدها عادت شعوبها 

ونهضت«.
أضاف: »أقول هذا الكالم، ألن 
اللغة السائدة بني شبابنا ال بل 
أن  »جيب  انه  هي  األهل  بني 
حباجة  لبنان  آخر«.  مكانا  جند 
قبل، حنن  من  أكثر  اليوم  الينا 
أبناء وبنات هذه الساعة. فنحن 
الذي  احلويك،  عائلة  من  هنا 
اقرتن امسه باسم لبنان الكبري، 
بطابع  طبعتم  اجلامعة  يف  وأنتم 

البطريرك احلويك«.
التاريخ  نقرأ  حني  سئل: 
أن  نرى  اللبناني،  السياسي 
لطاملا  املارونية  البطريركية 
يف  ومرجعية  أساسية  كانت 
ومثال  اجلمهورية،  على  احلفاظ 
الدور  هو  ما  احلويك.  البطريرك 
الذي تقوم به البطريركية اليوم 

يف ملف رئاسة اجلمهورية؟
والكنيسة  البطريركية  أجاب: 
على  احلفاظ  يف  دورا  تلعب 
املبادىء اإلجتماعية والدستورية، 
هي  السياسية  اخليارات  ولكن 
للمدنيني. وعندما نطالب الكتل 
يدخلوا  بأن  والنيابية  السياسية 
رئيس،  النتخاب  الربملان  إىل 
يتعاطى  بأنه  البطريرك  يتهمون 
السياسة. كل ما يعرف بالسياسة 

للسياسيني.  هو  التقنية 
تناديان  والبطريركية  الكنيسة 
والسياسية  الوطنية  باملبادىء 
والدولة  اللبناني  املواطن  خلدمة 
بنا  خيتص  فيما  حنن  اللبناية. 
الصعيد  على  نعمل  ككنيسة، 
واألخالقي  والرعوي  الرتبوي 
بينما  لبنان،  اإلنسان يف  خلدمة 
دور السياسيني يتعلق بالقضاء 

والتشريع«.
لرئاسة  »بالنسبة  أضاف: 
اجلمهورية، الدور الذي نقوم به 
اجمللس  باستمرار  املطالبة  هو 
وبدء  مسؤوليته  بتحمل  النيابي 
حث  هو  دورنا  اإلقرتاع.  عملية 
انتخاب  على  السياسية  الكتل 
النافذة  الدول  ومطالبة  رئيس، 

على تسهيل االمر«.
األخرية  الفرتة  نلحظ يف  سئل: 
صحوة  األوسط  الشرق  يف 
إسالمية، ما يرتك خوفا كبريا لدى 
األقليات، هل هذا اخلوف مربر، 

وكيف نواجه هذه اهلواجس؟
أجاب: »جيب أن منيز بني مسلمي 
الشرق األوسط الذين عشنا معهم 
لبنان وسوريا ومصر، حيث  يف 
معا، وعشنا حنو  االعتدال  عشنا 
1400 سنة، وهناك اختالط دائم 
بيننا. نقلنا هلم قيمنا ونقلوا لنا 
مشرتكة،  ثقافة  وبنينا  قيمهم، 
واستطعنا  مثل،  هو  ولبنان 
نبين  أن  الصعوبات  من  بالرغم 
اإلعتدال. ولكن من يظهر اليوم 
بدعم  املتطرفة  اجلماعات  هي 
من  املرتزقة  إرسال  مع  دولي، 
هذه  يعيشوا  مل  الذين  اخلارج، 
املسيحية.   - اإلسالمية  اخلربة 

مقموعون،  املعتدلون  املسلمون 
الدول  من  العديد  دانت  وقد 
املتطرفني  أعمال  اإلسالمية 
اإلسالميني، وهذا التطرف يأتي 
البابا  واحلرمان.  البطالة  نتيجة 
الدائرة  احلرب  مسى  فرنسيس 
السالح«،  »جتارة  بـ  اليوم 
يتكلم  الغربي  العامل  واليوم 
وهناك  الديانات.  صراع  عن 
إرادة مبنع التعايش بني األديان 
فنقول  حنن  أما  واحلضارات. 
دائما، حوار األديان واحلضارات 
متجه  العامل  بينها.  والتعايش 
املصاحل  وأصحاب  العوملة،  حنو 
الشعوب.  تقسيم  حنو  يتجهون 
العامل  يف  لبنان  متكن  ولقد 
الدين  بني  يفصل  أن  العربي 
دور  املساواة.  وحيقق  والدولة 
لبنان اليوم هو أكرب من ذي قبل، 
املشرتك  للعيش  مثاال  ليعطي 
واملتنازعة.  اجملاورة  للدول 

وهذا هو دور شباب اليوم«.
أن  نرفض  »حنن  أضاف: 
مسيحية،  أقلية  أنفسنا  نسمي 
مجاعة  ليسوا  فاملسيحيون 
الكنيسة  هم  بل  إثنينة، 
العامل،  دول  كل  يف  املوجودة 
عمرنا  املسيح.  كنيسة  وهي 
2000 سنة يف الشرق، الكنيسة 
مؤسسات  أنها  يعين  متأصلة، 
يتأثر  قد  ورعايا.  ورهبانيات 
لن  ولكن  املسيحيني،  عدد 
ينتهي، وقوات اجلحيم لن تقوى 
البشر.  مع  اهلل  إنها سر  عليها، 
وهنا  أرضنا  وهذه  وطننا  هذا 

سنلعب دورنا يف التاريخ«.
اإلضطهاد  زمن  ظل  يف  سئل: 

العامل  يف  املسيحي  والتهجري 
توجيه  ميكن  كيف  العربي، 
يف  للمشاركة  وطاقتنا  إرادتنا 
احلد من اآلالم املسيحية يف هذا 

الشرق؟
انطالقا  أعمل  أن  »جيب  أجاب: 
عندما  وإمكاناتي.  دوري  من 
بإمكاناته وينفتح  يلتزم كل منا 
على العطاء يف عامله، هنا يكمن 
الكمال. وعلى الصعيد اجلماعي، 
عندما ننتظم معا ميكن أن خنرج 
بأمور كثرية. واألمر نفسه على 
الصعيد الوطين. أما على صعيد 
ميكنكم  فال  األوسط،  الشرق 
خارج  ألنه  شيئا،  تصنعوا  أن 
كل  يتحمل  عندما  إمكاناتكم. 
ال  الكثري،  حنقق  مسؤوليته  منا 
السياسية  باخلالفات  تتأثروا 
إىل  اذهبوا  بل  واإلنتخابية، 

املبادىء«.
»ضرورة  على  الراعي  وشدد 
الصعاب«،  وجه  يف  الصمود 
من  هم  »املسيحيني  أن  مؤكدا 
صلب هذا الشرق والعامل، فهم 
عليها  تقوى  لن  اليت  الكنيسة 
الشباب  ودعا  اجلحيم«.  أبواب 
إىل »املزيد من اإلميان بوطنهم 
السوداء  وعدم وراثة الصفحات 
منهم  طالبا  سبقهم«،  ممن 
البيضاء  »الصفحة  يكونوا  أن 

اجلديدة ملستقبل لبنان«.
وإذ أكد أنه »ال ميكن للبنان أن 
دعا  رئيس«،  دون  من  يستمر 
ضمري  »صحوة  إىل  املسؤولني 
إلنقاذ لبنان ملا له من دور كبري 
جدا يف هذا الشرق عليه القيام 

به«.

الراعي من البرتون: االعتقاد أن البلد ميشي بال...

بعد  فتفت  أمحد  النائب  قال 
جلسة اللجان النيابية املشرتكة: 
حسن  السيد  طالب  »أمس 
حوار  هناك  يكون  بأن  نصراهلل 
وال يكون مثة تشنج حول موضوع 
استغربت  اجلمهورية.  رئاسة 
هذا الكالم ألن هناك حوارا بني 
تيار املستقبل وحزب اهلل حول 
ورئاسة  العام،  التشنج  ختفيف 
يطرح  مرة  وكل  اجلمهورية، 
موضوع الرئاسة يقال لنا اذهبوا 
وحاوروا اجلنرال عون. بصراحة، 
ما يريده السيد حسن هو تعيني 
للجمهورية، وليس  عون رئيسا 

انتخاب رئيس«.
»بالنسبة اىل موضوع  وأضاف: 
اليوم  تقدمنا  االنتخاب،  قانون 
ابراهيم  الزميل  وقال  كثريا، 
مهما  كالما  الداخل  يف  كنعان 
تعطيل  البعض  حاول  عندما 
جمددا،  اآلليات  بطرح  اجللسة 
جمددا  طرحت  إذا  أنه  مفاده 
حماولة  يعين  فهذا  اآلليات 
قانون  اىل  للعودة  البعض  من 
الستني. وأنا تبنيت هذا الكالم 
تعطيل  حياول  من  ألن  حرفيا، 
اجللسات وال يساعد يف صياغة 
قانون جديد حياول العودة اىل 
هو  ويتحمل  الدوحة،  قانون 
يبق  مل  لذلك  املسؤولية.  هذه 
املختلطة،  القوانني  إال  أمامنا 
إن  والنسيب.  األكثري  بني 
قانون االنتخابات يف كل بلدان 
العامل سياسي، ويف لبنان أكثر 

النيابي  التوزيع  ألن  غريه،  من 
احلالي غري عادل يف املناطق«.

أن  يريد  من  »هناك  وأضاف: 
موضوع  وهذا  أطرافا،  يهمش 
مناقشة  اىل  حيتاج  دقيق 
اآلن.  ما حيصل  وهذا  صرحية، 
حنن تقدمنا كثريا ألن املناقشة 
صرحية وواضحة، والعدالة عدالة 
معممة، ومستعدون لكل شيء، 
شرط أن يكون هناك عدالة يف 

التوزيع«. ورأى أن »العودة اىل 
ما يسمى القانون االرثوذكسي 
والدائرة الواحدة مع النسبية لن 
نقبل به يف هذا الظرف ما دام 
على  شرعي  غري  سالح  هناك 

االراضي اللبنانية«.
أغفلها  حقائق  »هناك  وختم: 
حزب اهلل، ألن يستقوي بالسالح 
املئة،  يف   95 بنسبة  ويصوت 

وبالتالي يطالب باألكثري«.

فتفت: مل يبق أمامنا إال القوانني االنتخابية املختلطة

 استقبل الرئيس سعد احلريري 
بيت  يف  االول  امس  ظهر  بعد 
األمريكي  املبعوث  الوسط، 
الطاقة  شؤون  منسق  اخلاص 
اخلارجية  وزارة  يف  الدولية 
هوكشتني  آموس  األمريكية 
على رأس وفد، يرافقه القائم 
األمريكية  السفارة  بأعمال 
وجرى  جونز،  ريتشارد  السفري 
اللبنانية  األوضاع  يف  البحث 
احمللية  التطورات  آخر  ويف 
واإلقليمية والعالقات الثنائية.

مصطفى هاشم
النائب  احلريري  واستقبل 
الذي  هاشم  مصطفى  السابق 
»البحث  أن  اللقاء،  اثر  أوضح 

االنتخابات  موضوع  حول  تركز 
البلدية يف عكار«، وقال: »هذه 
املنطقة هلا حصة كبرية يف قلب 
الرئيس احلريري وهو سبق أن 
تربع هلا من ماله اخلاص، بإنشاء 
للخضار  وسوق  مدرسة   12
للفاكهة.  وبراد  للدم  وبنك 
يقف  البلدية،  االنتخابات  ويف 
مسافة  على  احلريري  الرئيس 
املرشحني  مجيع  من  واحدة 
وحني يفوز أي مرشح فإن يدنا 
املنطقة.  خلدمة  بيده  ستكون 
والرئيس احلريري يرى أن عكار 
خرية  من  الكثري  لبنان  أعطت 
الطيبة  أرضها  وخريات  شبابها 
ومن حقها على لبنان أن يعطيها 

نصيبها من التنمية«. 

احلريري استقبل منسق شؤون الطاقة يف 
اخلارجية االمريكية ومصطفى هاشم
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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)

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
مقرها يف  الدوري يف  اجتماعها 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 

رعد ويف حضور أعضائها.
سورة  بتالوة  اجللسة  افتتحت 
مصطفى  لروح  وقوفا  الفاحتة 
الكتلة  رأت  الذي  الدين  بدر 
توج  عز  وسام  ششهادته  »يف 
به الشهيد حياته احلافلة باجلهاد 
والدين  االنسانية  أعداء  ضد 
والوطن، بعدما أن ترك إجنازاته 
موسومة  املقاومة  مسرية  يف 

بالدقة واالبداع والشجاعة.
اليوم  املقاومون  يفتقده  وإذ 
أخا  كان  كبريا  جهاديا  قائدا 
االنتصارين  لقائد  عمر  ورفيق 
الشهيد احلاج عماد مغنية، فإنهم 
الطاهرة  دماءهما  أن  واثقون 
أمثرت يف  اجلسيمة  وتضحياتهما 
القادة  من  أجياال  املقاومة  بنية 
وصالبة  وعزما  خربة  تنضح 
ودقة يف التخطيط واألداء على 
خمتلف  ويف  املستويات  كل 

امليادين«.
»توقفت  الكتلة:  بيان  وأضاف 
اخلامس  مناسبة  عند  الكتلة 
املبارك،  شعبان  شهر  من  عشر 
للبشرية  تربيكاتها  وقدمت 
خصوصا  وللمستضعفني  عموما 
املهدي  االمام  والدة  بيوم 
قلوب  اليه  تهفو  الذي  املنتظر 
أجل  من  العامل  يف  املظلومني 
واحالل  احلق  إلقامة  قيادتهم 
االمن واالقتصاص من الظاملني 
واملستبدين، وجتسيد العدل يف 
االنسان  حقوق  تستعيد  حكومة 
بركات  وتستثمر  املضَيعة، 

 الوفاء للمقاومة: معنيون مبتابعة قانون العقوبات املالية وفق معايري حفظ السيادة النقدية ومحاية حق التداول
االرض خلري اجملتمعات وتنميتها، 
يف  االنسانية  الوحدة  وتكرس 
اخلالص هلل سبحانه  التوحيد  ظل 

وتعاىل.
الكتلة  توجهت  ذلك،  اىل 
واملسلمني  العرب  اىل  أيضا 
عموما،  العامل  يف  واالحرار 
بأحر  خصوصا،  اللبنانيني  واىل 
 25 بيوم  والتربيكات  التهاني 
أيار، عيد املقاومة والتحرير الذي 
شكل بداية خمتلفة لتاريخ لبنان 

املعاصر.
مناقشة  بعد  الكتلة  وخلصت 
ما  اىل  جلستها،  أعمال  جدول 

يأتي:
أوال - إن يوم املقاومة والتحرير، 
للبنان  تارخيي  انتصار  يوم  هو 
على العدو االسرائيلي، الشريك 
االمريكية  لالدارات  االسرتاتيجي 
انطوى  وقد  املنطقة،  يف 
االنتصار على مجلة حقائق ال بد 

من التذكري بها:
- إن إرادة الشعوب املقاومة هي 

أقوى من كل عدوان واحتالل.
تصونها  األوطان  سيادة  إن   -
فيما  املقاومة،  الشعوب  إرادة 

مصري االحتالل دوما اىل زوال.
- إن املقاومة مل تهزم االحتالل 
وإمنا  فحسب،  االسرائيلي 
وأسقطت  كيانه،  شوكة  كسرت 
هيبته ووهم تفوقه، وردعته عن 

استسهال العدوان على لبنان.
للبنان  التحرير  كرس  لقد   -
معادلة ثابتة لالنتصار هي معادلة 
واملقاومة،  واجليش  الشعب 
اإللغاء  على  عصية  باتت  وقد 
للعدو  املتواصل  السعي  رغم 

معه  واملتواطئني  االسرائيلي 
والداعمني إلرهابه.

العدو  على  لبنان  انتصار  إن   -
االسرائيلي عام 2000، أسهم يف 
محاية املنطقة من متدد املشروع 
التخرييب اليها بشكل مباشر عرب 
من  الرغم  وعلى  لبنان،  بوابة 
وحلفاءها  املعادية  القوى  أن 
خيارات  اىل  جلأوا  اإلقليميني 
ضالتهم  ووجدوا  أخرى  وبدائل 
التكفريي  اإلرهاب  مجاعات  يف 
لتحقيق  راهنا  يستخدمونها  اليت 
املنطقة  دول  على  سيطرتهم 
وإخضاعها لسياساتهم، إال أنهم 
حتقيق  يف  اآلن  حتى  فشلوا 

آماهلم.
اليت  التضحيات  حجم  إن   -
قدمها شعبنا احلاضن للمقاومة، 
التحرر  معنى  وجدانهم  يف  عمق 
ورفض  واالستقالل  والسيادة 
واالرتهان،  واخلضوع  التبعية 
حساسيتهم  يفسر  ما  كله  وهذا 
ضد كل موقف أو برنامج أو إجراء 
سياسي أو إقتصادي أو أمين من 
شأنه أن يستجيب ملصاحل اخلارج 

على حساب مصاحلهم الوطنية.
أهلنا  وفاء  الكتلة  حتيي   - ثانيا 
وبلدات  مدن  خمتلف  االعزاء يف 
اجلنوبية،  والضاحية  لبنان  جبل 
تقديرها ملشاركتهم  وتعرب عن 
البلدية  االنتخابات  يف  الواسعة 
الواعي  والتزامهم  واالختيارية 
واملسؤول، كما تعترب الكتلة أن 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات 
اجلنوب  حمافظيت  يف  جرت  اليت 
والنبطية، عكست الطابع اإلمنائي 
خالل التنافس الذي شهدته املدن 

على  املرشحني  بني  والبلدات 
سقف  حتت  انتماءاتهم،  اختالف 
املقاومة،  امللتزم  الوطين  اخليار 

واحلاضن هلا وجملاهديها.
اهلل  حزب  بني  التحالف  أن  كما 
بظالله  ألقى  قد  أمل  وحركة 
االنتخابية  العملية  جممل  على 
كبريا  إسهاما  وأسهم  ونتائجها، 
يف توفري احليوية واملناخ املالئم 
على  برمتها  االنتخابات  لنجاح 
ناهيك  كافة،  واجملاالت  الصعد 
وحتسسهم  املواطنني  بوعي 
األمر  الوطنية،  ملسؤولياتهم 
الذي يستوجب منا الشكر اجلزيل 

هلم وملشاركتهم الفاعلة.
الوفاء  كتلة  جتدد  إذ   - ثالثا 
لالعتداء  إدانتها  للمقاومة 
لبنان من  األمريكي على سيادة 
املالية  العقوبات  قانون  خالل 
تعترب  فإنها  معه،  تواطؤ  وأي 
األمر  هذا  مبتابعة  معنية  نفسها 
السيادة  حفظ  معايري  وفق 
حق  ومحاية  اللبنانية  النقدية 
التداول النقدي لكل اللبنانيني، 
على  تداعيات سلبية  ألي  تالفيا 
وعلى  اللبناني  املصريف  الوضع 
واالقتصادي  االجتماعي  األمن 
أن  املفرتض  ومن  للناس، 
تتوضح قريبا النتائج واملسارات 

يف هذا اجملال.
دعوتها  الكتلة  جتدد   - رابعا 
القضاء اللبناني اىل مالحقة أكثر 
قرصنة  يف  للمتورطني  جدية 
التدخالت  عن  بعيدا  االنرتنت 

واحلسابات السياسية الضيقة.
الدولة  ختاذل  أن  الكتلة  وترى 
ومؤسساتها عن استعادة احلقوق 

العامة أو اخلاصة للمواطنني، من 
الفوضى  على  يشجع  أن  شأنه 
وتنامي  العام  بالنظام  واالخالل 
بقاع  خمتلف  يف  الفلتان  ظاهرة 

البالد.
خامسا - إن التفجريات االرهابية 
يف  املدنيني  استهدفت  اليت 
السوريتني،  وطرطوس  جبلة 
الضحايا  عشرات  حبياة  وأودت 
واملصابني، هي النتاج االعتيادي 
الذي  اجملرم  التكفريي  للعقل 
داعش  وممارسات  أداء  حيكم 
االرهاب  فصائل  من  وأخواتها 
االدارة  وتدعمه  ترعاه  الذي 

السعودي  والنظام  األمريكية 
لتخريب سوريا وتفتيت جمتمعها 

واسقاط دولتها.
لإلرهاب  إدانتنا  جندد  اننا 
التكفريي بفصائله كافة وللدول 
أن  ونؤكد  له،  والداعمة  الراعية 
الشعب السوري ميتلك من الوعي 
النضالي والقدرة على الصمود ما 
جيعله قادرا على حتقيق االنتصار 
واملتآمرين  أعدائه  كل  على 
نتوجه  واننا  وطنه،  وعلى  عليه 
بأحر املواساة  اليه واىل قيادته 
للشهداء  الرمحة  اهلل  ونسأل 

والشفاء العاجل للجرحى«. 

اعترب النائب آالن عون بعد اجتماع 
ان  املشرتكة  النيابية  اللجان 
»النقاش كما جيري االن حيتاج 
كثريا لكي نستطيع الوصول اىل 
نتيجة، واعتقد انه من املستحيل 
ان نصل اىل اي اتفاق اذا بقي 
املعيار  تفصيل  يريد  واحد  كل 
على قياسه. احلل الوحيد الذي 
نستطيع ان نتفق بكل تناقضاتنا 
انتخاب  قانون  على  واعتباراتنا 
واحد او صيغة واحدة ان نقول 
املعايري،  هذه  نسقط  ان  علينا 
مهما  نتيجتها  حيرتم  والكل 
اعطت هذه املعايري يف املناطق 

ويف االقضية«.
هو  االساسي  »املعيار  اضاف: 
تشكيل  وليس  التمثيل  صحة 
او  لفريق  سياسية  اكثرية 
عدد  عن  فريق  كل  حسابات 

النيابية، لذلك من  اعضاء كتلة 
غري املمكن ان تتطابق احلسابات 
عند اي فريق وسنبقى ندور يف 
ارضنا كما حصل معنا منذ ثالث 
والفرصة  الوحيد  احلل  سنوات. 
االخرية والضئيلة املتبقية امامنا 
يف اجللسات املقبلة هو ان نعود 
اىل النقاش بهذا االجتاه ونتفق 
على معيار واحد مهما اعطى يف 
كل قضاء ومهما اعطى يف كل 
غري  مجيعا،  حنرتمه  وان  دائرة 
ارضنا  يف  سندور  حنن  ذلك 
انتخابات  ومتر  جلسة  كذا  نعقد 
وال  مكاننا  يف  زلنا  وما  نيابية 
اعتقد ان هذا هو احلل  نتقدم، 
وسنعطي  نتقدم  لكي  الوحيد 
على  للنقاش  اضافية  فرصة 
اىل  الوصول  نستطيع  ان  امل 

نتيجة«. 

آالن عون: املعيار االساسي صحة التمثيل وليس 
تشكيل اكثرية سياسية
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اكد رئيس تيار املرده النائب 
اليوم مند  اننا  سليمان فرجنيه 
يدنا اىل خصم سياسي بتوافق 
 ، زغرتا  امناء  ملصلحة  بلدي 
رأينا  يؤيد  من  على  متمنيا 
هذا  يعكس  ان  الثقة  واعطانا 
االقرتاع  التفاهم يف صناديق 

.
برنامج كالم  وقال فرجنيه عرب 
الناس مع الزميل مرسيل غامن 
وهو  حبت  امنائي  التوافق  ان 
صعيد  على  بلدية  الي  صحي 
يف  انه   « اىل  الفتا  لبنان، 
طرابلس هناك البعد املسيحي، 
ان  املسيحيني  من  واطلب 
اننا  نثبت  كي  بكثرة  يصوتوا 

موجودون .
االنتخابات  هذه  ان  واوضح 
هي امنائية حبت وهي ملصلحة 
اجلميع  من  ونتمنى  منطقتنا، 
الظهار  باللوائح  االلتزام 
يف  كنا  سواء  مصداقيتنا 

معارك او يف وفاق.
وال  قوات  ال  فرجنية  وقال 
ال  زغرتا،  الئحة  يف  عونيني 
االنتخابات  يف  لدينا  مشكلة 
العونيني فهم ممثلون يف  مع 
ان  موضحا  القضاء،  بلديات 
واهدن«  لزغرتا  »معا  الئحة 
الشرائح  جلميع  متثيال  تعكس 
لزغرتا، ولكن هناك املهندس 
وهو  يتمثل  مل  مكاري  زياد 
ينل  مل  حيث  موقف  سلفنا 
علما  الالئحة  يف  ممثل  اي 
اننا  يعرف  ،وهو  مستحق  انه 

منثله.
واشار اىل ان زغرتا هي اكرب 
لبنان،  يف  مارونية  مدينة 
يشكلون  الشمال  ومسيحيو 
لبنان،  مسيحيي  من   %40
ثانية  الئحة  هناك  ان  موضحا 
ندعمها،  اليت  الالئحة  بوجه 
فيها  االشخاص  احرتم  وانا 
»الئحة  يسّمى  ما  يوجد  ال  امنا 
الناس  كل  الن  املثقفني« 

باتوا مثقفني.
حركة  رئيس  اىل  وتوجه 
معوض  ميشال  االستقالل 
البلديات  ان  اىل  باالشارة 
وجيب  فاسدة،  كلها  تكن  مل 
االنتباه على مفردات السياسة، 
فاسدة  بلديات  هناك  كانت 
وهناك بلديات ناجحة، متسائال 
ماذا بامكان البلديات ان تفعل 
ميزانيتها  تقليص  يتم  عندما 
وعدد بعض االمثال عن بلدية 
موازنتها  كانت  كيف  زغرتا 
كانت  وكيف  اصبحت،  وكيف 
الظروف، موجها التحية لرؤساء 
ومرتمحا  السابقني  البلديات 
توفيق  الراحل  املهندس  على 
يف  واعدا  كان  الذي  معوض 
اليوم  انه  اىل  والفتا  البلدية 
لالستاذ  تشهد  الناس  كل 
وحنن  بعمله  معوض  شهوان 
مهما طلبنا منه ال نستطيع ان 
نطلب اكثر من قدرته. واود ان 
الفت النظر اىل خماتري زغرتا، 
الن  لناخبينا  احلرية  تركنا  حنن 
اجلميع هم ابنائنا، وانا التزمت 
من  يعرفه  والكل  خمتار  مع 

دون ان نسميه.
وتابع فرجنيه قائال : حنن اين 

حنن  نقوى،  اصدقاؤنا  يقوى 
والوزير  ميقاتي  الرئيس  مع 
مع  حنن  تنورين  ويف  كرامي، 
الشيخ بطرس حرب، ولو كان 
خصمنا السياسي فكيف تكسره 
الفائدة  هي  وما  منطقته،  يف 
شخص  ضد  معركة  اقامة  من 
يف بلدته وما هي ثقافة املعركة 
القمر؟،  دير  يف  مشعون  ضد 
الشيخ  مع  حنن  القبيات  ويف 
خمائيل الضاهر، ويف رحبه مع 
االستاذ عصام فارس، اما يف 
جونيه فلدي عالقة مع االستاذ 
نعمة  واالستاذ  البون،  منصور 
معهم،  تعاطفت  وانا  افرام، 
واذا اردت ان ادفع ماال فلما 
ال ادفع يف زغرتا، فال صديقنا 
امواال  دفع  الشاغوري  جيلبري 
اعرف  وانا  دفعنا،  حنن  وال 
حجم اصدقائي يف جونيه ومل 
اتدخل يف املعركة بل تعاطفت 
يف  واصدقاؤنا  اصدقائي  مع 
ليسوا حباجة ملساعدتي  جونيه 
يف االنتخابات ، ومشكلتنا مع 
اجلنرال عون انه وال مرة كانت 
االولوية اال له فنحن معه اوال 
وال  دور  تركلنا  »لكن  واخريا 
ال  انه  معه  وخالفنا  تلغينا«، 
يوجد » plan b«، اجلنرال عون 
كان معه االحزاب ومخس نواب 
فاختصرهم بشخصه وصرنا حننا 
ضده ،ليست مشكلتنا معه انه 
ليس االول ولكنه ليس االوحد 
وانا مل اقل ان جونيه هي ام 
من  هي  جونيه  وان  املعارك، 
ومن  املسيحيني،  مصري  تقرر 
قاهلا يتحمل مسؤوليتها، ويف 
ادعاء  فضحت  املعركة  زحلة 
البعض والفوز كان من نصيب 
وحلفاءه،  احلر  الوطين  التيار 
اصوات  جتمع  ان  اردت  واذا 
فتوش  ونقوال  سكاف  مريم 

بيطلعوا اكثر وحواىل 65 %،
عون  خسر  لو  :حتى  واضاف 
نراهن  يف جونيه حنن مل نكن 
لنستثمرها  املسألة  هذه  على 
يف  قيل  ما  وكل  سياسيا، 
من  كالم  هو  املوضوع  هذا 
مل  وحنن  االخر،  الفريق  اعالم 
هذا  يف  كالم  اي  عنا  يصدر 

املوضوع.
حنن  البرتون  يف  واضاف: 
الوزير  مع  تام  تنسيق  على 
الكتائب،  وحزب  حرب  بطرس 
مرسيلينو  مع  املدينة حنن  يف 
فرج  مع  شكا  يف  احلرك، 
وصداقتنا  الكفوري،  اهلل 
الشخصية، يف الكورة مع فريد 

مكاري واحلزب القومي.
حول  سؤال  على  ردا  وقال 
استثمار ريفي ملسألة استشهاد 
ان  وقوله  احلريري  الرئيس 
مسؤولية  يتحمل  فرجنيه 
ريفي  الوزير  ان  قال  معنوية 
الرخيصة  االمور  على  يفتش 
اغتيال  ومسألة  العزمية،  لشد 
حتملنا  حنن  الشهيد،  الرئيس 
واستقلنا،  معنوية  مسؤولية 
يتمنى  كان  احد  ال  ان  واؤكد 
اغتيال  عند  مكاننا  يكون  ان 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
تسلم  من  هو  ريفي  واشرف 
حكومة  واستقالت  التحقيق، 

مند يدنا اىل خصم سياسي بتوافق بلدي ملصلحة امناء زغرتا 
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رمحه  كرامي  عمر  الرئيس 
اهلل، ومن كان لديه مسؤولية 
سبع  او  ست  ملدة  مباشرة 
سنوات كمدير عام لقوى االمن 
مسؤولية  يتحمل  اال  الداخلي 
التفجريات  يف  االطالق  على 
وزير  وان  حصلت؟،  اليت 
الداخلية هو وزير الوصاية على 
رؤساء  وان  االمنية  االجهزة 
مسؤولية  تتحمل  االجهزة 
ايضا، وان هذه املزايدة وهذه 
االتهامات اليت يوجهها لكسب 
بعض االصوات يف طرابلس، 
يف معركة بلدية او نيابية هي 
مدينة  طرابلس  وان  رخيصة 
والتعايش  والتسامح  االنفتاح 
خلقوا  وغريه  ريفي  ولكن 
الشرخ وتغذية الفتنة لربح اي 

معركة انتخابية امر رخيص.
رئيس  قال  سؤال  على  وردا 
صنعت  :عندما  املرده  تيار 
اتفاقا مع الرئيس سعد احلريري 
بقي كل واحد منا يف موقعه، 
احملكمة  يف  رأيه  احرتم  وانا 
رأيه يف  الدولية، ولن اختطى 
باي  اقوم  هذا املوضوع، ولن 
بالتنسيق  اال  حساسة  مسألة 
انسان  احلريري  ولكن  معه، 
منفتح وانا ال اغري قناعيت، اما 
ان تقبلين كما انا او ترفضين 
وانا عندما ذهبت للتفاهم معه 
مل اقل انين سأغري قناعاتي او 

وقويف اىل جانب املقاومة.
اقل  مل  واضحا  اكون  حتى 
لرئاسة  مرشح  اني  يوم  وال 
فريق  هناك  ولكن  اجلمهورية، 
وانا  االمر،  هذا  طرح  اخر 
احلريري  سعد  للرئيس  قلت 
فانا  عون  باجلنرال  قبلت  اذا 
وقد  خلفه،  سنكون  واياك 
اطلعت اجلنرال عون على االمر 
واذا  فرنسا،  من  عودتي  فور 
حظ  لديه  عون  اجلنرال  كان 
بالرئاسة فانا معه، وانا لست 
وانا  دعمين،  من  احراج  بوارد 
اذا  احلريري  الرئيس  اتفهم 
عون،  العماد  انتخب  انا  قال 
وانا اعترب ان الرئيس احلريري 
رجل صادق يف كل كلمة قاهلا 
لي، وعندي دين جتاه الرئيس 
بري،  والرئيس  احلريري، 
ووليد جنبالط، ومن وقف اىل 
جانيب لن اقوم باحراجه ، وهنا 

اود ان أسال قوى 8 اذار لو 
مع  حصل  معي  حصل  ما  ان 
 8 يف  بقي  هل  عون  اجلنرال 
ال  السياسية  قناعيت  اذار؟ 
اغريها على االطالق، واذا قرر 
فان  باالنتخابات  الغائي  احد 
وكيف  مفتوحة،  اخليارات  كل 
التحالف  الوطين  للتيار  يسمح 
لنا  يسمح  وال  القوات  مع 

التحالف مع من نريد؟.
عاتبا  ليس  انه  اىل  ولفت 
احلملة  على  بل  حلفائه  على 
على  وليس  ضده  االعالمية 
املوقف السياسي، واعرف ان 
حزب اهلل معي بقدر ما هو مع 
ذلك  اىل  اضف  عون،  اجلنرال 
موقف الرئيس نبيه بري ومن 
حقي ان امضي اىل االمام اذا 

مل حيالف احلظ العماد عون .
واوضح ان السلة االنتخابية هي 
الضمانات،  وليس  التطمينات 
وهي ان االتفاق مع االخر من 
يضمنه بعدم الطعن يف الظهر، 
اللغاء  استعماله  يتم  ان  او 
بان  سلم  فريقنا  وان  االخر، 
الرئيس احلريري سيكون رئيس 
اراه  ما  احلكومة املقبلة، وهذا 
امامي، وضروري ان يكون يف 
لبنان، وان يكون لديه املباركة 
والرئيس  والدولية،  االقليمية 
معي،  صادقا  كان  احلريري 
واذا كنت انا رئيسا للجمهورية 
ال ميكنين تقديم اي ضمانات، 
هناك استشارات نيابية لرئاسة 
احلكومة، وهناك جملس النواب 
الخراج قانون لالنتخابات، وان 
قانون  تأمني  هو  اراه  ما  كل 
للجميع،  التمثيل  صحة  يضمن 
قانون  فان  لنا  وبالنسبة 
الستني  قانون  من  النسيب 
وان  النيابية،  االنتخابات  يف 
تقديم االنتخابات قد يفسر عند 
الطريق على  املسيحيني لقطع 
متثيلهم.  صحة  يضمن  قانون 
ولن نذهب اىل التصويت على 
قانون غري متفق عليه من قبل 
اللجان النيابية. وان حزب اهلل 
ولكن  نسيب،  بقانون  طالب 
قانون  اخراج  نستطيع  مل  اذا 
فماذا  االنتخابات  اىل  ووصلنا 

نفعل؟.
اجراء  مع  حنن  فرجنيه:  وتابع 
قانون  اي  ومع  انتخابات، 

وجيب  للجميع،  منصف 
على  نتفق  كي  الوقت  اعطاء 
حتصل  ان  وضروري  قانون، 
انتخابات رئاسية قبل النيابية، 
وهناك  دستورية،  لضرورات 
حلحلة مبوضوع الرئاسة من خالل 
املبادرة اليت طرحت، وجيب ان 
ويف  رئيس،  النتخاب  حناول 
من  احلكومة  استقالة  حال 

سيجري استشارات.
قناعاتي  اختلى عن  لن  وقال: 
السياسية ولن اكون عقبة يف 
اي مسألة ختدم البلد، ولست 
معرقال، وانا اعترب ان االولوية 
للجنرال عون، وان اي تسوية 
مشكلة  ال  ثالث  شخص  على 
معي يف هذا املوضوع، وعندما 
حلود  اميل  العماد  اسم  طرح 
رفيق  الرئيس  قال  للتمديد 
بسليمان  منشي  حنن  احلريري 
جملس  اىل  انزل  مل  فرجنيه، 
فريق  مع  ملتزم  الني  النواب 
سياسي وهو امر احرجين كثريا، 
اكون  ان  استطيع  لن  ولكين 
رئيسا وانا خمتلف مع حلفائي 
شرعية  ذو  رئيس  ان  واقول 
او  »أنا  مقولة  ولكن  ضروري 
شيء  واخطر  التصلح  احد«  ال 
بشخصني  املسيحيني  حصر 
لن  املعركة  من  وانسحابي 
يضمن وصول العماد عون اىل 

سدة الرئاسة.
وردا على سؤال حول غيابه عن 
عشاء السفارة السعودية قال 
: مل اكن وال مرة موجودا يف 
سفارة اال اذا كان هناك رئيس 
خاصة  دعوة  او  مجهورية، 
املوقف  كان  ولو  سفري،  من 
سياسي ملا كنت ارسلت ابين 
طوني، وانا اعترب ان السعودية 
هلا علي عندما قبلت برتشيحي 
وهي  االخر  املقلب  يف  وانا 

دولة صديقة.
الرئيس  ان  اعرفه  ما  وقال: 
سعد احلريري ال يزال يؤيدني، 
وان اجلو ال يزال كما هو، وان 
همه  كل  الراعي  البطريرك 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
واذا العماد عون مل يعد يرغب 
بالرئاسة انا اكون الرئيس يف 
معي،  االخر  الفريق  بقي  حال 
اليوم هو  ما يصري  اخطر  وان 
مبرشحني  املسيحيني  اختصار 

وضع  هو  اخلطورة  الن  فقط، 
املسيحيني ضمن فريقني، حنن 
لنا دور كبري يف بناء الغد. يف 
سنة  هناك  االوسط  الشرق 
ينعكس  تفاهما  اذا  وشيعة 

تفاهمهما على لبنان.
واالساسي  الصحي  الطريق 
االنتخابات  هو  املقبلة  للمرحلة 
وقف  فريقي  واذا  الرئاسية، 
الرئاسة  يف  ضدي  عون  مع 
ارسلت  وانا  املوضوع،  اتفهم 
السفارة  يف  ليمثلين  ابين 
شخصيا  ولكين  السعودية، 
ال  لقاءات  اىل  احضر  ال 
وغريها،  رؤوساء  فيها  يكون 
والسعودية بلد صديق قبل بي 
مرشحا رئاسيا، وانا مع ميشال 
عون ملدة 6 سنوات وانا ضد 
مع  وحتى  املياوم،  الرئيس 
رئيس  6 سنوات.  جعجع ملدة 
ولكن  ضروري  شرعية  ذو 
مقولة »أنا او ال احد« التصلح، 
لن  املعركة  من  انسحابي  وان 
يضمن وصول العماد عون إىل 
سدة الرئاسة. حلفنا يف الكورة 
اخليارات  وكل  مكاري  الوزير 
االنتخابات،  يف  مفتوحة 
والقانون االرثوذكسي ال حيقق 
لسنا  حنن  الوطين.  االنصهار 
الغائيني يف موضوع االنتخابات 
النيابية، والقانون االرثوذكسي 
العصب  الستنهاض  يسعى 
قانون  اىل  للذهاب  املسيحي 
الستني. ابين هو من سيرتشح 
لالنتخابات النيابية، واذا سقط 
باالنتخابات النيابية لن ارشحه 
للوزارة بعد شهر. االقطاع هو 
ان  افتخر  وانا  واداء،  تصرف 
يف  عريقة  عائلة  اىل  انتمي 
البلد، واالفعال هي من تكرس 
من هو اقطاعي ومن هو ليس 
العميق  احلوار  ان  اقطاعيا. 
اهلل  وحزب  املستقبل  بني 
واملكون  السين  املكون  وبني 
الشيعي خيلق ثقة وهو الطريق 
مرحلة جديدة يف  لبناء  االسرع 
البلد اليت تبدأ بإنتخاب رئيس. 
البعض حاول التخلص من عون 
وفرجنيه من خالل املراهنة على 
انسحابي من السباق الرئاسي، 
عون  مع  للجلوس  ومستعد 
يقوي  تارخييا  يريدالقهر  وقت 
وال يضعف، وموضوع الضغط 
سيقويه  ماليا  اهلل  حزب  على 
رده  اطار  ويف  يضعفه.  ولن 
على جنبالط قال فرجنيه:« لن 
ثالث  اسم  أجل  من  انسحب 

للرئاسة«. 
واعترب فرجنيه ان هناك تعامال 
غري اخالقي يف مسالة الرابطة 
هو  ميثلنا  من  الن  املارونية، 
من  هو  جبور  ابراهيم  العميد 
كل  جنة  سد  مبوضوع  ميثلنا. 
تقول  الدراسة  ان  اعرفه  ما 
هناك.  صاحل  غري  السد  ان 
هناك  التوطني  مسالة  يف 
التوطني،  ضد  لبناني  امجاع 
سوف  سوريا  يف  احلرب  وان 
سوريا  يف  والوضع  تنتهي، 
وما  اسرائيل،  يف  كما  ليس 
كي  بان  العام  االمني  قاله 
مون وضحته السفرية كاغ يف 

لبنان.

غانم يحاور فرنجيه
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طلبت النيابة العاّمة لدى ديوان احملاسبة 
موافقته  يف  النظر  إعادة  الديوان  من 
على جتديد »العقد الرضائي« بني وزارة 
املتعلق  »أوجريو«،  وهيئة  االتصاالت 
والتجهيزات  املنشآت  صيانة  بأعمال 
وتوسعتها،  وتشغيلها  للوزارة  العائدة 
معتربة أن قرار وزير االتصاالت بطرس 
»مشوب بعيب  العقد  حرب بتجديد هذا 
جتاوز حّد السلطة ومستوجب اإلبطال«. 
الشأن  هذا  يف  العاّمة  النيابة  مطالعة 
صّحة  تؤكد  كثرية  أدّلة  على  حتتوي 
خمالفات  بارتكاب  السابقة  االتهامات 
مّجة يف العقود اليت توقعها الوزارة مع 
»أوجريو«، مبا يعّرض املال العام للخطر 

ويسيء إىل املصلحة العاّمة.
وحرصًا  العمومية  األموال  على  »حفاظًا 
النيابة  طلبت  العامة«،  املصلحة  على 
العامة لدى ديوان احملاسبة إعادة النظر 
تاريخ  ر.م.   /2913( الديوان  بقرار 
2015/12/28( املوافقة على جتديد عقد 
االتصاالت  وزارة  بني  رضائي  اتفاق 
مليار   176,6 بقيمة  »أوجريو«،  وهيئة 
لرية، »ألعمال صيانة وتشغيل وتوسعة 
املنشآت والتجهيزات« العائدة للوزارة.

واعتربت النيابة العامة أن »استناد العقد 
إىل ما سبقه من عقود خماِلفة ال جيعله 
الرقابة، وال جييز خمالفة  منأى عن  يف 
وجتاوز  واالختصاص  الصالحية  قواعد 
حدود السلطة يف إبرام العقود... ذلك 
أن ما ُبين على باطل فهو باطل حكمًا«. 
بتمديد  أن قرار وزير االتصاالت  ورأت 
العقد »مشوب بعيب جتاوز حّد السلطة 

ومستوجب اإلبطال«.
لدى  العام  املدعي  وّقعه  الذي  القرار 
فوزي مخيس  القاضي  احملاسبة  ديوان 
آذار املاضي يشّكل صفعة لكل  يف 3 
من وزير االتصاالت بطرس حرب ورئيس 
هيئة »أوجريو« عبد املنعم يوسف الذي 
إن  إذ  األيام.  هذه  مصاعبه  تزداد 
خمالفات  يتضّمن  الفضيحة  ــــ  العقد 
عندها  يتوقف  مل  واضحة  قانونية 
موافقته  وضع  الذي  احملاسبة  ديوان 
»أوجريو« صالحيات  يعطي  وهو  عليه. 
وظائف  أساسًا يف صلب  هي  واسعة، 
)مديرية  الوزارة  يف  أخرى  مديريات 
اإلنشاء  ومديرية  والصيانة  االستثمار 
والتجهيز( من دون مرسوم صادر عن 
الغموض  يعرتيه  كذلك  الوزراء.  جملس 
الفنية  للتفاصيل  ذكر  أي  غياب  جلهة 
واملواد  والتجهيزات  لألعمال  حتديد  أو 
شروط  بدفاتر  إرفاقه  وعدم  املطلوبة، 
جلنة  وتعيينه  املواصفات،  حتدد  فنية 
تابعني  موظفني  تضم  لألشغال  استالم 
من  األشغال  الستالم  »أوجريو«  لـ 

»أوجريو« نفسها!
وقبل اخلوض يف تفاصيل قرار مخيس، 
اليت  الفضائح  أوىل  إىل  اإلشارة  جتدر 
»املديرية  بني  املوقع  العقد  يتضمنها 
العامة لالستثمار والصيانة ممثلة بوزير 
االتصاالت« كفريق أول، و«هيئة إدارة 
شركة  وجتهيزات  منشآت  واستثمار 
ممثلة  )أوجريو(  السابقة  أوريان  راديو 
العام«  املدير  اإلدارة  جملس  برئيس 
ثاٍن. ومبا أن يوسف هو نفسه  كفريق 
يف  والصيانة  لالستثمار  العام  املدير 
مع  عقدًا  يوّقع  أن  ولتفادي  الوزارة، 
»أوجريو«  إدارة  جملس  كرئيس  نفسه 
كما جرت العادة، فقد قّرر حرب أن ميّثل 
كفريق  العقد  على  التوقيع  يف  يوسف 
أول، مع يوسف نفسه كفريق ثاٍن! علمًا 
أن توقيع الوزير حمل املدير العام يبقى 
مسألة شكلية، إذ إن يوسف سيبقى هو 
الرقيب على نفسه يف تنفيذ مندرجات 
العقد ما دام جيمع بني وظيفتني ال جيوز 

اجلمع بينهما.

النيابة العامة لدى ديوان احملاسبة: عقد »أوجريو« باطل وحرب خيالف القانون

نصوص  احملددة يف  أوجريو  صالحيات 
للقوانني  وفقًا  بها  املكلفة  أو  إنشائها 
تبعًا ملبدأ التخصص يف ممارسة نشاط 
املؤسسة العامة وفقًا ملا هو وارد يف 

نصوص إنشائها وتنظيمها«.
احملاسبة  ديوان  قرار  على  تعليقًا  ــــ 
»باملوافقة على املشروع شرط تشكيل 
املادة  إىل  استنادًا  االستالم...  جلان 
139 قانون احملاسبة«، أشار مخيس إىل 
أنه »بغض النظر عن مدى جواز أو عدم 
جواز صدور قرارات باملوافقة مشروطة 
أو ال حتصل، ومصري  قد حتصل  بأمور 
هذه املوافقات يف حال عدم التزام هذه 
مسألة  إثارة  يقتضي  فإنه  الشروط، 
الصادرة  املوافقة  قرارات  التزام  مدى 
هذه  تشكيل  مت  إذا  وما  الديوان،  عن 
بعدما  القانونية،  األصول  وفق  اللجان 
بتاريخ  الوزير  عن  قرار صدر  تبنّي يف 
رئيس  تعيني  عنوان  حتت   2015/4/23
هو  موضوعه  أن   )...( استالم  جلنة 
تشكيل جلنة استالم أشغال من أوجريو، 
وأن أعضاء اللجنة موظفون يف املديرية 
بأوجريو  وملحقون  لالستثمار  العامة 
نفسها، علمًا أن املادة 139 نّصت على 
اللوازم واألشغال واخلدمات  أن تستلم 
يف كل وزارة جلنة تعني بقرار من املدير 
تضم  أن  على  الوزير(،  )وليس  العام 
ثالثة موظفني ينتمي أحدهم إىل الوحدة 
ويكون  ملصلحتها،  التلزيم  جرى  اليت 
خلص  وعليه،  خارجها«.  من  اآلخران 
»تشّكل  االستالم  جلنة  أن  إىل  مخيس 
ما   ،139 املادة  لنص  صرحية  خمالفة 
ديوان  قرار  يف  الوارد  الشرط  جيعل 

احملاسبة غري متحقق«.
التأهيل  كلفة  أن  العقد  تضمن  ــــ 
مليار   85 أقصى  حبد  تبلغ  والتوسعة 
تضعها  أساس حماضر  على  تدفع  لرية 
جلنة االستالم يف مهلة ال تتجاوز ثالثة 
»مهلة  مخيس  فيه  رأى  ما  وهو  أيام، 
للجنة  تسمح  ال  وقصرية  معقولة  غري 
بالتأكد من مطابقة األشغال للمواصفات 
والشروط الفنية، علمًا أنه مل يتبني أن 
العقد أرفق بدفاتر شروط فنية حتدد يف 
ضوئها الشروط واملواصفات، ما جيعل 
شرطًا فنيًا من شروط التنفيذ املتعلقة 
اخلدمات  بالكميات واملواصفات وجودة 
غري  أوجريو  من  املنفذة  واألشغال 
متحقق، األمر الذي ال ميّكن املعنيني يف 
الوزارة وهيئات الرقابة من التحقق من 

مدى التزام اهليئة العقود املوقعة«.

حرب ال يردّ
االتصاالت  وزير  اىل  رفعه  كتاب  يف 
بطرس حرب )2016/2/19(، أبدى مدير 
اندراوس  ناجي  والتجهيز  االنشاء  عام 
العقد املوقع بني وزارة  مالحظات على 
أن  اىل  مشريًا  و«أوجريو«،  االتصاالت 
الثالثة  املادتني  يف  يتعارض  العقد 
»جلهة  املرسوم 5613  منه مع  والرابعة 
القرتاح  بناء  مرسوم  استصدار  ضرورة 
أوجريو  هيئة  لتكليف  االتصاالت  وزير 
»يتعارض  أنه  كما  جديدة«.  مبهام 
 3585 رقم  االشرتاعي  املرسوم  مع 
واملواصالت  الربيد  وزارة  لتنظيم 
الفصل  سيما  ال  والالسلكية،  السلكية 
العامة  املديرية  قيام  جلهة  منه  الثاني 
هيئة  مع  بالتعاقد  والصيانة  لالستثمار 
مهام  من  هي  بأعمال  للقيام  أوجريو 
والتجهيز«.  لالنشاء  العامة  املديرية 
مل  الذي  كتابه  يف  أندراوس  ولفت 
يرّد عليه حرب حتى اليوم اىل »أن هذا 
يف  أبديناه  كنا  ما  مع  يتعارض  العقد 
اجتماعات الـ FTTX اىل ضرورة التعاون 
الشروط  دفاتر  وضع  جلهة  أوجريو  مع 
حسب  تلزميها  ثم  ومن  لذلك،  الالزمة 

األصول القانونية«.

وفيق قانصوه
والالفت أيضًا أن العقد املذكور ال يعتمد 
الدفع إىل هيئة »أوجريو« على أساس 
الكلفة الفعلية لألشغال املتعاقد عليها، 
مسحت  اليت  القدمية  الصيغة  يكرر  بل 
اخلاصة  احلسابات  يف  األموال  برتاكم 
للهيئة، خالفًا للقوانني واألنظمة املرعية 
اإلجراء، أي إن وزارة االتصاالت ستحّول 
من  العقد  يف  احملددة  بالقيمة  األموال 
فواتري  بتقديم  »أوجريو«  إلزام  دون 
تفصيلية تتيح مراقبة اإلنفاق ووجهاته 

جبّدية وشفافية.
لدى  العام  املدعي  قرار  إىل  بالعودة 
»العديد  تضّمن  فقد  احملاسبة،  ديوان 
واملخالفات«  والشوائب  املالحظات  من 

اليت تعرتي ملف العقد وفقًا ملا يأتي:
قيام  إىل  عنوانه  يف  العقد  يشري  ـــــ 
وتوسعة  وتشغيل  بصيانة  اهليئة 
لوزارة  العائدة  والتجهيزات  املنشآت 
ختالف  مواضيع  »وهي  االتصاالت، 
احملددة  والصالحية  االختصاص  قواعد 
يف القوانني واملراسيم املنظمة لكل من 

الوزارة وأوجريو«.
العقد  من  الثالثة  املادة  يف  ورد  ــــ 
وتشغيل  »صيانة  بـ  »أوجريو«  تكليف 
وتصليح كافة الكوابل البحرية والسعات 
االتصاالت«.  لوزارة  العائدة  الدولية 
وهذا ما خيالف املادة األوىل من املرسوم 
5613 )1994/4/5( اليت حصرت مهمات 
للمنشآت  الصيانة  بأعمال  »أوجريو« 
وأوجبت  للوزارة،  العائدة  والتجهيزات 
أي  تكليفها  حال  يف  مراسيم  صدور 
مهمات أخرى. وخلص املدعي العام إىل 
والسعات  البحرية  الكوابل  »تشغيل  أن 
اليت  املهمات  نطاق  عن  خيرج  الدولية 
ممارستها  وحتتاج  بها،  أوجريو  كلفت 
إىل إصدار مرسوم مهما كانت السوابق، 
تعود  صالحيات  األصل  يف  ألنها 
اليت  لالستثمار...  العامة  للمديرية 
ديوان  لرقابة  ممارستها  يف  ختضع 
احملاسبة املسبقة وليس للرقابة املؤخرة 
قبل  من  ممارستها  متت  لو  ما  يف 
لقواعد  ختطيًا  يشكل  ما  وهذا  أوجريو، 
الصالحية والتفافًا على أنظمة وإجراءات 
الرقابة، ما جيعل العقد مشوبًا  وأصول 
بعيب عدم االختصاص وخمالفًا للقوانني 

واألنظمة النافذة«.
الرابعة:  مادته  يف  العقد  تضّمن  ــــ 
والتوسعة  التأهيل  أشغال  »تشمل 
االتصاالت،  اهلاتفية،  السنرتاالت  يف 
للعموم،  اهلاتف  البحرية،  الكوابل 
الطاقة،  DSL، حمطات  الذكية،  املنصة 
الرئيسية  الشبكات  املباني،  املولدات، 
الضوئية،  األلياف  مشاريع  والثانوية، 
الشبكة  وتوسعة  لتأهيل  يلزم  ما  وكل 
هذه  أن  مخيس  قرار  ورأى  اهلاتفية«. 
كلها »تدخل يف صلب مهام وصالحيات 
والتجهيز«...  لإلنشاء  العامة  املديرية 
العائد  السابق  العقد  جيعل  الذي  األمر 
العمل  الوزير بتمديد  لعام 2015 وقرار 
»صادَرين   2016/12/31 لغاية  به 
االختصاص  ولقواعد  للقانون...  خالفًا 
الوزير  قرار  جيعل  ما  والصالحية... 
حّد  جتاوز  بعيب  مشوبًا  العقد  بتمديد 
لكون  اإلبطال...  ومستوجبًا  السلطة 
مهمات  توسيع  موضوع  يف  الصالحية 
أوجريو وتكليفها مهمات إضافية يتطلب 
صدور قوانني ومراسيم حتّدد ماهية هذه 
األعمال بطريقة صرحية وواضحة ال حتمل 

التأويل أو التفسري«.
من   147 املادة  إىل  العقد  استند  ـــــ 
جتيز  اليت  العمومية  احملاسبة  قانون 
عقد االتفاقات بالرتاضي يف ما يتعلق 
باللوازم واألشغال واخلدمات اليت ميكن 
أن يعهد بها إىل املؤسسات العامة. ورأى 
القاضي مخيس أنه »ال يستقيم قانونًا 
التعاقد على أمور خترج أصاًل عن صلب 

حتت التهديد بإحالة املخالفني على اهليئة 
املصارف  رضخت  العليا،  املصرفية 
لآللية اليت اقرتحها حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة لتطبيق القانون األمريكي 
املتعلق مبكافحة متويل حزب اهلل دوليًا. 
اجتماعيه  يف  اآللية  هذه  سالمة  ثّبت 
أمس مع جملس إدارة مجعية املصارف 
ومع وفد من حزب اهلل، وهو سيشرحها 
اليوم لكل من رئيس احلكومة متام سالم 

ووزير املال علي حسن خليل.
يتوقع أن ُتصدر اهليئة املصرفية العليا 
األزمة بني  »إعالمًا« يطوي صفحة  غدًا 
املصارف وحزب اهلل. »اإلعالم« سيكون 
ترمجة عملية للبيان الذي أصدره حاكم 
الثالثاء  سالمة  رياض  لبنان  مصرف 
املاضي من باريس، والذي كان حمور 
لقاءين عقدهما أمس مع كل من جملس 
من  وفد  ومع  املصارف،  مجعية  إدارة 
حزب اهلل ضّم الوزير حسني احلاج حسن 
السابق  والنائب  فياض  علي  والنائب 

أمني شّري.

القرار بيد الهيئة الخاصة

عن  سيصدر  الذي  »اإلعالم«  سريّكز 
ثالث  على  اخلاصة  التحقيق  هيئة 
القانون  بتطبيق  متصلة  رئيسية  نقاط 
متويل  مكافحة  إىل  الرامي  االمريكي 

حزب اهلل دوليًا على النحو اآلتي:
إقفال  عن  تتحّدث  األوىل  النقطة  ــــ 
ال  إذ  وفتحها،  وجتميدها  احلسابات 
سارية  اإلجراءات  هذه  تصبح  أن  ميكن 
املعين  املصرف  قيام  بعد  إال  املفعول 
باألسباب  اخلاصة  التحقيق  هيئة  بإبالغ 
تفصيلية  ومبعلومات  واملعّللة  املوجبة 
صاحب  هوية  وعن  احلساب  حركة  عن 

احلساب، ثم ينتظر رّد اهليئة.
املهلة  عن  تتحّدث  الثانية  النقطة  ــــ 
على  لإلجابة  للهيئة  املمنوحة  الزمنية 
إغالق  شأن  يف  املصارف  طلب 
أو جتميدها، وهي  فتحها  أو  احلسابات 
30 يومًا. وحبسب مصادر متابعة، فإن 
هذه  على  طرأ  الذي  الوحيد  التعديل 
الصادر  بيان سالمة  النقطة مقارنة مع 
هذه  جتديد  ميكن  أنه  هو  الباريسي، 
املهلة 30 يومًا إضافية، أي إن املهلة 
النهائية قد ترتفع إىل 60 يومًا وال ميكن 
املصرف التصّرف باحلساب طوال هذه 

الفرتة.
مقتضبة  ستكون  الثالثة  النقطة  ــــ 
العليا  املصرفية  اهليئة  أن  ومفادها 
خمالفات  أمامها  حتال  اليت  اجلهة  هي 

املصارف.

معاقبة املخالفني

اللقاء  حمور  الثالثة  النقطة  وكانت 
وبينه  واملصارف،  سالمة  بني  االربعاء 
مصادر  وقالت  اهلل.  حزب  وفد  وبني 
مطلعة إن جملس إدارة املصارف مل يكن 
مكتماًل يف اللقاء مع سالمة، إذ إن أحد 
أصحاب املصارف اليت تعّد رأس احلربة 
يف الدفاع عن تطبيق القانون األمريكي 
والتوّسع يف تفسريه، مل حيضر االجتماع 
ممثاًل  للمجموعة  العام  املدير  أوفد  بل 
لدى  سلبية  انطباعات  ترك  ما  عنه، 
اجملتمعني بعد نقاشات حاّدة أجراها هذا 
املصريف خالل اللقاء مع وفد من حزب 

اهلل االربعاء املاضي.
النقاش  هذا  فإن  املصادر،  وحبسب 
احلاد كان حاضرًا أيضًا االسبوع املاضي 
مجعية  إدارة  جملس  اجتماعات  أحد  يف 
املصارف، حيث انقسم املصرفيون بني 
راغب يف تبيّن التطبيق الواسع للقانون 
األمريكي ومن يبحثون عن احلّد األدنى 

املصارف حلزب اهلل: نلتزم قرار سالمة
محمد وهبة

املراسيم  نص  وفق  منهم  املطلوب 
التطبيقية للقانون.

من  مفّر  ال  أنه  املصارف  سالمة  وأبلغ 
تطبيق القانون األمريكي »لكن بعقالنية 
الذي  »اإلعالم«  عن  وحتّدث  وحكمة«. 
اخلاصة  التحقيق  هيئة  عن  سيصدر 
كل  إحالة  تتضمن  اليت  بتفاصيله 
املصرفية  اهليئة  على  خمالف  مصرف 
أن  مصرفية  مصادر  وأوضحت  العليا. 
اللقاء مع احلاكم كان »إجيابيًا« ومرحيًا 
»اإلعالم« عن  إذ إن صدور  للطرفني، 
املصارف  يريح  اخلاصة  التحقيق  هيئة 
القرار  مسؤولية  جزئيًا،  عنها،  ويزيل 
جتميدها  أو  احلسابات  بفتح  املتعلق 
وإغالقها، وبالتالي فإن املصارف اليت 
حساب  على  شبهة  هناك  أن  تعتقد 
التحقيق  هيئة  تبلغ  أن  عليها  بات  ما، 
اخلاصة، علمًا بأن هذه اآللية »ال هدف 
هلا سوى مراقبة حسن تطبيق املصارف 
للتعميم 137 الصادر عن مصرف لبنان 
متويل  مكافحة  قانون  بتطبيق  واملتعلق 
حزب اهلل دوليًا. هذا القانون مفروض 
على لبنان وال ميكن إال أن يطّبقه أسوة 
روسيا  مثل  العامل  يف  كبرية  بدول 
لنا أمس  والصني وغريهما... ما قيل 
هو أن التطبيق جيب أن يكون بطريقة 

معينة«.
وحبسب مصادر مطلعة، فإن املصارف 
مل تكّرر ما قالته أمام وزير املال علي 
عدم  عن  املاضي  الثالثاء  خليل  حسن 
إلزامية تعاميم مصرف لبنان هلا، بل كان 

اجلمعية  أعضاء 
مع  منسجمني 
ما يقوله سالمة 
»اإلعالم«  عن 
القانون  وعن 

األمريكي.
وفد  مسعه  وما 

حزب اهلل من سالمة يصّب يف السياق 
التطمينات  عن  خيتلف  أنه  إال  نفسه، 
السابقة اليت كان احلاكم قّدمها حلزب 
اهلل و«نكث« بها. وقّدم احلاكم تطمينات 
أبرزها ما يتصل بذكر اهليئة املصرفية 
العليا يف اإلعالم. هذه اهليئة تتحّرك، 
وفق القانون، بناًء على إحالة من جلنة 
اهليئة  لرئيس  املصارف  على  الرقابة 
حاكم مصرف لبنان، أو بناًء على مبادرة 
من احلاكم مباشرة. وهي مبثابة حمكمة 
ومن  رئيسًا،  احلاكم  من  تتألف  إدارية 
األعلى،  القضاء  جملس  يقرتحه  قاض 
أحد نواب احلاكم يقرتحه اجمللس  ومن 
املركزي ملصرف لبنان، ومن أحد أعضاء 
جلنة الرقابة الذين تقرتحهم اللجنة، ومن 
مؤسسة  ومن  املال،  وزارة  عام  مدير 
ضمان الودائع، ويشارك يف اجتماعاتها 
رئيس جلنة الرقابة على املصارف بصفة 

مشابهة للمدعي العام.
العليا،  املصرفية  اهليئة  إمكان  ويف 
طبقًا لنص املادة 208 من قانون النقد 
املصرف  على  تفرض  أن  والتسليف، 
عقوبات إدارية متدّرجة تبدأ بالتنبيه ثم 
»خفض تسهيالت التسليف املعطاة له 
أو تعليقها«، و«منعه من القيام ببعض 
أخرى يف  أو فرض حتديدات  العمليات 
أو  ممارسته املهنة«، و«تعيني مراقب 
مدير موقت«، وأخريًا »شطبه من الئحة 
إىل  املادة  هذه  وتشري  املصارف«. 
دون  من  حتول  »ال  العقوبات  هذه  أن 
اجلزائية  والغرامات  العقوبات  تطبيق 
اليت يتعرض هلا املصرف املخالف«. أما 
املادة 209 من قانون النقد والتسليف 
فتشري إىل أن اهليئة هي اليت تقّرر هذه 

العقوبات.

املصارف 
املخالفة ستُحال 

على الهيئة 
املصرفية العليا
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اإلسالمية  اجلمهورية  مرشد  كّرر 
أمس  خامنئي  علي  إيران  يف 
أخطار  من  حتذيره  االول، 
من  البالد،  العدو« يف  »تغلغل 
خالل »إضعاف مراكز القوى« و 
»إفراغ النظام من عناصر قوته«، 
خرباء  جملس  رئيس  تعهد  فيما 
القيادة أمحد جنيت، بـ »مواصلة 

النهج الثوري«.
»بقاء  أن  على  خامنئي  وشدد 
أهداف  وحتقيق  وتطوره  النظام 
االقتدار  يف  يكمن  الثورة، 
الكبري،  واجلهاد  للبالد  احلقيقي 
أي عدم التبعية للعدو«. واعترب 
وأعضاء  جنيت  لقائه  خالل 
جبهة  »لدى  أن  اخلرباء،  جملس 
للهيمنة  ذاتية  نزعة  االستكبار 
أن  إىل  منّبهًا  الشعوب«،  على 
»املرحلة  يشّكل  »التغلغل« 
على  األعداء«  الثالثة من هجوم 
طهران، وهو »خطر جدًا واستمراٌر 

للحرب الناعمة« عليها.
يف  يتابع  »االستكبار  أن  ورأى 
أهدافًا  التغلغل،  اسرتاتيجية 
أساسية، هي التأثري يف مراكز 
معتقدات  وتغيري  القرار  صنع 
املسؤولني،  ومواقف  الشعب 
عناصر  من  النظام  وإفراغ 
قوته«. وحض املسؤولني على 
أن  إىل  منّبهًا  احلذر«،  »توّخي 
الداخل  من  بالنظام  »اإلضرار 
سيكون سهاًل، من خالل إضعاف 
مراكز القوى يف إيران«. وتابع: 
»السبيل الوحيد لتحقيق أهداف 
الوطنية  الوحدة  هو  الثورة 
جيب  للعدو.  االنصياع  وعدم 
أن نكون أقوياء وأن منلك زمام 

السلطة«.
واعترب خامنئي أن »من أساليب 
املبادئ  مهامجة  األعداء، 
بينها  الثورية،  واملؤسسات 

خامنئي خيشى »إفراغ النظام من عناصر قوته«

صيانة  وجملس  الثوري  احلرس 
املؤمنون  والشّبان  الدستور 
الدين  وعلماء  امللتزمون 
الثوريون«، داعيًا جملس اخلرباء 
إىل »تضميد اجلروح اليت سّببها 
النعرات  إثارة  مثل  العدو، 
الفئوية  والنزاعات  الطائفية 
مصطنعني«  قطبني  وإجياد 
إىل  إشارة  يف  إيران،  يف 
واإلصالحيني.  األصوليني 
»انتزعت  طهران  أن  وأضاف 
مكاسب من العدو بعدما حققت 
أي  النووي،  اقتدارًا يف اجملال 
 20 بنسبة  اليورانيوم  ختصيبها 

يف املئة«.
»امللهم«  باخلطاب  وأشاد جنيت 
أن  مؤكدًا  خامنئي،  ألقاه  الذي 
النهج  جملس اخلرباء »سيواصل 
الثوري يف كل جوانبه«. وكان 
اجمللس  أعضاء  أن  على  شدد 
العامة«  السياسات  »سيلتزمون 

اليت حّددها املرشد.
اإليرانية  احلكومة  وتدرس 
مشروع قانون يضع أطرًا خاصة 
مراكز  تتوىل  اليت  للشخصيات 
عدم  مثل  البالد،  يف  حساسة 
وعدم  مزدوجة،  جنسية  محلها 
وجتّنبها  أجنبية،  من  زواجها 
التورط بأعمال معارضة للنظام. 
ويف السياق ذاته، كشف جميد 

أنصاري، مساعد الرئيس حسن 
السلطات  أن  عن  روحاني، 
العام  إيرانية  شخصية  أعدمت 
يف  »تغلغلت  بعدما  املاضي، 

مركز لصنع القرار«.
خامنئي  تصرحيات  وتأتي 
الشورى  جملس  افتتاح  عشية 
غدًا،  جديدة  دورة  )الربملان( 
وسط أجواء ضبابية حتيط مبصري 
على  يصّر  اذ  اجمللس،  رئاسة 
شغل املنصب الرئيس املنتهية 
وحممد  الرجياني،  علي  واليته 
رضا عارف، زعيم قائمة »األمل« 
اإلصالحيني  بني  االئتالفية 
روحاني  أنصار  من  واملعتدلني 
ورئيس جملس تشخيص مصلحة 

النظام هامشي رفسنجاني.
وهو  ناصري،  اهلل  عبد  وأشار 
عضو يف »جلنة رسم السياسات« 
إىل  اإلصالحي،  التيار  يف 
مشاورات بني عارف وروحاني، 
وبني الرجياني وعارف، لرتتيب 
اجمللس،  جلسة  قبل  األوراق 
من  األدوار  تقاسم  أجل  من 
وأضاف  صدام.  حدوث  دون 
السابق  والرئيس  روحاني  أن 
موقف  من  يقرتبان  خامتي  حممد 
لكن  عارف،  برتّشح  رفسنجاني 
اإلصالحي  التيار  دعا  الرجياني 

إىل مساندته.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 
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صدق يف 
 املعاملة 
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الدول  جمموعة  قادة  أبدى 
قمتهم  خالل  الكربى  السبع 
وسط  شيما  ايسي  مدينة  يف 
اليابان، قلقهم من االقتصادات 
مضيفهم  قارن  فيما  الناشئة، 
شينزو  الياباني  الوزراء  رئيس 
باألزمة  احلالي  الوضع  آبي، 

املالية العاملية عام 2008.
ومن املقرر ان يكون واجه أوباما 
امس اجلمعة »االختبار األصعب« 
يف واليته خالل تنفيذه الزيارة 
إىل  أمريكي  لرئيس  األوىل 
قصفتها  اليت  هريوشيما  مدينة 
احلرب  خالل  ذرية  بقنبلة  بالده 
أن  اعترب  وهو  الثانية.  العاملية 
على  الضوء  »ستسلط  الزيارة 
ضرورة  وتؤكد  احلرب  أخطار 

العمل للسالم«.
وتابع غداة تأكيده أنه لن يعتذر 
عن اهلجوم: »ما حدث يف 6 آب 
حتول  نقطة   1945 )أغسطس( 
اضطررنا  احلديث  التاريخ  يف 
أو  بطريقة  استيعابه  إىل  كلنا 

بأخرى«.
 140 القنبلة  انفجار  يف  وقتل 
ناجني   3 أن  علمًا  ألف شخص، 
زيارة  مراسم  اليوم  سيحضرون 
أوباما ملوقع أول تفجري ذري يف 

العامل.
واتفق قادة جمموعة السبع اليت 
تضم الواليات املتحدة وبريطانيا 
وكندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا 
واليابان، على احلاجة إىل إنفاق 
لكن  العاملي.  النمو  يعزز  مرن 
وحجمه  اإلنفاق  هذا  توقيت 
يعتمدان على كل دولة على حدة، 
بني  توازن  لتحقيق  وإجراءاتها 
والضرائبية  النقدية  السياسات 
أن  علمًا  اهليكلية،  واإلصالحات 
تريان حاجة  وأملانيا ال  بريطانيا 

لضبط اإلنفاق.

قمة السبع تسعى إىل موازنة االقتصاد العاملي
تظهر  بيانات  آبي  وعرض 
األولية يف  السلع  أسعار  تراجع 
العاملية بنسبة 55 يف  األسواق 
حزيران  من  الفرتة  خالل  املئة 
)يونيو( 2014 إىل كانون الثاني 
اهلامش  وهو  املاضي،  )يناير( 
متوز  بني  املمتدة  للفرتة  ذاته 
)فرباير(  وشباط   2008 )يوليو( 
»ليمان  بنك  انهيار  بعد   2009
براذرز«، رابع أكرب بنك استثمار 

يف بورصة »وول سرتيت«.
استخدام  يف  آبي  ويأمل 
شأن  يف  السبع  جمموعة  بيان 
االقتصاد العاملي لتنفيذ تعهده 
رفع ضريبة املبيعات احمللية من 
8 إىل 10 يف املئة يف نيسان 
خمطط،  هو  كما   2017 )أبريل( 
مالية مماثلة  أزمة  إذا مل حتدث 
ألزمة »ليمان براذرز« أو كارثة 

طبيعية كبرية.
مشددة  أمن  إجراءات  ووسط 
من  القمة  منطقة  يف  اختذت 
دون أن متنع حواىل مئة متظاهر 
مناهضة،  مسرية  تنظيم  من 
حبث اجملتمعون مكافحة اإلرهاب 
أولويات  إحدى  وهي  ومتويله، 
فرنسوا  الفرنسي  الرئيس 
هوالند بعد اعتداءات باريس يف 
13 تشرين الثاني )نوفمرب( اليت 
وتبناها  قتياًل   130 عن  أسفرت 

تنظيم »داعش«.
اقرتاح  اجملتمعون  ناقش  كما 
باريس تنظيم مؤمتر دولي يف أبو 
ظيب للحفاظ على اإلرث الثقايف 
يف مواجهة االعتداءات اإلرهابية، 
متبكتو  مدينة  آثار  تدمري  بعد 
املوصل  ومتحف  مالي،  مشال 
األثرية يف  واملعابد  العراق  يف 

مدينة تدمر السورية.
على  الالجئني  موضوع  وأدرج 
جدول أعمال القمة بـ »مبادرة« 

مئات  استقبلت  اليت  أملانيا  من 
رئيس  ودعا  منهم.  اآلالف 
دونالد  األوروبي  اجمللس 
إىل  القمة،  املشارك يف  تاسك 
عاملية،  أزمة  بوجود  »االعرتاف 
اجلغرافية  األسباب  رغم  على 
عبء  االحتاد  تفرض حتمل  اليت 
السبع  جمموعة  مطالبًا  اهلجرة«، 
بزيادة مساعداتها الدولية لتلبية 
املدى  وعلى  الفورية  احلاجات 
اليت  والدول  لالجئني  الطويل 

تستقبلهم«.
وأفادت وسائل إعالم يابانية بأن 
قضية  إىل  سيشريون  الزعماء 
تستهدف  اليت  البحري  األمن 
الصني وطموحاتها السيادية يف 
حبر الصني اجلنوبي، يف بيانات 
القمة  انتهاء  عقب  ستصدر 
اليوم، وتدعو إىل احرتام سيادة 
القانون ومعارضة »االستفزازات 
اليت حتاول تغيري الوضع القائم 
حضت  بكني  أن  علمًا  بالقوة«، 
»االهتمام  على  السبع  جمموعة 
بشؤونها بداًل من توجيه أصابع 
وإذكاء  اآلخرين  إىل  االتهام 

الصراعات«.
أعلنت  للقادة،  تصرحيات  ويف 
املستشارة األملانية أنغيال مركل 
أن جمموعة الدول السبع ال تفكر 
املفروضة  العقوبات  رفع  يف 
يف  النزاع  بسبب  روسيا  على 

شرق أوكرانيا.
الشمالية  كوريا  أوباما  ووصف 
بأنها »مصدر قلق شديد للجميع«، 
مستدركًا: »قد ال تكون )كوريا 
مصدر  بالضرورة  الشمالية( 
تهديد وشيك، لكن حني يتواجد 
لديك نظام غري مستقر ومعزول 
على  تهديدًا  ذلك  يشكل  متامًا، 
نتنبه  أن  جيب  املتوسط  املدى 

له كثريًا«.
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Malcolm Turnbull has re-
jected Deputy Prime Min-
ister Barnaby Joyce’s 
comments linking asylum 
seekers and live animal 
exports to Indonesia, de-
nying any suggestion the 
Indonesian government 
purposefully allowed boats 
to come to Australia.
Mr Joyce appeared to sug-
gest on Wednesday night 
that Indonesia had inten-
tionally unleashed asylum 
seekers boats on Australia 
as punishment for the for-
mer Labor government’s 
2011 decision to suspend 
the live cattle trade from 
Australia after video evi-
dence of animal cruelty in 
Indonesia emerged.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull and Deputy Prime 
Minister Barnaby Joyce 
visited a sweet potato farm 
with in Rockhampton ...
Appearing beside Mr Joyce 
at a press conference in 
Rockhampton for a water 
infrastructure announce-
ment, Mr Turnbull stepped 
in when journalists asked 
the Deputy Prime Minister 
about his comments.
Mr Turnbull joined Foreign 
Minister Julie Bishop in 
stressing that the federal 
government did not be-
lieve there was any link 
between the two hot but-
ton issues.
“Let me be quite clear 
about this: there is no link 
between the Indonesian 
government and people 
smuggling,” Mr Turnbull 

Malcolm Turnbull steps in on debate over Barna-
by Joyce’s asylum seekers and live exports com-
ments

said.
“I count the Indonesian 
President Joko Widodo, 
Jokowi, as a good friend 
and leader. He and his wife 
and Lucy and I spent a 
very, very productive time 
together in Jakarta last 
year and I believe our re-
lations between Australia 
and Indonesia have never 
been better than they are 
today.
“What we have had to do 
is recover a lot of damage 
that was done to our rela-
tions by the Labor gov-
ernment when they pre-
cipitously and suddenly 
stopped live cattle exports 
to Indonesia. That did enor-
mous damage to the cattle 
industry across Australia, 
but it was an incredible af-
front to Indonesia.”
Heaping praise on the In-
donesian leader, Mr Turn-
bull said Australia was co-
operating with Indonesia 
to stop people smuggling.
“Many Australians, most 
Australians I think, were 
horrified by that live cattle 
ban, not least because of 
what it did to farmers in 
Australia and cattle pro-
ducers and beef producers 
here in Australia but it was 
also an outrageous affront 
to Indonesia,” he said.
“And we should treat our 
neighbours... with respect 
and I do and we do.”
Earlier, Ms Bishop issued 
a swift repudiation of Mr 
Joyce’s comments.
She said Australia was 

Victorian householders 
will save an average of 
between $50 and $120 on 
their electricity bills over 
the next five years, follow-
ing a new ruling from the 
national energy watchdog.
Small businesses should 
see their electricity bills 
cut by up to $99.
The Australian Energy 
Regulator’s (AER) re-
leased its final decision 
today on the costs that 
electricity distributors can 
pass on to consumers for 
electricity poles, wires and 
metering.
These network costs ac-
count for up to half of a 
typical power bill.
Under the proposals made 
by the distributors to the 
AER, electricity bills would 
have increased by up to 
$225 by 2020.
At every point in the regu-
lator’s price-setting pro-
cess, the Andrews Labor 
Government put the inter-
ests of Victorian consum-
ers first.
This includes making a 
submission to the AER 
advocating for lower net-
work charges for Victorian 
households and business-
es.
Today’s decision to reduce 
network charges for the 
five year period between 
2016-20 is a win for Vic-
torian consumers and for 
the Labor Government’s 
strong action to drive 
down electricity prices.
The AER’s decision also 
confirms that Victoria’s 
electricity distributors are 
operating relatively effi-
ciently compared to other 
service providers in the 
national electricity market.
Quotes attributable to Min-
ister for Energy, Environ-
ment and Climate Change 
Lily D’Ambrosio
On the other hand a new 
report from the Victorian 
Auditor General has re-
vealed the Andrews Labor 
Government’s investment 
in TAFE has seen our pub-
lic institutes finances post 
their strongest results in 
years.
The VAGO: Technical and 
Further Education Insti-
tutes 2015 report, tabled 

in State Parliament today, 
shows TAFEs and their 
subsidiaries recorded a 
combined surplus of $37.2 
million compared to a 
deficit of $83.1 million in 
2014.
The report also shows:
• The former Liberal Gov-
ernment’s cuts to TAFE 
had profound impacts on 
institutes
• TAFE’s financial risk 
went from high under the 
Liberals in 2014 to low un-
der Labor last year
• In 2013, the Liberals 
ceased ongoing funding 
to our TAFEs, which saw 
their revenue drop
The Labor Government 
injected an extra $159 mil-
lion into TAFEs, far more 
than promised at the last 
election.
The Auditor General also 
found there had been a 
significant turnaround 
from the prior two finan-
cial years, under the for-
mer government when the 
TAFEs posted large com-
bined net deficits.
Unlike the former Liberal 
Government, the Labor 
Government is getting 
on with the job of linking 
training to the needs of in-
dustry and students.
The Labor Government in-
herited a training system 
in crisis. Over the past 
year, we have worked to 
rebuild TAFEs, to invest in 
apprenticeships and boost 
quality in the system.
Quotes attributable to Min-
ister for Training and Skills 
Steve Herbert
“We didn’t waste a mo-
ment working to rescue 
TAFEs and today’s report 
from the Auditor General 
shows our initiatives are 
working.”
 “When we came to Gov-
ernment we knew the for-
mer Government slashed 
funding to TAFE. It impact-
ed public institutes across 
the state.”
“The Liberals continue 
to downplay their cuts to 
TAFE but today’s report 
shows just how desper-
ately needed our TAFE 
Rescue Fund, TAFE Back 
to Work and TAFE Boost 
fund is.”

Lower Electricity Bills A Win For 
Victorians

Prime Minister Malcolm Turnbull and Deputy Prime Minister Barnaby Joyce visited a sweet potato farm with in 
Rockhampton on Thursday. Photo: Andrew Meares

working closely with Indo-
nesian authorities, police, 
law enforcement and se-
curity agencies to combat 
people smuggling.
When debate host Chris 
Uhlmann questioned Mr 
Joyce’s suggestion that 
Indonesia was responsible 
for the rise in arrivals, Mr 
Joyce said it was “abso-
lutely the case we created 
extreme bad will” with the 
decision to halt live cattle 
exports.
Mr Joyce’s remarks quick-
ly made news in Australia 
and Indonesia.
Former Indonesian former 
minister Dr Marty Natale-
gawa responded strongly 
to Mr Joyce’s “patently 
false” remarks, telling Fair-
fax Media they represent 
“at best” an over-analysis 
of the subject.
“Worse still, it is shocking 
to suggest that the Indo-
nesian government would 
risk the safety and lives of 
innocent asylum seekers 
in making the treacherous 
journey to Australia simply 
to make a point,” he said.
Mr Joyce sought to play 
down his comments on 
Thursday morning.
“What I was saying is 
there’s a direct correlation 
between shutting down 
the live cattle trade and - 
before that, I must admit 
there was about 14,000 
people coming to Austra-
lia - but 40,000 turned up 
after that and obviously it 
didn’t help our capacity in 

how we negotiate with a 
country when we’ve just 
shut down one of their 
prime mechanisms of get-
ting protein into their diet,” 
the Nationals leader told 
Seven’s Sunrise program.
“I’m not saying that this 
caused the Indonesians 
to start sending people 
across. I never suggested 
that.
“What I did suggest was 
it made it difficult...in how 
we negotiate with Indo-
nesia and after that point 
we needed all the reasons 
in the world to negotiate 
with them because 40,000 
people made their own ar-
rangements and just ar-
rived here by boat.”
Former prime minister 
Julia Gillard’s decision to 
temporarily shut down the 
live cattle trade in 2011 af-
ter an animal abuse inves-
tigation by ABC TV was 
highly controversial. It af-
fected industry in northern 
Australia and the Coalition 
has consistently said it 
undermined bilateral rela-
tions between Australia 
and Indonesia.
Speaking on radio in Dar-
win, Opposition Leader 
Bill Shorten slammed Mr 
Joyce.
“I just think the guy’s talk-
ing rubbish,” he said.
“I think it’s a really, really 
ignorant remark. There 
was an ill-feeling between 
Australia and Indonesia at 
the time of the live export 
trade. It took a long time to 
heal those wounds and if 
you talk to any cattle peo-
ple out there in the [North-
ern Territory], they will tell 
you they’re still recovering 
from that.
“Who benefits from what 
Barnaby Joyce is say-
ing other than Barnaby 
Joyce?
“This is about politics. It’s 
not about good, sensible 
policy. Relations with In-
donesia, the live export 
trade or tackling people 
smugglers.”
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Australian Newsاسرتاليات

بأمس  فيه  حنن  الذي  الوقت  يف 
احّلاجة إىل مواجهة التحديات الوطنية 
سواء كانت اإلقتصادية، اإلجتماعية، 
اليت  وغريها..  ،الصحية  التعليمية 
تّهم املواطن وتؤثر يف مسار حياته 
ومستقبل االجيال والوطن، يّطل علينا 
بتصرحيات  داتون  بيرت  اهلجرة  وزير 
وكأن  العنصرية  روائح  منها  تفوح 
الوزير ما زال يعيش عقلية أسرتاليا 
الالجئني  أن  متناسيًا  البيضاء، 
باألمية  يّتهمهم  الذي  واملهاجرين 
من  احلكومة  ميزانية  على  والضغط 
خالل حصوهلم على تقدميات الضمان 
أخذ  أو  اإلجتماعي واخلدمات الصحية 
الوظائف من األسرتاليني، الحظوا هذا 
التناقض الواضح والذي إما يّنم عن 
جهل وال أعتقد ذلك، إما عن عنصرية 
أألصوات  بعض  لكسب  األرجح  وهو 
يف اإلنتخابات القادمة )2 متوز(، باهلل 
عليكم كيف يأخذ األمي الوظائف من 

طريق األسرتاليني؟!
اجلدد  القادمني  من  العديد  نعم، 
حكومية،  مساعدات  على  حيصلون 
أن  ننكر  وال  جنادل  ال  هنا  وحنن 
األموال  من  الكثري  تنفق  أسرتاليا 
وتضع  الربامج  من  العديد  وختصص 
الالجئني  مساعدة  أجل  من  اخلطط 
اإلستقرار  عملية  يف  واملهاجرين 
اإلجتماعية،  املستويات  كافة  وعلى 
الصحية  الثقافية،  اإلقتصادية، 
والتعليمة.علمًا ان  أغلب اإلحصاءات 
املتوسط  املدى  على  أنه  إىل  تشري 
تفوق  اإلجيابية  فالنتائج  والبعيد 
اليت  التقدميات  األضعاف  عشرات 
هذا  اجلدد،  القادمون  عليها  حيصل 
أصبحوا  منهم  العديد  أن  العلم  مع 
يف  اآلالف  ويوظفون  عمل  أرباب 
حتريك  يف  ويساهمون  مؤسساتهم 
الصعد،  كل  على  اإلقتصاد  عجلة 
وبعضهم اآلخر من اجليل األول دخلوا 
مقدرتهم  وأثبتوا  الوظيفي  اجملال 
ويقدمون خدماتهم ألبناء اجملتمع يف 
كافة اجملاالت )أحباث، طب، قانون، 
أكمل  على  وغريها(  جتارة  رياضة، 
والذين  واحفادهم  اوالدهم  وجه.أما 
قد يكونون بنظر الوزير داتون الجئني 
من  يتجزأ  ال  جزء  فهم  مهاجرين  او 
النسيج االجتماعي االسرتالي النهم ال 

يعرفون غري اسرتاليا وطنًا هلم.
اليت  كالنعامة  نكون  أن  نريد  وال 
تدفن رأسها يف الرمال، نعم هناك 
أقلية اختارت أو مل تستطع اإللتحاق 
على  تعيش  أن  وارتضت  بالركب 

التقدميات احلكومية.
اهلجرة  وزير  تصرحيات  توقيت  وعن 
التوقيت  هذا  اختار  ملاذا  نتساءل 

بالذات؟
إنتخابية  محلة  يف  إننا  أواًل: 
وهناك  متقاربة  الرأي  واستطالعات 
حديث جّدي عن برملان معلق ال بل ان 
بعض استطالعات الرأي تقول بتقدم 
مرة  وانه الول  احلكومة  على  العمال 
مع  ترينبول  الوزراء  رئيس  يتساوى 
بيل شورتن كمفضل  املعاضة  زعيم 

لتولي رئاسة الوزراء.
ثانيًا: إخفاق امليزانية الفيدرالية يف 
الرأي  وتعديل  الناخبني  مزاج  تغيري 
اليت  احلكومة  سياسة  جتاه  العام 
والنمو  الوظائف  من  باملزيد  وعدت 
حلملتها  شعارًا  احلكومة  ترفعه  الذي 

اإلنتخابية.
حتالف  على  العمال  تقّدم  ثالثُا: 
برامج  تقديم  يف  الوطين   - األحرار 
صحية  تعليمية،  سيايات  ووضع 
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A former head of the NSW 
branch of the Labor Party, 
Jamie Clements, has been 
charged by the NSW Elector-
al Commission for disclosing 
protected information.
In what could prove to be a 
severe embarrassment to the 
federal party in the middle of 
an election campaign, the 
former general secretary is 
being prosecuted for alleg-
edly leaking confidential en-
rolment details to his faction-
al ally, the disgraced union 
boss Derrick Belan.
It is understood that Mr Belan 
wanted the information from 
the electoral roll in order to 
help a friend locate a rival in 
a relationship dispute.
Mr Clements, who was 
forced to resign earlier this 
year over sexual harassment 
claims, has been served with 
a court attendance notice to 
appear at Sydney’s Downing 
Centre Local Court on June 
7 charged with two breaches 
of the Parliamentary Elector-
ates and Elections Act.
According to a statement is-
sued by the NSW Electoral 
Commission, the commis-
sion alleges that a former 
senior NSW Australian Labor 
Party official in May 2015 
disclosed protected informa-
tion for a purpose not permit-
ted under the act.
The statement goes on to 
say that “in June 2015, the 
man used the information, 
that had been lawfully pro-
vided by the Electoral Com-
missioner ... for a purpose 
not permitted under the act”.

Former ALP boss Jamie Cle-
ments to face court

Mr Clements faces potential 
fines of $22,000 for each 
breach of the act.
Earlier this year Mr Clements 
told News Corp: “I have nev-
er accessed any information 
from the electoral roll. No 
information was provided to 
Derrick Belan. These claims 
are false and part of an at-
tempt to smear me.”
Contacted by Fairfax Media 
on Thursday, Mr Clements 
said: “It is before the courts. 
I am not going to make any 
comment.”
Political parties have access 
to the electoral roll for very 
limited purposes such as 
elections.
It is an offence to use the 
electoral rolls for other pur-
poses or for private use.
The recipient of the infor-
mation gained from Mr Cle-
ments’ alleged breach is 
himself facing the possibil-
ity of prosecution. Mr Belan, 
the former National Union 
of Workers state secretary, 
endured a gruelling time in 
the witness box during the 
building royal commission 
over allegations he spent al-
most $40,000 of his union’s 
funds on dating websites, a 
tattoo parlour, jewellery and 
a luxury cruise.
His actions have been re-
ferred to both NSW Police 
and the Fair Work Commis-
sion over alleged credit card 
fraud, and breaching his du-
ties as a union officer.
In April Mr Belan was fined 
$1500 for possession of co-
caine and ice.

Former ALP boss Jamie Clements is being prosecuted for allegedly leaking 
confidential enrolment details. Photo: Dallas Kilponen 

وضريبية أفضل، تالقي األستحسان 
لدى الرأي العام.

رابعًا: ختبط حزب العمال يف سياسته 
احلدود،  ومحاية  اللجوء  طاليب  اجتاه 
علمًا بأن احلزبني الكبريين ينتهجون 
نفس السياسة اليت تقضي برد قوارب 
اىل  الالجئني  نقل  او  اللجوء  طاليب 
جزر احمليط النائية، رغم وجود بعض 
حزب  لسياسة  املعارضة  األصوات 
واآلخر  احلني  بني  تعلو  اليت  العمال 
املرشحني  او  احلزب  برملانيي  من 
أو  احتواؤها  يتم  واليت  لإلنتخابات 

إسكاتها ألسباب إنتخابية.
من  التخويف  سياسة  خامسًا: 
تندرج  واليت  والالجئني  املهاجرين 
داتون  الوزير  تصرحيات  ضمنها 
استخدامها  جييد  اليت  الورقة  وهي 
يف  أصواتًا  تدّر  واليت  األحرار  حزب 
أصوات  خصوصًا  اإلقرتاع،  صناديق 
جمّربة  السياسة  وهذه  العنصريني، 
واكلها  اإلنتخابية  مثارها  وأتت 
فرئيس  املاضي،  يف  السياسي 
الوزراء األسبق جان هاورد األحراري 
جلأ إىل هذا األسلوب عندما أعلن أننا 
أبناءهم  نريد استقبال من يرمون  ال 

يف البحر ) عام 2001(.
رئيس الوزراء السابق األحراري طوني 
أبوت ويف محلته اإلنتخابية عام 2013 
رّكز على عملية محاية احلدود وإرجاع 
رئيس  وحتى  اللجوء،  طاليب  زوارق 
وأثناء  راد  كيفن  العمالي  الوزراء 
احلملة اإلنتخابية عام 2013 قّرر إعادة 
العمل باحلل الباسيفيكي الذي كانت 
والذي  اعتمدته  قد  هاورد  حكومة 
إىل  القوارب  الجئي  بإبعاد  يقضي 
اجلديدة  وغينيا  وناورو  مانوس  جزر 

ولنفس االسباب االنتخابية.
السبب  ُعرف  إذا  يقال  وكما  إذن، 
مالكوم  الوزراء  رئيس  العجب،  بُطل 
املواطنون  كان  والذي  ترينبول 
نوعية  سياسة  بنقله  علية  يعولون 
حتتاجها البالد ووصلت شعبيته %69 
الناخبني عند انقالبه على طوني  من 
ابوت يف ايلول عام 2015، فإذا به 
يتنازل عن قناعته وأفكاره الليربالية 
املناخية،  التغيريات  قضايا  يف 
أسرتاليا  الضريبية، حتويل  السياسة 
مثليي  زاوج  تشريع  مجهورية،  إىل 
به  فإذا  وغريها،  ،الالجئني  اجلنس 
شكل  ال  وزراء  رئيس  إىل  يتحّول 
له Shapeless man كما وصفه حمرر 
السياسية يف صحيفة ذي  الشؤون 
هارتشر  بيرت  هريالد  مورنيغ  سدني 
بسبب التزامه سياسة سلفه احملافظ 
عليه  انقلب  والذي  أبوت  طوني 
ترينبول كما اسلفنا، وكل ذلك من 
أجل تسلم منصب رئاسة الوزراء احللم 
ترينبول  يراود  كان  الذي  التارخيي 
عمره  من  األربعني  كان يف  ان  منذ 
ترينبول  باحتفاظ  تقضي  والصفقة 
قناعته  عن  والتنازل  أبوت  بسياسة 
وسريته السياسية السابقة للحصول 
على  للتغلب  نواب   5 أصوات  على 
 2016 أيار   22/21 ه  م  )س  أبوت 
قسم ما وراء األخبار( وحسب نفس 
املصدر فإن ترينبول يربر خطوته بأنه 

كان عضوًا يف حكومة أبوت.
بالعودة إىل تصرحيات الوزير داتون 
والتزامًا من رئيس الوزراء بتعهداته 
حزب  يف  احملافظ  اجلناح  لنواب 
األحرار، وصف رئيس الوزراء الوزير 
داتون بالوزير »املمتاز« حماواًل حتوير 
تصرحيات داتون من جانبها العنصري 
وهي  املالي  املادي  جانبها  إىل 

الدولة  ميزانية  تتكبدها  اليت  الكلفة 
اخلارجية  وزيرة  به  قامت  ما  وهذه 
يقتنع  ال  ما  وهذا  بيشوب.  جوليا 
اوكس  لوري  الصحايف املخضرم  به 
الذي يرى ان احلكومة تستخدم ورقة 
تؤيد  وهي  انتخابية  كورقة  الالجئني 

ضمنًا تصرحيات الوزير داتون.
من جهتها املعارضة العمالية طالبت 
تصرحيات   بإدانة  الوزراء  رئيس 
وحزب  العنصرية،  داتون  الوزير 
من  داتون  طرد  إىل  دعى  اخلضر 
منصبه.   من جهته املدير التنفيذي 
ملؤسسة  الرؤيا العاملية اخلريية  تيم 
اسرتاليا  مقاربة  وصف  كوستيلو 
جزر  اىل  وابعادهم  الالجئني  لقضايا 
النفسي   بالتعذيب  ومانوس  ناورو 
عن  داتون  تصرحيات  ان  مضيفًا 
استحسان  قت  ال  املهاجرين  امية 
ان  كوستيلو  وقال  الناخبني  بعض 
اخلارجية  املساعدات  ميزانية  زيادة 
االسرتالية  كان عنصر اساسي يف 

حل ازمة الالجئني يف العامل.
أخريًا، من هنا حتى تاريخ اإلنتخابات 
يف الثاني من متوز القادم علينا أن 
املفاجآت خصوصًا  املزيد من  نتوقع 
أن شعبية رئيس الوزراء تلقت صفعة 
الرأي مما  آخر استطالعات  أخرى يف 
يف  بعيدًا  الذهاب  إىل  يضطره  قد 
سياسته لسكب بعض األصوات من 
أخفق  أن  بعد  مبنصبه  اإلحتفاظ  أجل 
كما  تغيرييًا  وطنيًا  قائدًا  يكون  أن 
من  واسعة  شرحية  وأصاب  أسلفنا 

الناخبني باإلحباط. 
وننهي بلفت نظر الوزير داتون الذي 
ال  وإنهم  باألميني  الالجئني  وصف 
يعرفون احلساب وال جييدون القراءة 
والكتابة بلغتهم األصلية، ناهيك عن 
اللغة اإلنكليزية ان املعلمني يف والية 
كتّيب  على  حصلوا  ويلز  سوث  نيو 
اخفاقهم يف  تأهيلهم بسبب  إلعادة 
كتابة اإلمالء وقواعد اللغة اإلنكليزية، 
احلالية  احلكومة  أن  إىل  نشري  وهنا 
من  طائلة  أموااًل  اقتطعت  قد  كانت 
متويل  يف  وأخفقت  التعليم  ميزانية 
املدارس.  لتمويل  كونسكي  خطة 
 1.2 مبلغ  وقّدمت  عادت  انها  علمًا 
للحد   2020 العام  حتى  دوالر  مليار 
من االنتقادات اليت وجهت هلا وطبعأ 
وحنب  االنتخابية.   األسباب  لنفس 
مكتب  وحسب  انه  اىل  نشري  ان 
األحصاء االسرتالي  يف 30 حزيران 
2015 فهناك 28% من جمموع سكان 
مواطن  مليون   6.7 اي  اسرتاليا 
مولدين خارج اسرتاليا. هذا باالضافة 
اىل ان مجيع سكان اسرتاليا ما عدا 
ام  )االبورجينال(  األصليني  السكان 
مهاجرين او الجئني او ابناء مهاجرين 
والجئني او احفاد مهاجرين والجئني، 
ال  داتون  تصرحيات  ان  نرى  لذلك 
كانت  وان  الوطنية  املصلحة  ختدم 
ختدم بعض السياسني يف االنتخابات 
الن مستقبل البالد وازدهارها وامنها 
او  وزراء  رئيس  احتفاظ  من  اهم 
او نائب مبنصبه، لذلك نشدد  وزير 
على السياسيني ان تكون مقاربتهم 
التهييج  عن  بعيدًا  الوطنية  للقضايا 
االنتخابية  والشعارات  العنصري 
بسياساتهم  الناخبني  ومصارحة 
والصحية  والتعليمية  االقتصادية 
وغريها ومن ضمنها سياسية اهلجرة  

ليحصلوا على ثقتهم.

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

أسرتاليا عنصرية وإنتخابات
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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
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مقاالت وتحقيقات

... وأصبح يف اجمللس النيابي نائب 
نائبًا،   127 أصل  من  وحيد  شرعي 
بعد  احلر.  الوطين  التيار  إىل  ينتمي 
»الصعب«  السياسي  ــ  البلدي  الفوز 
يف انتخابات بلدية جونية، جنح النائب 
يف  زعامته  تكريس  يف  عون  ميشال 
جزين، هذه املرة بالتحالف مع القوات 
إدمون  السابق  والنائب  اللبنانية 
نال  زيد  أبو  أمل  اهلل.  وحزب  رزق 
مقابل  صوتًا   14165 املاضي  االحد 
مسري  ابراهيم  للمرشح  صوتًا   6693
وحزب  أمل  حركة  من  املدعوم  عازار، 

الكتائب.
ثبت البارحة أّن »األمر« يف قضاء جزين 
واإلصالح  التغيري  تكتل  لرئيس  هو 
زيد،  أبو  أمل  عون.  ميشال  النائب 
ابن مليخ يف جبل الرحيان، هو النائب 
اللبناني،  الربملان  الوحيد يف  الشرعي 
التمديد  انتهاء  من  السنة  قرابة  قبل 
املّرة  هي  النواب.  جمللس  الثاني 
ماروني  نائب  فيها  يأتي  اليت  الثانية 
جزين،  مدينة  خارج  من  القضاء،  عن 
عون،  وهج  قوزما.  فريد  النائب  بعد 
وحتى   2005 منذ  السنوات  تسمح  مل 
»خطف«  الذي  اليوم، من خفته. عون 
جملس  رئيس  جناحي  حتت  من  جزين 
النواب نبيه بري، وحتّدى يف يوم من 
األيام حزب القوات اللبنانية والنائبني 
السابقني إدمون رزق ومسري عازار، ال 
يزال ميلك من احليثية والنفوذ ما يكفي 
ألن ُيرشح الشخص الذي يراه مناسبًا 

لـ«مشروعه«.
ختطى »جنرال الرابية« األعراف التقليدية 
بأن يكون خليف أي نائب راحل إما من 
العائلة نفسها أو املنطقة عينها. كما 
أنه »لعب« بني الفخاخ اليت تنتج من 
املوجودة  والعائلية  احلزبية  الصراعات 
يف هذا القضاء اجلنوبي. ووأد اخلالفات 
العونية ــ العونية، وخاصة بني النائب 
زياد أسود ورئيس احتاد بلديات جزين 
ولو  حرفوش،  خليل  واليته  املنتهية 

أنها بقيت مجرًا حتت الرماد. 
وبني  بينه  املستحدثة  الثنائية  اخترب 
القوات اللبنانية، ولو أنه أصاًل مل يكن 
لتثبيت  إضافية  قوى  أي  إىل  حباجة 
قد  معراب«  »لقاء  اجلزينية.  زعامته 
االنتخابات  يف  »تنازالت«  عليه  ُيرتب 
النيابية املقبلة، إال أن هذا احلديث ال 
يزال مؤجاًل بعض الشيء. األمر الالفت 
أيضًا، كان حصول أبو زيد على ٪20 
ذات  بنواتي،  بلدة  يف  األصوات  من 
األغلبية املوالية لتيار املستقبل، وهذا 
إن دّل على شيء فهو النقمة املتزايدة 
على تيار املستقبل يف املدينة والقرى 

النائية.
بقليل،  االقرتاع  صناديق  إقفال  بعد 
الشارع  مكتبه يف  إىل  زيد  أبو  وصل 
الطبقة  »جزين«.  مدينة  يف  العريض 
لّفوا  ورجال  بنساء  ازدمحت  الثالثة 
أجسادهم باللون الربتقالي. أما النائب 
بادية  االرتياح  فعالمات  الشرعي، 
االتصاالت  يتلقى  وهو  وجهه  على 
اليت  السريرة  بلدة  منها  »املطمئنة«، 
فيها وجود ألنصار للنائب وليد جنبالط: 
إنو  جنبالط  لوليد  قلتولو  القليلة  »عا 
ما رح منشي معك مّية باملية«، يقول 
للمتصل. هو يعمل وفقًا للمثل القائل 
»ما تقول فول تا يصري باملكيول. بس 

إنو إيه فينا نبّلش نضّيف بقالوة«. 
يف السياسة، »النجاح يعين أّن جزين 
كانت وستبقى مليشال عون«، دون أن 
يغفل »االنعكاس اإلجيابي لالتفاق مع 
القوات اللبنانية. جزين من غري املمكن 
وهذا  السياسية،  الزعامات  ختذل  أن 

جزين ُتكّرس عون زعيماً هلا: انتخابات نيابية مبكرة
ليا القزي
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لنيابة  اختبار 
 .»2017 العام 
ُيرب رجل األعمال 
عالقاته  أن 
السياسية »جّيدة 
القوى،  كل  مع 
آل  باستثناء 
انطالقًا  عازار«. 
»على  هنا،  من 
العكس مما ُيقال 
إن مدينة جزين ال 
أصواتها  ُتعطي 
أبنائها  لغري 
ستكون األصوات 
أما  متقاربة«. 
إىل  بالنسبة 
الذي  اللغط 
رافق موقف حزب 
فـ«إذا  الكتائب 
أنا  فهميت  إنِت 

فهمت«.
عازار،  آل  أما 
الذين مل يستمعوا 
لنصيحة بري اليت 
قّدمها  إنه  قيل 
ومفادها  هلم، 
الرتشح  عدم 
االنتخابات  إىل 
فكانت  النيابية، 
االنتخابات  هذه 
هلم.  اختبارًا 
مسري  ابراهيم 
لديه  عازار 

أناس مل حيفظوا حصتنا يف البلدية؟«، 
على  ردًا  كتائبية  أوساط  تقول 
البلدية  الئحة  من  الكتائب  »إقصاء« 
املّرة  هذه  حرفوش.  خليل  برئاسة 
للقوات  االنتخابية  املاكينات  ُتوحد  مل 
ُيربر  احلر.  الوطين  والتيار  اللبنانية 
القوات، ذلك  ماكينة  سامر عون، من 
شخص  كّل  يعمل  أن  أجل  »من  بأنه 
على استقطاب مجاعته«. »الفالق« بني 
الغرميني التارييني ال يزال حباجة إىل 

وقت ليلتئم.
السوق القديم ُتفتح أبوابه أيام اآلحاد 
تفصل  قليلة  أمتار  الظهر.  بعد  حتى 
أفران  للسمانة.  حمال  ثالثة  بني 
الصاج تنتشر أيضًا. إيفيت امرأة حتب 
»اجلنرال كثريًا كثريًا، ولكين هذه املرة 
خصصت حملي مركزًا انتخابيًا لألستاذ 
ابراهيم ألنه شاب وألن لدّي مالحظات 
أسود.  زياد  النائب  عمل  حول  كثرية 
مناكفات التيار الداخلية أنهكتنا«. هي 
ال تريد يف هذا النهار سوى أن »أحضر 
هذا  ببالش.  والقهوة  السندويشات 
مركز انتخابي«. جلارها يف حمل املونة 
عون  اجلنرال  »هنا  آخر:  رأي  البلدية 
منفتح  ابراهيم  أن  رغم  األقوى،  هو 
وأحسن من بّيو« )النائب السابق مسري 
»االنتخابات  حيسمها:  ولكنه  عازار(. 

هي نكايات وانتقام«.
 الناس يف السوق مستغربة من »قّلة 
احلركة مقارنًة بالدورة املاضية. ما كان 
يقولونها  السيارات«.  نصّف  حمل  يف 
أن  ُتظهر  األرقام  أن  رغم  ثقة،  بكل 
أمس  جزين  قضاء  يف  االقرتاع  نسبة 
يف  املئة،  يف  الـ53  حدود  المست 
االنتخابات  يف  املئة  يف   52 مقابل 
املئة  يف  و53.6   ،2010 عام  البلدية 

يف االنتخابات النيابية عام 2009.
كالم  الرحيان  جبل  يف  كفرحونة  يف 
آخر. يقول املرشح البلدي طارق أمحد 
حمسن، املوالي حلزب اهلل، إن الناس 

االقرتاع  لذلك  النواب،  من  »ستنتقم 
األحزاب  أن  صحيح  كثيفًا.  يكون  لن 
الناخبني  لكن  زيد،  أبو  بدعم  أوعزت 
سُيمارسون حقهم الدميوقراطي. السبب 
أن أحدًا من نواب جزين مل يسأل مّرة 
عن الضيع الصغرية احمليطة باملدينة«. 
أمل  حلركة  أنصار  من  العكس  على 
التيار  ملرشح  صّوتوا  بأنهم  »أقّروا« 
الوطين احلر. راية »احلركة« اليت فّيأت 

صورة »كلنا أمل« تؤكد ذلك.
جربان،  صالح  الثالث  املرشح  منزل 
شبه  كان  االنتخابية،  ماكينته  حيث 
البقاع  من  له  صديقان  يصل  فارغ. 
كثرية،  وأعالم  صور  »ملؤازرته«. 
وشخص أتى »يسألين كم سندفع لقاء 
التيار  15 صوتًا بعدما دفع له مرشح 
3000 دوالر وآل عازار 2500 دوالر«، 
يقول أحد الشبان يف املنزل املتفاجئ 

من تصرف كهذا. 
وتهتم  زوجته  تصل  أن  قبل  حلظات 
»أوعزت  ريتا  السيدة  باملوجودين. 
ومن  اجلميع  استقبال  يتم  بأن  للكل 
أما  يريد أن يرتاح فأهاًل وسهاًل به«. 
قيادة  على  »الثائر«  الرابع،  املرشح 
جربان باسيل، باتريك رزق اهلل، فكان 
وجزين.  قيتولي  بلدته  بني  يتنقل 
 1000 جبيب  إني  عاألرض  »معلوماتي 
فهذا   500 جبت  إذا  ولكن  صوت. 
الكثرية«.  املليارات  مقابل  انتصار 
هكذا كان حديث خالل ساعات ما بعد 

الظهر األوىل.
التيار  اخلتام، كان مع وصول رئيس 
إىل  باسيل  جربان  الوزير  احلر  الوطين 
زيد.  أبو  أمل  بيد  يده  واضعًا  جزين، 
»فخره« أنه رئيس للتيار الذي رفض 
التمديد للمجلس النيابي، فها هو من 
»موقع قوة« بعد فوز مرشحه جيد نفسه 
وبقانون  مبكرة  بـ«انتخابات  ُيطالب 
ألن  يريدون  ال  وهم  جديد.  انتخابي 

النتيجة ستكون مثل جزين«.

يف  األمر  هذا  برز  ُكثر.  »أصدقاء« 
وهي  ارتفعت  اليت  الكثرية  الالفتات 
حتمل امسه ويف عدد األشخاص الذين 
خصصوا له مراكزهم وحماهلم وهم يف 
األصل من حميب عون. هدفه رمبا من 
عائلته  وجود  إثبات  هو  الرتشح  هذا 
التجيريية  قدرته  ومعرفة  السياسي 
اللبنانية  القوات  عنه  ختّلت  بعدما 
»األصوات  من  وقسم  رزق  وإدمون 
جبل  البن  صوتت  اليت  الشيعية« 
رأيًا  لعازار  أن  إال  زيد.  أبو  الرحيان 
آخر. على الرغم من فرز عدد كبري من 
الصناديق قرابة الثامنة والنصف مساًء 
وتسجيل تقدم أبو زيد، أصّر على أّن 
»املعركة مل حُتسم، أنا ال أملك الصورة 

النهائية.
 ويف ما خّص البلدية، الناس تريد إمناء 
يستهني  ال  هو  شعارات«.  تريد  وال 
التجيريية«.  األحباب  وبقدرة  »بقدرتي 
املعركة  خلوضه  آخر  هدف  أي  ُينكر 
وجايني  جدية  »املعركة  الفوز،  سوى 
تا نربح. هدفنا إمنائي وليس تسجيل 

نقاط أو إيصال رسالة إىل أحد«.
االحد،  باكرًا  استيقظت  جزين  منطقة 
بلدات  من  آخر  عدد  من  العكس  على 
والنصف  السادسة  منذ  القضاء. 
يعلو  حرب.  ساحة  وكأنها  صباحًا، 
فرتتفع  الكتائب«.  فتى  »يا  صوت 
ساعد  القواتية.  احلرب  أناشيد  قبالته 
احلزبيني  املركزين  أن  ذلك،  يف 
توزيع  فتولوا  األطفال،  أما  يتقابالن. 
الشارع،  عمق  يف  االنتخابية.  اللوائح 
عاد  احلر.  الوطين  للتيار  التمركز  كان 
عون ليصرخ هنا من جديد: »يا شعب 

لبنان العظيم«. 
قرابة  إال  ينعسوا  مل  الكتائب  حراس 
التاسعة مساًء. أطفأوا أنوارهم وعادوا 
النيابي  املرشح  سقط  بعدما  أدراجهم 
الذين تركوا لناخبيهم حرية اختياره أو 
ال، »ولكن ملاذا ُنقاتل يف النيابة ألجل 

مناصرتان للتيار الوطني الحر يف جزين أمس )هيثم املوسوي(

احلمالت االنتخابية للوائح املتنافسة يف 
طرابلس تشري اىل أن غالبية األطراف 
األحد  استحقاق  يف  ترى  السياسية 
املقبل ما هو أبعد من كونه حمطة أخرية 
اىل  ومؤشرًا  البلدية،  االنتخابات  يف 
معرفة كل طرف حجمه ووزنه السياسي 
االنتخابات  من  عام  قبل  وشعبيته، 

النيابية.
هذه األجواء زادت من محاوة االتهامات 
املتبادلة وفتح امللفات. وكان السّباق 
يف هذا املضمار وزير العدل املستقيل 
النار  بادر اىل فتح  الذي  أشرف ريف 
واجلدد.  منهم  القدامى  خصومه،  على 
التوافقية،  »لطرابلس«  الئحة  فوصف 
يف رسالة صوتية وجهها إىل مناصريه 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
فيه  يشارك  هجني  »حتالف  بأنها 
حلفاء )الرئيس السوري( بشار األسد 
االنقالب  رموز  وبعض  اهلل،  وحزب 
حكومة  أسقطوا  الذين  آذار   14 على 
سعد احلريري بقوة السالح والقمصان 
السود«، مؤّكدًا أن »ال مكان لـ8 آذار 

يف طرابلس«.
التحالف  أركان  من  أحدًا  أن  ومع 
التوافق  الئحة  العريض يف  السياسي 
أن  إال  ريفي،  هجوم  على  يرد  مل 
اإلعالم  يف  ضّده  شّنت  واسعة  محلة 
وعلى مواقع التواصل االجتماعي، منذ 
الئحة  دعمه  إلعالن  األوىل  الساعات 

»قرار طرابلس«.
وصفت  طرابلسية  سياسية  مصادر 
»مقامرة كبرية، قد  بأنها  حركة ريفي 
تنتهي به رقمًا سياسيًا مهمًا يف املدينة 
ويف الطائفة يف ما لو متّكن من حتقيق 
التحالف،  أو اخرتاق الئحة  نتائج جيدة 
سياسيًا«.  النتحاره  مقدمة  تكون  أو 
وعليه فإنه »أمام مفرتق مهم يف حياته 
السياسية القصرية، خصوصًا أن كثرًا، 
خصومه،  ومن  املفرتضني  حلفائه  من 
وسألت:  سياسيًا«.  إنهاءه  يريدون 
احلريري  دعم  ريفي  يعارض  »كيف 
اىل  فرجنية  سليمان  النائب  لرتشيح 
الالئحة  تضّم  فيما  اجلمهورية،  رئاسة 
للبيك  وأصدقاء  حلفاء  يدعمها  اليت 
الزغرتاوي؟ وماذا يعين بقوله ال مكان 
أن  يريد  هل  طرابلس؟  يف  آذار  لـ8 
على  الفريق  هذا  مؤيدي  يستأصل 
طريقة داعش، أم ينفيهم خارج لبنان، 

أم سيلقيهم يف السجون؟«.
مصادر مقّربة من الئحة التوافق قالت 
»يعاني من عجز  لـ«األخبار« إن ريفي 
سياسي وشعيب واضح، والالئحة اليت 
وشّكلت  مؤقتًا  أنقذته  دعمها  أعلن 
ولفتت  العكس«.  وليس  له،  رافعة 
اىل أن املاكينة االنتخابية لوزير العدل 
واضحًا،  بنيويًا  عطبًا  تعاني  املستقيل 
إذ إنها تفتقد اخلربات والقدرات املالية 
واللوجستية، ملنافسة الئحة  والبشرية 

التوافق. 
»مرشحني  أن  اىل  املصادر  وأشارت 
على  موقعًا  جيدوا  مل  ممن  عديدين 
من  االنسحاب  فّضلوا  التوافق،  الئحة 
منفردين  الرتشح  أو  التنافس  حلبة 
على االلتحاق بريفي«. ومن بني هؤالء 
عربي عكاوي الذي أثريت شائعات حول 
قبل  االنتخابي،  التنافس  من  انسحابه 
أن يتبنّي العكس، إذ أّكد عكاوي، بعد 
ترشحه  التوافق،  الئحة  من  استبعاده 
منفردًا وعدم رغبته يف االلتحاق بالئحة 
قاعدة  من  منطلقًا  سواه،  أو  ريفي 
شعبية عريضة يف منطقة باب التبانة، 
يف  األكرب  واالنتخابي  الشعيب  اخلزان 

املدينة.

ريفي خيوض »معركة 
تقرير املصري«

عبد الكايف الصمد
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اكتشف حاجته  اإلنسان نفسه من  إّنه 
ذكّيًا  هاتفًا  محل  حني  السلفي  اىل 
حالته  تشبه  يده.  يف  األوىل  للمرة 
حالته  والعشرين،  الواحد  القرن  يف 
حني  األّول  اإلنسان  زمن  يف  نفسها 
محل حجرًا يف يده واستشعر حاجًة اىل 
»نار«. ورّبا مل يكن  إشعال ما مّساه 
ملخرتعي األجهزة اإللكرتونّية يقني يف 
ضرورة استحداث كامريا أمامّية للهاتف 
لوال استشعروا رداءة ذوق مستخدمي 
أوىل  يف  اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
نشأتها، حيث جلأوا اىل استخدام مرآة 
احلّمامات واخلزائن كي يلتقطوا صورًة 
ألنفسهم. هذا ما يرويه الكاتب »كيت 
موقع  لشعبّية  مقاربته  يف  لوس« 
على  فجأًة  تفّوقت  اليت  #فايسبوك 
سبايس«  »ماي  موقع  نظريه  شعبّية 
وما ترافق مع تلك الفرتة من تغيريات 
على  اليت طرأت  االجتماعية  احلياة  يف 
زمن  حلول  مع  الكونّية  القرية  حياة 
التواصل االفرتاضي. حصل ذلك بني 

عامي 2006 و2009.
وعامة  ومراهقون  وفنانون  سياسّيون 
متعّلمون  وأغنياء.  فقراء  الشعب. 
صاروا  مجيعهم  مدرسّيًا.  ومتسربون 
زرٍّ  بكبسة  »السلفي«  إلشارة  رهنًا 
حّصتها  هلا  كان  القردة  حتى  واحدة. 
يف التقاط »سلفي« بنفسها يف ظاهرة 
اندونيسيا،  يف  واسعًا  جدااًل  شّكلت 
متّثلت  فيما  احملاكم،  اىل  وصلت 
»هل  باآلتي:  طرحت  اليت  اإلشكالية 
ميتلك القرد حق امللكية الفكرية للصورة 
اليت التقطها عن سبيل املصادفة؟«. 
السلفي  حول  أمجع، حتّوق  العامل  إذًا، 
الكلمة يف عام 2012  باتت هذه  حتى 
من أكثر عشر كلمات »على املوضة« يف 
العامل يف دراسٍة أجرتها جمّلة »التايم«. 
وخالفًا ملظاهر احلياة اليت ختّف وتريتها 
كلمة  يزال صدى  ال  الزمن،  مرور  مع 
ِسلفي حّتى اليوم رائجًا بزخم، وكأنها 
صارت جزءًا ال يتجّزأ من تقنّية التصوير 
األمامية  الكامريا  باتت  بل  ال  ذاتها، 
الذكية  واهلواتف  احملمولة  اللوائح  يف 
تنافس زميلتها الكامريا اخللفّية، على 
وليس  الصور.  من  أكرب  عدٍد  التقاط 
بعيدًا أن تتفّوق عليها مستقباًل لترتبع 
هذا  يعّزز  التصوير.  فّن  عرش  على 
نسبة  أن  األّول  عامالن.  االفرتاض 
هواتف  على  امللتقطة  السلفي  صور 
أعمارهم  تراوح  الذين  األشخاص 
جمموع  من   %30 سنة  و24   18 بني 
استطالع  يف  وذلك  امللتقطة  الصور 
اهلواتف  تصنيع  شركة  به  قامت  رأي 
»سامسونج«.  التصوير  وآالت  الذكية 
أصبحت  »سلفي«،  عبارة  أن  والثاني 
يف العام 2013 شائعة با فيه الكفاية 
قاموس  وادراجها ضمن  ليتم رصدها 

الكلمات أوكسفورد اإلنكليزي.
أخبار ذات صلة

وترّد  صمتها  عن  خترج  جنيم  نادين 
»أخاف منكم على أوالدي«

ميشال تابت والشائعات اليت تالحقه

التقطت حول  اليت  السلفي  أهم صور 
العامل

األشهر  السلفي  الصور  تقسيم  ميكن 
عامليًا اىل ثالث جمموعات: الصور اليت 
أثارت جداًل واسعًا عاملّيًا. والصور اليت 
شّكل التقاطها حتّديًا كبريًا ألصحابها. 
وتلك املختّصة حبدٍث بارز يف األوساط 
عن  احلديث  أردنا  ما  وإذا  الدولّية. 
الصورة األكثر إثارة للجدل، ال بد أن 
نستذكر الكامريا الشهرية اليت وضعها 

بكبسة زرٍّ واحدة... َجعلت مشاهري لبنان والعامل رهناً إلشارتها

النهار البريوتية

عام  االندونيسية  الغابة  يف  العلماء 
احلياة  التقاط صور جتّسد  بغية   2011
الربّية. وعندما مّت العثور على الكامريا 
أنها حتتوي على  يف وقٍت الحق تبنّي 
يف  با  الشخصية  الصور  من  مئات 
ذلك صورة ألنثى حيوان املكاك وهي 
تبتسم، ما أثار جداًل واسعًا حول إمكان 
والطباعة،  النشر  حقوق  القرد  امتالك 
حتى  لسنوات،  قائمًا  اجلدال  واستمر 
أصدر قاضي احتادي حكمه يف املسألة 
أن  له  ميكن  ال  القرد  أن  تبنّي  حيث 
ميتلك حقوق التأليف ونشر الصور. أما 
السؤال الذي مل ميتلك أحد إجابة حوله: 
الصورة  التقاط  من  القرد  متّكن  كيف 

لنفسه وبنفسه؟

أما الصورة اليت شّكل التقاطها مغامرة، 
نطاق  خارج  أخذت  اليت  تلك  فكانت 
كوكب األرض. هي سلفي من الفضاء، 
صّورت من طريق الفضول لصاحل وكالة 
سطح  على  »الناسا«  الدولية  الفضاء 
عام  من  األول  كانون  ويف  املريخ. 
2014 خالل األلعاب األوملبية الشتوّية 
يف سوتشي، حرص املستخدمون على 
وضعيات  يف  »سلفي«  صور  التقاط 
حيصد  #تويرت  جعل  ما  معهودة،  غري 
»ألعاب  با مسّي  ما حيصل  شّبه  لقبًا 

السلفي األوملبية«.
أما آخر صور السلفي اليت نالت صخبًا 
واسعًا عامليًا، فكان حمورها سياسيًا. 
حصل ذلك يف شباط من عام 2016 يف 
ظّل محاوة املناظرات اخلاصة بانتخابات 
لفت  حيث  األمريكية  الرئاسية 
اجملموعات  بعض  السلفي يف  التقاط 

االلكرتونية اخلاّصة باملرشحني.

يف لبنان: السلفي بني االجتماع 
والسياسة

لعّل شهرة السلفي ارتبطت يف لبنان 
والعامل مع الفورة اليت عرفتها مواقع 
التواصل االجتماعي. موقع #انستغرام 
مليون صورة   53 على  وحده يستحوذ 
موسومة يف إطار هاشتاغ كلمة سلفي. 
هذا وذكرت كلمة سلفي يف حتديثات 
خالل  مّرة   368000 فايسبوك  موقع 
أول  تشرين  يف  واحد  أسبوع  فرتة 
2013. وخالل الفرتة الزمنية نفسها مّت 
»تويرت«  عرب  »سلفي«  كلمة  استخدام 

فيها،  شريكًا  يكونوا  ان  يف  يرغبون 
اجملانية  الوسائل  من  أنها  خصوصًا 
إلظهار  االنسان  حاجة  تلّب  وهي 
يف  »اللبناني  أن  ويضيف  نفسه«. 
تيسر  اذا  فكيف  الظهور،  عادته حيب 
له حّب الظهور وهو جالس يف املنزل. 
هي نوع من النرجسية اليت ال تقتصر 
يشاهد  هو  وحسب.  اللبنانيني  على 
هذا  من  جزء  أنه  يف  ويشعر  نفسه 
اجملتمع بعدما كانت الصور ال تنشر يف 
متناول احمليط االجتماعي سوى يف حالة 
الوفاة منذ عقود. بهذه الطريقة يوصل 
وجودًا  لديه  أن  يف  ويفتخر  صورته 
جيد  لكنه  افرتاضي،  وجود  كان  وان 
فيه وجودًا حقيقيًا يلّب حاجات دفينة 
االجتماعية  جتاربه  ويتبادل  نفسه  يف 

مع اآلخرين ويتفاعل معهم«.

اليوم  السياسة  عامل  عالقة  وعن 
السياسي  أن  احلسيين  يرى  بالسلفي 
مع  تآلف  فيه  بشكل  وجوده  عن  يعرب 
اآلخرين ويريهم صورة مجيلة عن نفسه 
والسياسة  من خالهلا.  نفسه  يعرب عن 
يطل  موقع  إىل  حباجة  نهاية  يف 
وهذه  اجملتمع  على  السياسي  فيها 
الوسائل تتيح له هذه الفرصة. ولكن 
هذا  يف  احلسيين  اليه  يلفت  ما  أبرز 
من  لنوع  السلفي  حتقيق  هو  اإلطار، 
الفقري  ألن  اجملتمع  يف  الدميوقراطية 
يستعملها.  واملتعّلم  واجلاهل  والغين 
افرتاضّية  دميوقراطية  برأيه  وهي 
للمنافسة  جمال  وهي  نتيجة  تعطيه 
خصوصًا حني تدخل يف تفاصيل احلياة 
الدقيقة، فهي تلب حاجات نفسية لدى 
االنسان وجتعله يتفّوق على نقاط عجزه 

افرتاضيًا.

به  تتمتع  الذي  الزخم  أن  شّك يف  ال 
مستمرٌّ  #مواقع_التواصل_االجتماعي 
عمرية  فئات  جتتذب  باتت  بعدما 
ما  هذا  سنة.  الـ50  تتخطى  متقّدمة 
السلفي  تأثري  نطاق  أن  فرضّية  يعّزز 
وبقّوة.  مستمرٌّ  اجملتمعي  األداء  على 
لكن من املالحظ أن الزمن دائمًا يكفل 
احنسار املفاهيم والنماذج احلياتية بعد 
وصوهلا اىل القمة. ذروة السلفي يف 
أوجها، وال يزال العامل بانتظار التقنية 

اليت ستخلفها على العرش.

أكثر من 150000 مّرة.

لبنانيًا، مجيع شرائح اجملتمع تستخدم 
سياسيون  الشخصية.  الصورة  تقنية 
ومديرون  واعالميون  وفنانون 
اليت  الصور  أكثر  ان  بيد  ومراهقون. 
على  واستحوذت  واسعة  شهرًة  نالت 
اليت  تلك  كانت  اجلمهور،  اهتمام 
أبطاهلا من رجاالت السياسة. واقعيًا، 
أكثر  من  احلريري  الرئيس سعد  يعترب 
يف  السلفي  يلتقطون  الذين  الزعماء 
العامة منها واخلاّصة. وقد  املناسبات 
اساس  على  اللبناني  اجلمهور  تلّقفه 
روحه  عن  تعرب  اجيابية  خطوة  انها 
الشعبّية.  قاعدته  من  وقربه  الشبابّية 
بعد عودته اىل لبنان هذا العام، حازت 
صور احلريري شهرة واسعة ويف اكثر 

من مناسبة.
من  جنبالط  وليد  النائب  يعترب  بدوره 
يف  للجدل  املثرية  الشخصيات  اكثر 
االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدامه 
دائمًا  يبادر  وهو  تويرت.  وحتديدًا 
اخلاصة  حياته  تفاصيل  مشاركة  اىل 
اخلاّصة.  رحالته  فيها  با  متابعيه  مع 
مع  اليت جتمعه  السلفي  أن صور  بيد 
كلبه أوسكار كانت األكثر شهرة على 
االطالق، وخلقت للحيوان األليف هوّية 

خاّصة وشهرة ذائعة لبنانيًا.

اليت  الصور  أن  يف  شك  ال  فنّيًا 
تلتقطها الفنانات اللبنانيات هي األكثر 
ومن  االطراءات.  على  وحيازة  شهرة 
ـشهر  منذ  السلبية، كان الفتًا  الناحية 
كيف أنهت سلفي واحدة مسرية طالبة 
يف  تهّورت  بعدما  بريوت  يف  جامعية 
كتابة تعليق خالهلا يف مستشفى اوتيل 
ديو خالل فرتة تدرجها كقابلة قانونية 
األطفال  صّحة  يهّدد  ما  فيها  كتبت 
اال  الصورة  من  كان  فما  ومصريهم. 
ان نالت شهرة واسعة النطاق. فكيف 
ظاهرة  االجتماعي  النفس  علم  يفسر 
ارتباط تفاصيل احلياة اليومية اللبنانية 

بالسلفي؟

الدكتور يف علم النفس االجتماعي هاشم 
احلسيين يعترب يف حديٍث لـ«النهار« أن 
التقنيات  استخدام  يف  الناس  »رغبة 
جتعلهم  لديهم  توافرها  جمّرد  احلديثة 

يف  األمريكية  القوات  قائد  وصل 
الشرق األوسط جوي فوتيل إىل أنقرة 
من  يومني  بعد  األحد،  متأخر  وقت  يف 
التقى  حيث  لكوباني  له  قصرية  زيارة 
مع  هناك  تعمل  خاصة  أمريكية  قوات 
القوات  وقادة  عرب  سوريني  مقاتلني 
تشمل  اليت  السورية  الدميوقراطية 
يف  الكردية،  الشعب  محاية  وحدات 
خطوة اعتربت مؤشرًا إضافيًا إىل قرب 
»الدولة  من  الرقة  الستعادة  املعركة 

اإلسالمية«.
أن  الرتكية  »حريت«  صحيفة  ونشرت 
فوتيل سيجري لقاءات مع هيئة األركان 
الرتكية ومسؤولني يف وزارة اخلارجية، 
»داعش« يف  العملية ضد  أن  موضحة 
الرقة على جدول أعماله إال أن أنقرة ال 

تنوي املشاركة فيها.
وتبدو احملطة الرتكية لفوتيل ضرورية 
يف ظل االستياء الذي تثريه على األرجح 
واشنطن  تدعو  اليت  أنقرة  يف  زيارته 
وحلفاءها الغربيني إىل التوقف عن دعم 
حبجة  الكردية  الشعب  محاية  وحدات 
العمال  »حزب  مع  بصالت  ترتبط  أنها 
الكردستاني«، بعدما وفرت هلا وشنطن 
ذخائر وغطاء جويًا واعتربتها شريكًا ميكن 

الوثوق به يف احلرب على »داعش«.
مهماته  تسلم  الذي  فوتيل  وحاول 
األمريكي  الضابط  وصار  أسابيع  منذ 
بدء  منذ  سوريا  يزور  مستوى  األرفع 
عام  »داعش«  ضد  محلتها  واشنطن 
بأنها  لسوريا  زيارته  تصنيف   ،2014
منطقة  قواته يف  لتفقد  أخالقي  واجب 
حرب وتقويم التقدم احلاصل يف مهمة 
إعداد مقاتلني عرب وأكراد حلملة طال 
»داعش«  إخراج  إىل  والرامية  انتظارها 

من سوريا.
وتنشر واشنطن حنو 200 مستشار يف 
قتالية.  وحدات  إىل  تنتمي  ال  سوريا 
وصول  بدء  مع  فوتيل  زيارة  وتأتي 
من  عنصرًا   250 من  األوىل  اجملموعة 
قرر  اليت  اإلضافية  اخلاصة  القوات 
الرئيس باراك أوباما ارياهلم إىل سوريا 

أخريًا.
األمريكي  املسؤول  زيارة  أن  غري 
تكتسب أهمية تذهب أبعد من الواجب 

األخالقي.
فالواضح أن التحالف الدولي اليت تقوده 
واشنطن يواجه معضلة رئيسية يف حربه 
على داعش يف سوريا حتديدًا، يف ظل 
ميكنه  برية  عسكرية  قوة  إىل  افتقاره 
التنظيم  مقاتلي  إلخراج  عليها  االعتماد 
امليليشيات  تبدو  وفيما  الرقة.  من 
تنفيذ  على  القادرة  الوحيدة  الكردية 
هذه املهمة، ال شك يف أن خطوة كهذه 
تثري حتفظات يف الشمال السوري وبني 
أطياف املعارضة السورية، وأيضًا لرتكيا 
الرافضة بقوة لتسليح هذه امليليشيات 

الكردية ومتكينها.
ومنذ انشائها يف تشرين االول ما بات 
يعرف ب »قوات سوريا الدميوقراطية«، 
بدا أن واشنطن أقرت باستحالة بناء قوة 
سنية قوية يف وقت قريب، بعد الفشل 
الذريع الذي مين به برنامج وزارة الدفاع 
»البنتاغون« الذي قدرت قيمته ب500 
مليون دوالر لتدريب معارضني سوريني 
معتدلني. ومذذاك، بدأت ضم مقاتلني 
ال  وآخرين  وتركمان  ومسيحيني  سنة 
»وحدات  إىل  قتالية  خبربات  يتمتعون 
محاية الشعب« حتت راية »قوات سوريا 

الدميوقراطية«.
مقاتل  ألف   25 القوات حنو  هذه  وتعد 
عربي،  مقاتل  االف  كردي وحنو مخسة 
إخراج  وقد اضطلعت بدور رئيسي يف 
الشمال  عدة يف  مناطق  من  »داعش« 

السوري.
 11 استمرت  اليت  زيارته  ختام  ويف 
ساعة، أقر فوتيل جملموعة صغرية من 
با  منضي  أن  »علينا  بأن  الصحافيني 

لدينا«.

هل قررت واشنطن أخرياً اقتحام 
الرقة... مبن حضر؟
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مقاالت وتحقيقات

بات التمديد جمللس النواب بالنسبة إىل القوى 
الرغم  وعلى  مستحياًل.  واللبنانيني  السياسية 
التعاطي  تباطؤ األطراف وعدم جدّيتها يف  من 
مع االنتخابات البلدية واالختيارية، فإن األخرية 
وجود  لعدم  الساخنة  كاملياه  عليهم  وقعت 
املربر والصيغة لتعطيلها. أسرعت األحزاب يف 
والبحث  املوقف  لتدارك  األخرية  الساعة  الربع 
عن ربح هنا وخرق هناك، وهو األمر نفسه يف 
االنتخابات النيابية اليت باتت واقعة ال حمال بعد 
إنتهاء والية اجمللس احلالي يف ايار من العام 
2017، إال يف حال غياب رئيس مجهورية يعترب 
بوابة االستحقاقات واحللول بالنسبة إىل نصف 

البلد.
باالنتخابات  الناس  انشغال  من  الرغم  وعلى 
بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  بدأ  البلدية، 
واالنتخابات  الرئاسة  للبحث يف  األرضية  جيهز 
ملمحًا  املقبلة،  املرحلة  عنواني  ليكونا  النيابية 
إىل اجراء األخرية وفق قانون »الدوحة« أو ما 
والدة  تعذر  حال  يف  »الستني«  عليه  يطلق 
قانون جديد. وبالنسبة إىل »تيار املستقبل«، 
فإن قانون »الدوحة« وما عرف أنه »رّجع احلق 
أشبه  طرحًا  وقدم  نافذًا  يزال  ال  لصحابه« 
بـ«تسوية«، ويوضح عضو الكتلة النائب عمار 
حوري لـ«النهار«: »ال زلنا نعترب انتخاب رئيس 
وتقدمنا  احللول،  لكل  البوابة  هو  مجهورية 
»القوات«  حزبي  مع  مشرتك  قانون  باقرتاح 
نزال  و«التقدمي االشرتاكي« واملستقلني وال 
ملتزمني به، وبالتالي ليست مسؤوليتنا وحدنا 
الوصول إىل قانون جديد بل مسؤولية األكثرية 
النيابية، وعلى الرغم من أن قانون الدوحة هو 
النافذ حتى اآلن فنحن ندعم بكل اجيابية القانون 
مشروعهم  اعتبار  حوري  ويرفض  املختلط«. 
والنصف  نسيب  »نصفه  لـ«الستني«:  مشابهًا 
اآلخر أكثري فكيف يكون مشابهًا بالستني؟ كما 
هذا  إىل  اجتهنا  عندما  كبريًا  تنازاًل  قدمنا  أننا 

االقرتاح وبالتالي نعتربه التسوية املمكنة«.

هروب من االلتزامات
ويّكرر بأن يف العام 2013، جرى التمديد جمللس 
الثانية  املرة  فيما  أمنية«  لـ«أسباب  النواب 
)2014( جرى التمديد »لعدم متكن تشكيل اهليئة 
يعترب  ما  بعكس  االنتخابات«،  على  املشرفة 
عضو حزب »الكتائب« النائب ايلي ماروني بأن 
سبب التمديد األول والثاني هو »رفض قانون 
وشبه  مسيحي  امجاع  هناك  وكان  الستني، 
لبناني بأال جتري االنتخابات وفقا هلذا القانون 
وأنه جيب اقرار قانون يؤمن حسن التمثيل أواًل 

للمسيحيني وثانيًا لكل اللبنانيني«.
ماروني يرى يف مبادرة بري »هروبًا من التزامات 
نيابية قبل  انتخابات  أن ال  سابقة، تقوم على 
الرئاسية وهذا مطلب دستوري وحمق ومسيحي، 
والتملص من كل هذه االلتزامات حتت أعذار: 
والتفاف  هروب  عملية  نتفق،  ومل  نتكمن  مل 
الذهاب  أوال  وجيب  الصفر  نقطة  إىل  وعودة 
إىل انتخابات رئيس مجهورية، وثانيًا جيب ان 
نقر قانون انتخابات جتري على اساسه انتخابات 
نيابية، وعندها ال فرق بأن جتري يف موعدها او 
تقصر والية اجمللس ، لكن على أساس قانون 

انتخابي جديد«.
ويف سؤالنا عن املستفيد واملتضرر من قانون 
»الستني«، أجاب: »افرقاء كثر يستفيدون من 
الستني ألنه يبقي سيطرتهم على أكثر من 40 
نائبًا من املسيحيني الـ 64 املفرتض وجودهم 
ختشى  االطراف  هذه  ولذلك  اجمللس،  يف 
تقليص عدد كتلها النيابية وتذهب دائمًا يف 
اجتاه قانون الـ 60 الذي حيافظ على السيطرة 

نفسها«.

»لن نستكني«
والتغيري«  »االصالح  كتلة  عضو  يعترب  فيما 
النائب آالن عون أن »البلد بأكمله متضرر من 
وفقه،  االنتخابات  أجرَيت  ولو  الستني  قانون 
فيكون مشروع استمرارية لألزمة يف البلد ولن 

بني التمديد والستني... ماذا سيختارون؟

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 

غسان مخيرب: 
القضاء يتوقف 

عند الحاجز 
السياسي وال 

يتجاوزه

نستكني إال لتغيريه، ألن عدم تغيريه لن يسمح 
باستقرار النظام السياسي، وقطعنا مرحلة فيه 
حساباته  يقيم  ان  يريد  ومن  تغيريه،  وجيب 
االنتخابية وفق الستني فعليه أن يعرف أيضًا 
لن يستقر ولن يستفيد  السياسي  الوضع  أن 
من اي اكثرية إذا كانت بناء على قانون مماثل، 
جديدة  مرحلة  إىل  االجتاه  املفرتض  من  بينما 
مرتاحًا  اجلميع  فيه  يكون  جديد  نيابي  وجملس 
من ناحية التمثيل وأال يكون هناك صراع مستمر 

حول التمثيل«.
ويقوهلا عون صراحة: »حنن ضد قانون الستني، 
ويهمنا أن جتري انتخابات وفق قانون جديد«، 
إىل  والسعي  التمديد  »رفض  أن  على  مشددًا 
حصول انتخابات ال جيب أن يكون على حساب 

قانون جديد«.
»هناك  يقول:  املختلط  القانون  شأن  ويف 
حاليًا  جتري  اليت  واحملاولة  كبرية،  تباينات 
النقاش يف هذا  اللجان املشرتكة حصرت  يف 
القانون على أمل اخلروج بنتيجة ألن الفروقات 
ويضيف:«هناك  معاجلة«.  إىل  وحتتاج  كبرية 
لنا  بالنسبة  واملهم  للمختلط،  كثرية  صَيغ 
تصحيح  أساس  على  قائمًا  القانون  يكون  أن 
التمثيل وحتسينه، وبذلك تكون الصيغة أفضل 

من الستني«.

بني الستني والتمديد
ويف حال خريمت بني التمديد وقانون »الستني«؟ 
جييب عون: »حنن سنختار اجراء االنتخابات لكن 
هذا ال يعين اننا مع قانون الستني، بل السعي 
وفق  انتخابات  الجراء  يكون  ان  جيب  اجلدي 
قانون جديد وال مشكلة لدينا بانتخابات نيابية 
مبكرة«، فيما يعترب حوري أن »مسؤولية جملس 
النواب بأكمله االختيار بني الستني والتمديد، 
فإن  جديد  قانون  على  االتفاق  يتم  مل  وإذا 
قانون الدوحة ال يزال نافذا وعون هو من اعترب 

انه اعاد احلق ألصحابه«.

املختلط »سيئ«
لألحباث  بريوت  مركز  رئيس  إىل  بالنسبة 
الستني  »قانون  فإن  سعد  عبدو  واملعلومات 
يشكل ضرراً  لكل لبنان وتستفيد منه القوى 
السياسية اليت ال تهمها صحة التمثيل وعدالته، 
من  املستفيد  هو  حاليًا  النسبية  يعارض  ومن 

املصدر: »النهار« محمد نمر محمد نمر

لقانون  املشابهة  ونتائجه  مبفاعيله  جدا  سيئ 
الستني«.

تؤمن  انها  النسبية  من  »الفلسفة  أن  ويوضح 
على  مشددًا  السياسية«،  االقليات  كل  متثيل 
أن »القانون املختلط اخلاص بالقوات والرئيس 
بري لن يأتي بنائب واحد من خارج االصطفافات 
إال  النسبية  إىل  بصلة  ميت  ال  وهو  السياسية 

بالتسمية«.

علمًا  الستني، 
جيرؤ  ال  أحدًا  أن 
النسبية  ان  ليقول 
الواحدة  الدائرة  مع 
ألنه  جّيدة  ليست 
العدالة  قانون 
ويعترب  االنتخابية«، 
املختلط   « أن 

وصل قائد القوات األمريكية يف الشرق األوسط 
جوي فوتيل إىل أنقرة يف وقت متأخر األحد، بعد 
يومني من زيارة قصرية له لكوباني حيث التقى 
مقاتلني  مع  هناك  تعمل  خاصة  أمريكية  قوات 
الدميوقراطية  القوات  وقادة  عرب  سوريني 
الشعب  محاية  وحدات  تشمل  اليت  السورية 
إىل  إضافيًا  مؤشرًا  اعتربت  خطوة  الكردية، يف 
»الدولة  من  الرقة  الستعادة  املعركة  قرب 

اإلسالمية«.
فوتيل  أن  الرتكية  »حريت«  صحيفة  ونشرت 
الرتكية  األركان  هيئة  مع  لقاءات  سيجري 
أن  موضحة  اخلارجية،  وزارة  يف  ومسؤولني 
جدول  على  الرقة  يف  »داعش«  ضد  العملية 

أعماله إال أن أنقرة ال تنوي املشاركة فيها.
ظل  لفوتيل ضرورية يف  الرتكية  احملطة  وتبدو 
يف  زيارته  األرجح  على  تثريه  الذي  االستياء 
أنقرة اليت تدعو واشنطن وحلفاءها الغربيني إىل 
التوقف عن دعم وحدات محاية الشعب الكردية 
العمال  »حزب  مع  بصالت  ترتبط  أنها  حبجة 
ذخائر  وشنطن  هلا  وفرت  بعدما  الكردستاني«، 
وغطاء جويًا واعتربتها شريكًا ميكن الوثوق به يف 

احلرب على »داعش«.
أسابيع  منذ  مهماته  تسلم  الذي  فوتيل  وحاول 
يزور  مستوى  األرفع  األمريكي  الضابط  وصار 
»داعش«  واشنطن محلتها ضد  بدء  منذ  سوريا 
عام 2014، تصنيف زيارته لسوريا بأنها واجب 
وتقويم  حرب  منطقة  يف  قواته  لتفقد  أخالقي 
عرب  مقاتلني  إعداد  مهمة  يف  احلاصل  التقدم 
إخراج  انتظارها والرامية إىل  وأكراد حلملة طال 

»داعش« من سوريا.
وتنشر واشنطن حنو 200 مستشار يف سوريا ال 
زيارة فوتيل  وتأتي  قتالية.  إىل وحدات  تنتمي 
مع بدء وصول اجملموعة األوىل من 250 عنصرًا 
من القوات اخلاصة اإلضافية اليت قرر الرئيس 

باراك أوباما ارياهلم إىل سوريا أخريًا.
غري أن زيارة املسؤول األمريكي تكتسب أهمية 

تذهب أبعد من الواجب األخالقي.
فالواضح أن التحالف الدولي اليت تقوده واشنطن 
يواجه معضلة رئيسية يف حربه على داعش يف 
سوريا حتديدًا، يف ظل افتقاره إىل قوة عسكرية 
برية ميكنه االعتماد عليها إلخراج مقاتلي التنظيم 
الكردية  امليليشيات  تبدو  الرقة.وفيما  من 
الوحيدة القادرة على تنفيذ هذه املهمة، ال شك 
الشمال  يف  حتفظات  تثري  كهذه  خطوة  أن  يف 
السوري وبني أطياف املعارضة السورية، وأيضًا 

امليليشيات  هذه  لتسليح  بقوة  الرافضة  لرتكيا 
الكردية ومتكينها.

ومنذ انشائها يف تشرين االول ما بات يعرف ب 
واشنطن  أن  بدا  الدميوقراطية«،  »قوات سوريا 
وقت  قوية يف  سنية  قوة  بناء  باستحالة  أقرت 
قريب، بعد الفشل الذريع الذي مين به برنامج 
قيمته  قدرت  الذي  »البنتاغون«  الدفاع  وزارة 
ب500 مليون دوالر لتدريب معارضني سوريني 

معتدلني. 
ومسيحيني  سنة  مقاتلني  ضم  بدأت  ومّذاك، 
وتركمان وآخرين ال يتمتعون خبربات قتالية إىل 
»وحدات محاية الشعب« حتت راية »قوات سوريا 

الدميوقراطية«.
وتعد هذه القوات حنو 25 ألف مقاتل كردي وحنو 
بدور  اضطلعت  وقد  عربي،  مقاتل  االف  مخسة 
رئيسي يف إخراج »داعش« من مناطق عدة يف 

الشمال السوري.
أقر  استمرت 11 ساعة،  اليت  زيارته  ختام  ويف 
بأن  الصحافيني  من  صغرية  جملموعة  فوتيل 

»علينا أن منضي مبا لدينا«.
إغناثيوس  ديفيد  األمريكي  الصحايف  وبتعبري 
العملي  »الواقع  أن  الوفد  عداد  كان يف  الذي 
بالقدرة  يتمتعون  السنة،  ال  األكراد،  إن  يقول 

حاليًا«.
وقال فوتيل إن عثرات سابقة يف سوريا عّلمت 
واشنطن أال حتاول بناء قوة مثالية، وإمنا العمل 
أنه عندما ضمينا جمندين  مع حلفاء هلا، موضحًا 
جددًا إىل قوات سوريا الدميوقراطية »كان علينا 
تقصري فرتة التدريب والرتكيز أكثر على املبادئ 
حماولة  بدل  املوجودة  القوات  مكّيفني  القتالية 

إعادة ابتكارها«.
وعلى رغم احلساسيات اليت تثريها قوة كهذه يف 
الرقة ذات الغالبية السنية ويف تركيا الرافضة 
الي متكني للميليشات الكردية، يقول إغناثيوس 
إن الشيوخ السنة راضون عن هذه االسرتاتيجية 
بصفة كونها األمل الوحيد هلم ملواجهة »داعش«. 
وقال إنهم التقوا ثالثة زعماء سنة يرسلون شباب 
قبائلهم للمشاركة يف القتال يف صفوف »قوات 

سوريا الدميوقراطية«.
وخيلص إغناثيوس إىل أن االسرتاتيجية األمريكية 
لديها عنوان غري معلن، وهو تقويض »داعش« 

االن والبحث الحقًا يف مستقبل سوريا.

يف  خطرية  بعواقب  تنذر  كهذه  ...اسرتاتيجية 
منطقة ملتهبة أصاًل!.

هل قررت واشنطن أخرياً اقتحام 
الرقة... مبن حضر؟

املصدر: »النهار« موناليزا فريحة موناليزا فريحة
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مقاالت وتحقيقات

يفرتض باليساريني يف لبنان أن يكونوا 
الوزراء  جملس  رئيس  لنائب  شاكرين 
األسبق، عصام فارس. فقد فعل األخري 
ما  لبنان  مغادرته  من  سنوات   10 بعد 
واالجتماعات  املؤمترات  كل  عنه  عجزت 
القرى،  إحدى  يسارّيي  وّحد  واخللوات: 
واحدة.  الئحة  يف  فقط،  شيوعييها  ال 
وأضيفت إىل املعجزة معجزة حتالف من 
يفرتض أنهم شيوعّيون مع من يفرتض 
تنافس  الئحة  يف  وتآٍخ  إقطاعي،  أنه 
ومدير  البلدّي  اجمللس  رئيس  الئحة 
أعمال فارس يف لبنان سجيع عطية. وال 
إال  االنتخابي  املشهد  هذا  غرابة  تكتمل 
بسماع عطية يتذمر من املال االنتخابي.

رحبة،  ترتبع  خضراء  تالل  بضع  خلف 
اليت  األرثوذكسية  لبنان  بلدات  أكرب 
يتوسط منازهلا مسجد، جيتمع القوميون 
والكتائب  والعونيون  والشيوعيون 
للشروع  يوميًا  قبالته  والقوات وغريهم 

يف نقاش سياسي يطول ساعات.
وقد ُطليت املنازل احمليطة بهؤالء بلون 
اليونانية،  اجلزر  غرار  على  واحد  أبيض 
منازهلم  أسطح  بدأ كثريون سقف  فيما 
بالقرميد يف انتظار تبين البلدية املقبلة 
البلدة  طابع  يكرس  الذي  للمشروع 
الشوارع  أحد  إعداد  ظل  يف  القروي، 
تدفق  وبدء  شعبيًا،  سوقًا  ليكون 
ميكن  ما  يف  فروع  الفتتاح  املصارف 
العكارية  اجلومة  منطقة  بعاصمة  وصفه 

ومركزها التجارّي املقبل.
 ومن شرفة إىل أخرى، تتنافس الورود 
فيما  الربيع،  فصل  وّد  كسب  على 
هناك  وآخر  هنا  طريق  على  الزائر  يقع 
مرصوف باحلصى وحتيط به جدران محاية 
حجرية من جهة وأشجار من اجلهة األخرى 
على حنو جيعل الزائر حيلم ببيت صغري 
يف آخر هذه األحراج. لكن اهلدوء الذي 
عن  السؤال  فور  يتبدد  البلدة  به  تنعم 
اإلقطاع  جمابهة  مرة  البلدية:  انتخاباتها 
ــ  اليميين  الصراع  ومرة  العنوان،  هي 
اإلحلادّي،  ــ  اإلمياني  ومرة  اليسارّي، 
يهوي،  الشهود  ــ  األرثوذكسي  ومرة 
إليهم صراع أول من نوعه رمبا  يضاف 
زائر  واخلدمات.  االنتخابي  املال  بني 
رحبة حيتاج أكثر من ثالثة آالف أذن وهو 
حيمل  الذين  للمقرتعني  املتوقع  العدد 

كل منهم وجهة نظره اخلاصة.
رحبة هي حجر الزاوية يف معقل عصام 
فارس العكارّي، وهي يف الوقت نفسه 
بلدة النائب املستقبلي السابق عبد اهلل 
حنا الذي ورث النيابة عن والده رؤوف 
الوصاية  ضابط  يتجاهل  أن  قبل  حنا 
عصام  الحقًا  وحياصر  بيتهم  السورية 
يتمكن  أن  دون  من  نفوذهم،  فارس 
 2009 و   2005 بني  نيابته  خالل  حنا 
وهي  الغابرة.  والده  أجماد  إعادة  من 
أيضًا بلدة نقيب املعلمني يف املدارس 
األمني  وبلدة  حمفوض،  نعمة  اخلاصة 
العام للحزب الشيوعي حنا غريب الذي 
احلزب  مجع  جتربة  بلدته يف  من  انطلق 
واليسار  اإلنقاذ  وحركة  الشيوعي 
اجملموعات  من  وغريهم  الدميوقراطي 
واحدة  مظلة  حتت  الصغرية  الشيوعية 
للتنمية«.  البلدي  »اليسار  عليها  أطلق 
عدة  باستقطاب  املظلة  هذه  وجنحت 
أيضًا.  اجتماعيني  سوريني  قوميني 
البلدي«  »اليسار  حتالف  ما  وسرعان 
مع حنا لرتشيح رجل األعمال فادي بربر 
الذي غاب يف أفريقيا أكثر من عشرين 
عامًا، حياول بعدها العودة إىل بلدته من 
باملال  متسلحًا  البلدّي،  اجمللس  بوابة 
أواًل وأصدقائه الشيوعيني النافذين يف 
البلدة ثانيًا، وتطلع حنا منذ سنوات إىل 
رحبة  متكافئة يف  معركة  خوض  فرصة 
منذ  األوىل  للمرة  بدأت  وهكذا  ثالثًا. 

2004 معركة جدية تلوح يف األفق.

رحبة: الكريديت كارت يتحدى البنك

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 

رحلة عطية مع اجمللس البلدي بدأت عام 
1998 حني كان واحدًا من الشباب الذين 
ومع  اخلمسة.  بالفرسان  يومها  وصفوا 
رئيس  األخري  تبنى  الحقًا،  فارس  بروز 
عاد  وما  بينو،  بلدته  جارة  رحبة  بلدية 
حنا  دفع  الذي  األمر  لعطية طلب.  ُيرد 
إىل جتاوز خصومته السابقة مع يسارّيي 
عبثًا  لإلطاحة  معهم  والتحالف  البلدة 
بعطية الذي فاز بفارق كبري، وبدا عام 
2010 يف موقع قوة خيوله اقرتاح توافق 
الشيوعيون  فيهم  مبن  اجلميع  يرضي 
قادرة  مالية  ثروة  بروز  مع  لكن  وحنا. 
عطية  ملاكينة  مالية  مزامحة  تأمني  على 
واقعًا.  أمرًا  املعركة  باتت  اخلدماتية، 
هناك  الكثرية  عطية  إجنازات  ومقابل 
دائمًا حفرة مهملة أو مطب يزعج جريانه 
دعم  حائط  من  أصغر  دعم  حائط  أو 
بها  يؤخذ  مل  مالحظات  أو  آخر  حي  يف 
أو ثأر عائلي عمره أكرب من عمر البلدية 
بتجربة  مشروع  طموح  أو  سياسي  أو 
اجللوس على الكرسّي الذي جلس عطية 
بربر يف  تكرار  ظل  عامًا. يف   18 عليه 
أهمية  عن  احلديث  اإلعالمية  تصرحياته 
احرتام اجمللس البلدي للقوانني وتقديم 
اخلدمات جلميع املواطنني دون استثناء 
وعدم استغالل السلطة ملصاحل انتخابية. 
وسط معلومات عن حترك بربر يف أكثر 
وعطية  بربر  أن  علمًا  عكارية.  بلدة  من 
التقيا، وبعد حديث بربر عن أهمية تداول 
البلدي  اجمللس  رئيس  اقرتح  السلطة 
ويرتك  اجمللس  رئاسة  بربر  يأخذ  أن 
أن  إال  اجلومة،  بلديات  احتاد  رئاسة  له 
بربر رفض مجيع االقرتاحات التوافقية، 
صالحيته  تاريخ  أن  حملاوره  مؤكدًا 
أن  السياق  هذا  يف  والواضح  انتهت. 
بربر والشيوعيني يفرتضون أن انسحاب 
فارس من املشهد يبقي عطية من دون 
التدقيق  أن  إال  مالية.  أو  مظلة معنوية 
يف هذه املعلومة عند احمليطني بفارس 
عطية  تأكيد  رغم  متامًا،  العكس  يبني 
»كريديت كارت«، فيما ميلك  أنه ميلك 
بنكري«.مع  الـ«كريدي  مصرف  األخري 
العلم أن الشيوعيني ال حيتكرون املشهد 
احلزبي يف البلدة حيث األكثرية العونية 
تدور يف فلك نائب رئيس البلدية جان 
فياض )مسؤول البلديات يف عكار يف 
التيار الوطين( املرشح على الئحة عطية، 
حيظون  الذين  أيضًا  القوميون  يليهم 
منهم  عطية،  الئحة  على  مرشحني  بعدة 
نسيم،  رياض  األعلى  اجمللس  عضو 
وهناك ثالثًا الكتائبيون الذين يرشحون 
رئيس قسم رحبة على الئحة عطية، فيما 
أصدرت القوات اللبنانية بيانًا قالت فيه 
يف  لناخبيها  االقرتاع  حرية  تركت  إنها 
البلدة وترشيح أحد القواتيني على الئحة 
عطية جيري بصورة شخصية، حاهلم يف 
ذلك من حال حركة الشبيبة األرثوذكسية 
إنها تقف على احلياد، رغم  اليت قالت 
الئحة  على  »حركّي«  من  أكثر  ترشيح 
ممثاًل  أيضًا  عطية  الئحة  وتضم  عطية. 
الذين  البلدة  ألبناء الطائفة السنية يف 
يبلغ عدد مقرتعيهم عادة 150، إضافة 

رحبة هي بلدة حنا غريب ونعمة محفوض )هيثم املوسوي(

االعرتاض  صوت  اجلنوب،  انتخابات  يف 
بدأ يعلو ضد حتاصص البلديات. وقطعًا 
أمل  أدخلت  املقاومة،  وتر  على  للعب 
حتت  واملعارضني  املوالني  اهلل  وحزب 
األقدس، مل خيف  الغطاء  لكن  عباءتها. 
تأثر املواطنني بالنظام الفاسد واملفسد 
الذي نقل العدوى إليهم، باملال االنتخابي 

واالستعانة باملغرتبني.
يدّوي صوت الرصاص والقذائف وجتوب 
حركة  رايات  حاملة  سيارة  مسريات 
بنتائج  ابتهاجًا  جنوبية،  بلدات  يف  أمل 

االنتخابات البلدية.
فلك  يف  يدورون  احملتفلني  أن  الثابت 
احلركة، لكن مل يكن واضحًا أي أمل قد 
ونتائج  اللوائح  تشكيل  عملية  فازت! 
جديدة:  مصطلحات  فرضت  االنتخابات 
أمل  الرمسية« و«أمل املعارضة«.  »أمل 
احلركة  شعبة  متثل  أن  يفرتض  األوىل، 
إىل  وصواًل  املنطقة،  وقيادة  احمللية 
على  املشرفني  األول  الصف  قيادات 
امللف. أما أمل الثانية، فمن املفرتض أن 
جتمع احلركيني املتضررين من التشكيلة 

ألسباب خمتلفة.
أمل  الئحة  فازت  التصنيف،  هذا  وفق 
املعارضة يف حارة صيدا، أكثر البلدات 
املعروفة بانتمائها املتني إىل املصيلح، 
برئاسة رئيس البلدية مسيح الزين الذي 
تشكيلة  عن  الرمسية«  »أمل  استبعدته 
اجمللس احلالي. الزين، الذي كان منزله 
حمطة ثابتة يف زيارات الرئيس نبيه بري 
للجنوب، أهدى الفوز إىل »حامل األمانة«. 
يف اخلرايب تكرر املشهد. خسرت الالئحة 
والرمز  البلدية،  رئيس  برئاسة  الرمسية 
احلركي حامت عكوش أمام الئحة »الوفاء 
لإلمام الصدر« برئاسة زميله حسان الدر. 
ويف البيسارية، »حارسة املصيلح« على 
ساحل الزهراني، خسرت الالئحة الرمسية 
أيضًا. املفارقة هنا، أن التشطيب الذي 
طاول أعضاء الالئحة الـ 15، حلق حبّصة 
للبلدية:  اجلديدة  التشكيلة  اهلل.  حزب 
13 حركيًا معارضًا وعضوان من احلزب، 
غري  املعارضة  الئحة  مقاعد  استكمال 
قرار  أخريًا  واملعارضون صدر  املكتملة. 
بسبب  بالطرد  منهم،  املنظمني  حبق 
خمالفتهم لقرار القيادة. علمًا بأن القوى 
يف  قرارها  فرضت  الرافضة  اخلضراء 
انتخابات 2010، فأجربتهم القيادة حينها 
على تقديم استقاالتهم وحل البلدية قبل 
أن تطردهم وتعيدهم بعد أشهر. بلدات 
)صور(  طورا  آخر.  منوذجًا  قدمت  أخرى 
اليت أطاحت كليًا التشكيلة الرمسية يف 
2010 برئاسة رئيس البلدية احلركي أبو 
أن  إال  األحد  تستطع  مل  دهيين،  جهاد 
قعقعية  عائالت  مثلها  مبقعدين.  خترقها 
الئحة  هزمت  اليت  )الزهراني(  الصنوبر 
التوافق حينها، مل خترقها إال بثالثة من 
قاسم  البلدية  رئيس  بينهم  من  تسعة، 
)صور(  املنصوري  عائالت  أما  صاحل. 
اليت تصدت للتشكيلة الرمسية مبساعدة 
من  بأربعة  فخرقتها  أفريقيا،  مغرتبي 
مل  كفرصري،  يف  احلركة  شعبة   .12
القيادة،  تكتف باالعرتاض على تشكيلة 
كانت  برمتها.  االنتخابات  طرّيت  بل 
اهلل  حزب  مع  الئحة  وضعت  قد  الشعبة 
العزيز سبييت  عبد  أن  إال  والشيوعيني، 
الرئيس  من  بدعم  أخرى  الئحة  شكل 
وصل  األخري،  على  االعرتاض  بري. 
الطرقات،  اإلطارات يف  إشعال  حد  إىل 
والتوافق بني القوى احمللية على مقاطعة 

االنتخابات.
بأن  قاعدته  وعدت  الذي  بري  الرئيس 
يفعل  كان  كما  املصيلح  إىل  يأتي 
كل  يفعل.  مل  املاضية،  الدورات  يف 
الداخلي  البيت  يف  التشظي  ذلك 
يف  »أهلنا  بأن  قناعته  يف  يؤثر  مل 
خلط  ووفاءهم  احنيازهم  أكدوا  اجلنوب 
أعلى  وتسجيلهم  واملقاومة،  التنمية 
منطقة  سيما يف  وال  لالنتخابات،  نسبة 
اجمللس  رئيس  رفض  الزهراني«. 

مل »الرمسية« وأمل »املعارضة« يف انتخابات اجلنوب
آمال خليل غسان سعود

يف  الكبرية  العائالت  عن  ممثلني  إىل 
رحبة مثل اخلوري والبايع.

وعليه ينتظر أن تشهد رحبة معركة كبرية 
الشيوعيون  وخلفهما  وحنا،  عطية  بني 
املوحدون من جهة والعونيون والكتائب 
والقوميون من جهة أخرى، وهي من أبرز 
وسيحضر  عكار.  يف  البلدية  املعارك 
بقوة الصراع غري املسبوق بني اخلدمات 
اللحظة  ومال  سنوات،  خالل  املرتاكمة 

االنتخابية األخرية.
البلدية األوىل يف لبنان

يكدس رئيس اجمللس البلدي يف رحبة 
سجيع عطية املشاريع أمامه: »أثبتنا أن 
إمنا  وكناسة،  حراسة  من  أكثر  البلدية 
قائمة  واقتصادية  اجتماعية  مؤسسة 
خمترب  تنشئ  بلدية  أول  حنن  بذاتها. 
رحبة.  يف  للمقيمني  جماني  دم  فحص 
الصحية  البطاقة  تؤمن  بلدية  وأول 
ليس  عليها  رحيب   700 استحصل  اليت 
مسجلني  وغري  اجتماعي  ضمان  لديهم 
حلاملها  تؤمن  املوظفني  تعاونية  يف 
مستشفيات  كل  يف  جمانيًا  استشفاًء 
هذه  وحامل  استثناء.  دون  من  لبنان 
هدية  دوالر  ألف  على  حيصل  البطاقة 
بكل  البلدية  وتتكفل  الزواج،  عند 
تؤمن  بلدية  وأول  الوفاة.  مصاريف 
الكهربائية  املولدات  املغرتبني  أحد  عرب 
الالزمة وإدارتها لتوزيع الكهرباء بسعر 
التكلفة )150 لرية سعر الكيلو(، إضافة 

إىل إنارة البلدة 24 على 24.
سبعة  البلدة  تأمني  ذلك  إىل  ويضاف 
عشر عنصر شرطة وتطبيق نظام حراسة 
الفواكه  لتوضيب  معمل  وإنشاء  ليلية، 
والشنكليش لشراء إنتاج األهالي وتأمني 
سوق له، وتدريب 25 سيدة مع برنامج 
النفايات،  فرز  على  األوروبي  لالحتاد 
وإدارة حضانة أطفال بالتعاون مع وزارة 
الشؤون االجتماعية تستقبل أكثر من 40 
طبيبًا  ليلي يضم  ومركز طوارئ  طفاًل، 
طب  وعيادة  وسائقًا،  إسعاف  وسيارة 
أسنان، ومركز تصوير إشعاعي، وتوزيع 
دوري للنصوب والشتول، ونادي سينما 
ومسرح يتسع لـ 350 شخصًا، وباصات 
بريوت  من  والطالب  األهالي  لنقل 
الزراعية.  الطرقات  وشبكة  وإليها، 

إضافة طبعًا إىل آالف املنح التعليمية.
وبعد جناحه يف حتقيق وعوده السابقة، 
يعد عطية اليوم بتخصيص شارع للمشاة 
يف البلدة يكون شبيهًا بسوق جبيل من 
أهالي  وجذبه  واملطاعم  املتاجر  حيث 
حركة  لتوفري  اجملاورة  والقرى  البلدة 
سياحية وجتارية يف البلدة، إضافة إىل 
مشروع سكين ضخم يتمثل بتأمني 100 
مئة مرت،  الوحدة  وحدة سكنية، مساحة 
تقسيطها  ميكن  دوالر  ألف   30 بسعر 
يؤّمن  مشروع  وهو  شهريًا.  دوالر  مئة 
مغرتب  وكل  بريوت  يف  مقيم  لكل 
شقة صغرية يف بلدته يعلم أن بوسعه 
التوجه إليها حني يشاء ذلك. إضافة إىل 
ضمان الشيخوخة الذي يؤمن عرب جمموعة 
ضرائب بلدية راتبًا شهريًا متواضعًا لكل 

املسنني وبيت راحة.

النيابي »كل اشكال االحتكار السياسي 
وسياسة إغالق األبواب بوجه اآلخرين«.

بلدية   43 فازت  احلالية  الدورة  يف 
والنبطية، ملصلحة  اجلنوب  بالتزكية يف 
لوائح التوافق. أما يف الدورة املاضية، 
فقد فازت 35 بلدية يف حمافظة النبطية 
الالفت،  صور.  قضاء  يف  بلدية  و24 
بل  التزكية فحسب،  تراجع نسب  ليس 
تسجيلها أخريًا يف بلدات شهدت سابقًا 
إىل  بعضها  يف  أدت  حمتدمة  خالفات 
احلل، مثل جمدل زون )صور( احملسوبة 

على حزب اهلل.
الشخصية  واخلالفات  النكايات  أسلحة 
بعضهم،  احلركيون ضد  استخدمها  اليت 
الشيوعي  احلزب  أسلحة  عن  اختلفت 
)صور(،  القليلة  يف  واملستقلني. 
من  املدعومة  العائالت  الئحة  خرقت 
احلزب السوري القومي االجتماعي الئحة 
أعضاء  بستة  أمل،  برئاسة  التوافق 
الشيوعيون  املرشحون   .15 أصل  من 
»رووا السنديانة احلمراء« يف كثري من 
البلدات بعد استبعاد طويل يف الزهراني 
ومرجعيون  والنبطية  جبيل  وبنت  وصور 
وحاصبيا. يف كل من أنصارية وعدلون، 
البلدي  التوافق  الئحة  الشيوعيون  خرق 
بأربعة، ويف كفررمان خرق بثالثة وفاز 
يف  خمتار  أصغر  ضاهر،  جاد  مرشحه 
الئحة  فخرقت  صريفا،  يف  أما  لبنان. 
واملستقلني  والقوميني  الشيوعيني 
الئحة التوافق بسبعة من أصل 15. يف 
كل من دير الزهراني والبابلية، اقتصر 
اخلرق على مرشح واحد، ويف أنصار على 
اثنني. يف بيانه، اعترب احلزب الشيوعي 
أنه »رغم عدم التكافؤ الكبري يف اإلنفاق 
االنتخابي الذي بلغ ماليني الدوالرات عند 
خمتلف لوائح أحزاب السلطة، والتحريض 
البعيدة،  املناطق  من  والنقل  والتعبئة 
ورغم تواضع اإلمكانات، استطاع الرفاق 
واألصدقاء واحللفاء حتقيق نتائج مذهلة 

أبرزت محاسة الناس للتغيري«.
يف حزب اهلل، خبالف »أمل«، استطاعت 
تباينات قليلة أن تطفو على السطح، ما 
البيسارية،  يف  مرشحيه  خبسارة  أسهم 
بسب تقديم بعض العناصر خصوصياتهم 
احلزب  قرار  على  واالجتماعية  العائلية 
الرمسي. ويف النبطية، دعم مسؤول العمل 
البلدي يف حزب اهلل مصطفى بدر الدين 
الئحة مستقلة يف وجه الالئحة الصفراء. 
معظم اخلروقات اليت سجلها املعارضون، 
حتققت على حساب حصة »أمل«. البعض 
التوافق  التزام  بعدم  االتهامات  تبادل 
ودعم املرشحني املعارضني سرًا. علمًا، 
بأن التوافق سقط يف بلدات منها زبقني 
والكفور وكفرحونة، حيث شكل كل من 
)فازت  مستقلة  الئحة  واحلركة  احلزب 

لوائح حزب اهلل(.
مل  النبطية،  يف  الصحايف  مؤمتره  يف 
خيض رئيس اللجنة االنتخابية يف اجلنوب 
الشيخ نبيل قاووق يف تلك التفاصيل. 
وثابت  تفاهم صلب  »قاعدة  عن  حتدث 
وراسخ بني حزب اهلل وحركة أمل، عّمم 
التعاون وقدم  التوافق وعّزز روح  مناخ 
وأرسى  رائدة  منوذجية  حضارية  صورة 
لوائح ائتالفية يف 158 بلدية، فازت منها 
43 بلدية بالتزكية وُترك اخليار للعائالت 
يف 13 بلدة«. ولفت إىل أن تلك اللوائح 
وعوائل  سياسية  وقوى  أحزابًا  »مشلت 
وفعاليات خمتلفة ذات كفاءات ومهارات 
أكد قاووق  متنوعة«. وعلى هدى بري، 
إلغاء  أو  إلقصاء  يسع  »مل  التفاهم  أن 
احلضاري  التنافس  أكده  ما  وهذا  أحد، 
وتنوعًا  غنًى  عكس  الذي  اللوائح،  بني 
مفتوحة  ومساحة  عالية  حيوية  على  يدّل 
مدننا  خمتلف  يف  أهلنا  لدى  احلرية  من 
وقرانا حيث كانت لوائح الوفاء والتنمية 
ال  التنافس  موقع  املقابلة يف  واللوائح 
عميقًا  احملفورة  واملقاومة  اخلصومة. 
يف وجدان أهلنا كانت ثابتة يف خمتلف 

اللوائح«.
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كانت نقطة التحول يف مسار التهديد األمين الذي 
تواجهه تونس يف مارس/آذار 2016 حني تسلل 
»كتيبة  يسمى  ملا  التابعني  املسلحني  من  عدد 
مدينة  داخل  اىل  الليبية  احلدود  من  البتار« 
بينهم  املعارك  من  سلسلة  وحدثت  »بنقردان« 
وبني وحدات الشرطة والقوات اخلاصة على مدار 

أربعة أيام.
استعدادها  عن  التونسية  السلطات  كْشف 
باالنتماء  املتهمة  العناصر  عشرات  الستقبال 
لتنظيمات إرهابية من السلطات الليبية بعد إلقاء 
الواجهة حقيقة مواجهة  أعاد اىل  القبض عليها، 
تونس واجلزائر منذ مطلع هذا العقد ملخاطر أمنية 
أهمها  عديدة  لعوامل  نتيجًة  تكونت  متزايدة، 
وأيضًا  اللييب،  امليدان  يف  املستمر  التدهور 
جهادية  تنظيمات  نفذتها  اليت  »املبايعات« 
»داعش«  لتنظيم  البلدين  أراضي  على  موجودة 
أساليب  يف  تطور  من  صاحبها  وما  اإلرهابي، 
ونوعأ.  كمًا  املسلحة  وعملياتها  التنظيمات  هذه 
أكرب مما يواجهه اجلزائر  تواجه تونس عبء  رمبا 
مضافًة  الدولتان،  تبقى  لكن  النطاق،  هذا  يف 
إليهما مصر يف مواجهة خطر أمين حقيقي مصدره 

ليبيا.

املعضلة األمنية بعد سقوط القذايف
تصاعدت املخاطر األمنية املهددة لتونس بشكٍل 
سريع منذ سقوط نظام العقيد معمر القذايف يف 
ليبيا عام 2011، حيث باتت احلدود بني البلدين 
واليت يتجاوز طوهلا 400كم ممرات لعبور األسلحة 
واملقاتلني وعمليات التهريب إىل داخل تونس. 
كما تزايدت بالتبعية عمليات تنقل املسلحني من 
يتعدى  اليت  اجلزائرية   - التونسية  احلدود  خالل 
طوهلا 900كم بشكٍل بدأت نتائجه تظهر بوضوح 
منذ منتصف عام 2013 الذي شهد معارك عنيفة 
التونسية  الوطين  واحلرس  اجليش  قوات  بني 
املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  كتائب  وإحدى 
اإلسالمي الذي يتمركز يف اجلزائر وتسمى »كتيبة 
عقبة بن نافع«، تعرضت فيها القوات التونسية 
ما  أبرزها  كان  األرواح،  يف  كبرية  خلسائر 
تعرضت له يف كمينني جببل الشعانيب استخدمت 
يف  للدروع  املضادة  والقذائف  األلغام  فيهما 
عدد  وبلغ  و2014،   2013 عامي  من  يوليو/متوز 
قتياًل   22 التونسية  األمنية  القوى  من  الشهداء 
الرغم من االستجابة  يف هاتني احلادثتني. على 
السريعة من جانب اجليش التونسي الذي أطلق 
يف أغسطس/آب 2013 عملية جوية وبرية واسعة 
يف جبل الشعانيب، إال أن هذه املواجهات أظهرت 
فداحة اخلرق األمين والقدرات التسليحية الكبرية 
كبرية  قدرة  أثبتت  واليت  املسلحة،  للمجموعات 
والية  يف  سيطرتها  مناطق  من  اخلروج  على 
القصرين وتنفيذ عمليات فى واليات أخرى وبث 

خاليا نائمة تنفذ عمليات خاطفة.
تلت عمليات جبل الشعانيب عمليات متفرقة لكنها 
اتسمت بالنوعية والدموية، كان أهمها يف مارس/
آذار 2015 حني مت اهلجوم على متحف »باردو« 
قرب العاصمة تونس واحتجاز رهائن بداخله، تاله 
يف يونيو هجوم مسلح استهدف فندقًا يف منطقة 
سوسة،  مبدينة  السياحية  القنطاوي«  »مرسي 
وأسفر اهلجومان عن أكثر من 65 قتيل وعشرات 
اجلرحى، كما مت تنفيذ كمائن متفرقة استهدفت 
اجلبلية  املناطق  يف  التونسي  للجيش  دوريات 
بوالية القصرين احلدودية مع اجلزائر، منها كمني 
نافع  بن  عقبة  لكتيبة  أيضًا  تتبع  عناصر  نفذته 
مغيلة«  »جبل  التونسي يف  للجيش  دورية  ضد 

يف أبريل/نيسان 2015.
األمنية  القوى  نفذت  الضربات  هذه  أثر  على 
خالل  ناجحة  اقتحامية  عمليات  عدة  التونسية 
شهر فرباير/شباط من العام نفسه، أسفرت عن 
اعتقال مائة عنصر مسلح خالل ثالثة أيام فقط، 
كما نفذت عمليات نوعية استهدفت القضاء على 
عقبة  كتيبة  يف  والثاني  األول  الصف  قيادات 
الوحدة  نفذتها  العمليات  هذه  أهم  نافع.  بن 

تونس ... صحوة قبل فوات األوان

عملية  ومنها   »USGN« الوطين  باحلرس  اخلاصة 
متت أواخر مارس/آذار 2015 يف منطقة »سيدي 
عيش« بوالية قفصة وأسفرت عن تصفية تسعة 
من أخطر قيادات كتيبة عقبة بن نافع على رأسهم 
قائد الكتيبة اجلزائري اجلنسية لقمان أبو صخر، 
وأفشلت خمططًا كبريًا كان يستهدف نقل عربات 
مفخخة من ليبيا اىل مناطق متعددة يف تونس. 
عمليًة  نفسها  الوحدة  نفذت  العملية  هذه  عقب 
ناجحة أخرى يف »جبل بوعمران« بالوالية نفسها 
بالكتيبة  آخرين  قيادين  عنها تصفية مخسة  نتج 
مما أدى بشكل عملي اىل احنسار تأثريها امليداني 

بشكٍل تدرجيي.
األمين  التهديد  مسار  يف  التحول  نقطة  كانت 
تواجهه تونس يف مارس/آذار 2016 حني  الذي 
يسمى  ملا  التابعني  املسلحني  من  عدد  تسلل 
»كتيبة البتار« من احلدود الليبية اىل داخل مدينة 
بينهم  املعارك  من  سلسلة  وحدثت  »بنقردان« 
وبني وحدات الشرطة والقوات اخلاصة على مدار 
تأسيسها  تاريخ  يعود  الكتيبة  هذه  أيام.  أربعة 
جهاديني  يد  على  سوريا  يف   2012 أواخر  اىل 
تنظيم  مببايعة   2013 يف  الحقًا  وقامت  ليبيني، 
بعد نشاط  ليبيا  اىل  وانتقلت  اإلرهابي،  داعش 
دور  هلا  وكان  والعراق،  سوريا  هلا يف  ميداني 
مهم يف هجومي »باردو« و«سوسة«. حاولت هذه 
الكتيبة يف هجومها على بنقردان السيطرة على 
إلعالنها  متهيدًا  األمنية،  ومقراتها  املدينة  كامل 
الرقة  حمافظة  سيناريو  لتكرر  أسالمية«  »إمارة 
يف سوريا، وبرغم عنصري املفاجأة والسرعة يف 
التونسية  األمنية  القوات  أن  إال  اهلجوم،  تنفيذ 
اختذت إجراءات سريعة عديدة، منها إغالق املعابر 
الطوارئ وحظر  حالة  وإعالن  ليبيا،  مع  احلدودية 
التجول يف املدينة، ومتكنت فرق مقاومة اإلرهاب 
التونسية خصوصًا فرقة »BAT« اليت متثل قوات 
التدخل  وفرقة  التونسية  الشرطة  يف  النخبة 
القوات  من  املنتخبة   »GIM« العملياتي  السريع 
من  أخرى  خاصة  فرق  جبانب  التونسية  اخلاصة 
احلرس الديواني، من إحكام السيطرة الكاملة على 

املدينة وتصفية حوالي 50 مسلحًا.
األمنية  للقوى  كبريًا  جناحًا  العملية  هذه  شكلت 
جرس  مثلت  نفسه  الوقت  لكنها يف  التونسية، 
بشكٍل  اإلرهابي  النشاط  عودة  من  حيذر  إنذاٍر 
اهلجوم  هذا  منذ  السابقة.  املرحلة  من  أكرب 
التابعة  األمنية  للفرق  املتزايد  النشاط  لوحظ 
فيها  تنشط  اليت  الواليات  يف  الوطين  للحرس 
اجملموعات املرتبطة بتنظيم داعش، مثل جندوبة 
وتونس  وتطاوين  وقفصة  والقصرين  والكاف 
فيها،  عديدة  خاليا  تفكيك  مت  اليت  العاصمة، 

محمد منصور

كانت تنظم عمليات تنقل املسلحني من ليبيا اىل 
تونس والعكس. لوحظ أيضًا ظهور نشاط خلاليا 
مناطق  تعد  ال  أخرى  واليات  يف  نائمة  إرهابية 
معروفة للنشاط املسلح مثل والية املهدية اليت 
مؤخرًا  الوطين  للحرس  تابعة  فرقة  فيها  فككت 
ويضاف  أشخاص.  ستة  من  مكونة  مسلحة  خلية 
الفرتة  مداهمات ومطاردات متت خالل  ذلك  اىل 
املاضية يف سيدي بوزيد وبنزرت وقابس وقبلي 
وزغوان. ومازال الرتكيز امليداني للفرق األمنية 
التونسية منصب على منطقة جبل الشعانيب وجبل 
املوجودة  املسلحة  العناصر  بهدف وضع  املغيلة 
فيهما حتت السيطرة، ومنع عمليات التسلل اليت 
تتم إليهما من احلدود اجلزائرية أو منهما يف اجتاه 

واليات أخرى.

تطور األسلوب العملياتي للفرق األمنية 
التونسية

من النقاط املهمة يف ما يتعلق باألداء امليداني 
نفذت  أنها  حقيقة  هو  التونسية  األمنية  للفرق 
املهام املطلوبة منها بنجاح كبري على الرغم من 
لعملها  الداعمة  الوسائط  يعرتي  الذي  القصور 
طائرات   – »مدفعية  نارية  وسائط  كانت  سواء 
ناقالت  ومروحيات« أو وسائط النقل »مدرعات – 
»طائرات دون  أو حتى وسائط معلوماتية  جند« 
جانب  للدبابات  املضادة  األلغام  طيار«، شكلت 
مهم من جوانب التهديدات اليت تعرضت هلا هذه 
الفرق خصوصًا يف عملياتها يف جبل الشعانيب، 
نظرًا ألن ترسانة اجليش التونسي من ناقالت اجلند 
املدرعة واليت تتعدى 650 ناقلة وعربة قتال ال 
يوجد بها مدرعات مقاومة لأللغام »MRAP«، سوى 
 »Kirpi« عدد حمدود ال يتجاوز 40 مدرعة من نوع
التعاقد  مت  مدرعة  مائة  أصل  من  الصنع  تركية 
عليها، وهو عدد ال يكفي قطعًا للخدمة على حدود 
طويلة مثل احلدود التونسية - اجلزائرية، وميتلك 
من  ميدان  مدفعية  قطعة   230 التونسي  اجليش 
مدفع   200 إليها  مضافًا  و155مللم   105 عياري 
مهمًا  دعمًا  قدمت  مللم،   120 عيار  من  هاون 
اجلبلية،  املناطق  يف  خصوصًا  األمنية  للعمليات 
لكن مل يتم اإلعتماد كثريًا عليها نظرًا ألن معظم 
املداهمات كانت تتم يف مناطق سكنية. بالنسبة 
يف  مشكلة  النقطة  هذه  تشكل  اجلوي  للدعم 
املدى القريب ملستقبل العمليات األمنية ملكافحة 
اإلرهاب نظرًا لتقادم األسطول القتالي التونسي 
من مقاتالت »F5« أمريكية الصنع واليت ال يتجاوز 
عدد الصاحل منها للمجهود القتالي 15 مقاتلة يف 
أحسن التقديرات، يضاف إليها 12 طائرة تدريب 

متقدم تشيكية الصنع من نوع »L59«، يستخدمها 
سالح اجلو التونسي كطائرة هجوم أرضي، وهو 
عدد ال يشكل الثقل املطلوب على مستوى الدعم 
اجلوي يف حالة عمليات أمنية واسعة يف املناطق 
احلدودية مع اجلزائر. يفتقر سالح اجلو التونسي 
أيضًا اىل املروحيات اهلجومية اليت تعترب العمود 
ضد  أمنية  أو  عسكرية  عمليات  ألي  الفقري 
مروحيات  سبع  سوى  ميتلك  ال  حيث  اإلرهاب، 
هجومية من نوع »SA-341« فرنسية الصنع. أما 
يف ما يتعلق بالطائرات دون طيار فعلى الرغم 
من ريادة تونس يف اجملال التصنيعي للطائرات 
اليت متتلكها  أن  إال   ،1997 عام  منذ  دون طيار 
وهي الطائرة »نسناس« والطائرة »جبال العسة« 
»RAVEN« ال  الصنع والطائرة األمريكية  حمليتا 
تشكل ثقاًل كبريًا يف أي عمليات ملكافحة اإلرهاب، 
نظرًا النعدام قدراتها على شن عمليات هجومية 
املراقبة  عمليات  فقط يف  وختصصها  صاروخية 

واالستطالع املهمة أيضًا ألي عمليات برية.
برغم هذا الواقع، إال أن القوى األمنية والعسكرية 
ويف  امليدانية  قدراتها  تطوير  حتاول  التونسية 
الوقت نفسه تعزيز تسليحها على قدر املستطاع 
واملتاح ماليًا. على مستوى امليدان طورت هذه 
سالح  دور  بتفعيل  وقامت  تكتيكاتها  القوى 
ليبيا واجلزائر  مع  احلدود  دائم على  اجلو بشكٍل 
أيضًا  اجلوية.  الدورية  طلعات  إدامة  طريق  عن 
املناطق  يف  املواجهات  دروس  من  استفادت 
ورادارية  بصرية  مراقبة  نقاط  وأنشأت  اجلبلية، 
داخل  االسرتاتيجية  النقاط  يف  موزعة  دائمة 
وعلى مداخل املناطق اجلبلية الساخنة، واعتمدت 
العربات املضادة لأللغام كوسيلة تنقل أساسية 
يف هذه املناطق، وهذه االسرتاتيجية بدأت تعطي 
الذي  الكمني  فشل  أهمها  من  إجيابية  مؤشرات 
نصبته جمموعة مسلحة لدورية تابعة لقوات احلدود 
املاضي.  مارس/آذار  أواخر  القصرين  والية  يف 
على مستوى التسليح ينتظر أن يتسلم سالح اجلو 
نوع  من  مروحيًة   12 العام  هذا  أواخر  التونسي 
عليها  التعاقد  مت  الصنع  أمريكية   »60M-UH«
عام 2014 لدعم العمليات اهلجومية اليت تنفذها 

القوات اخلاصة التونسية،
أيضا سيتم تسليم باقي مدرعات »Kirpi« الرتكية 

املضادة لأللغام.
يف اخلالصة نستطيع أن نقول إن األداء امليداني 
للقوات اخلاصة التونسية واليت تعد أفضل قوة 
امليدان  يف  التسليحي  املستوى  على  عسكرية 
الرتدي  برغم  ومتطورًا،  رفيعًا  كان  التونسي 
الواضح يف الوسائط القتالية اليت من املفرتض 
أن تعاونها يف امليدان. على املدى البعيد ويف 
سيظل  واملستقبلية  احلالية  األمنية  املخاطر  ظل 
إذا  كبرية  أمنية  هلزات  عرضة  التونسي  الداخل 
أستمر هذا الرتدي يف التسليح التونسي، خصوصًا 
يف ما يتعلق بسالحي اجلو واملدرعات. سالح اجلو 
التونسي حيتاج اىل مقاتلة متعددة املهام رخيصة 
اجلوي  اإلعرتاض  مهام  تنفيذ  تستطيع  التكاليف 
مقاتلة  تكون  وقد  األرضية  اهلجومية  والعمليات 
»JAS 39« السويدية املرشح األفضل هلذه املهمة 
أو املقاتلة الباكستانية »JF-17«، كما حيتاج أيضًا 
اىل أعداد من املروحيات اهلجومية مثل املروحيات 
األمريكية  املروحيات  أو   »35-Mi« الروسية 
»Apache«، وطائرات من دون طيار ذات قدرات 
هجومية مثل الطائرة الصينية »4B-CH«. حيتاج 
بأفضلية  حيتفظ  كي  التونسي  املدرعات  سالح 
املدرعة  العربات  أكثر من  اىل عدد  األرض  على 
 .»COUGAR« األمريكية  مثل  لأللغام  املضادة 
ورمبا كان التكامل العسكري بني تونس واجلزائر 
والذي كان ركنًا أساسيًا من أركان األسرتاتيجية 
ناجعُا  املاضية  الفرتة  خالل  التونسية  العسكرية 
وأساسيًا، لكنه لن يكون مضمون النتائج يف ظل 
تنامي التهديدات األمنية يف اجلزائر مرة أخرى، 
»العشرية  معارك  عقب  اهلدوء  من  سنواٍت  بعد 
السوداء«، وهو خطر تستشعره اجلزائر منذ فرتة، 

وبدأت تستعد له ولنتائجه احملتملة.

35-MI املروحية الروسية
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قـضاء وقـدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
»شيف« فلسطيين يلتحق بالتنظيم

  
عندما ضاقت به سبل العيش، جلأ الفلسطيين حممد فارس اىل 
بالل ابو علفة »صديق الدراسة« الذي سّهل له الطريق للدخول 
اىل عرسال ومنها اىل اجلرود واعدًا اياه بتقاضي راتب شهري 
ولست  ذاهب  »فاذًا  دوالر  املئيت  يتعدى  ال  راتب  »مغري«، 

بسائل عن حالي«.
القرار  ينتظر  داعش،  احضان«  »يف  فارس  امضاهما  شهران 
للسماح له بالعودة اىل اهله بعد ان شاهد مناظر »ضد االنسانية 
والدين«، قال فارس ذلك اثناء مثوله امام احملكمة العسكرية 
مربرًا سبب ذهابه اىل يربود حيث توىل »مهمة« الطبخ لدى مخسة 
من املسلحني فقط، قبل ان يستطيع خاله تأمني عودته اىل اهله 
عرب »شيخ مزعوم« كان يستخدم العمامة على احلواجز االمنية ثم 

خيلعها بعد مروره على تلك احلواجز.
قرر فارس ان يسلم نفسه اىل اجليش بعد ان اختبأ يف خميم 
اجلرود يف  عاد من  تقريبًا، وهو كان قد  عام  احللوة حنو  عني 
ايلول العام 2012 »حيث مل يكن توجد معارك وكان املسلحون 

يأكلون ويشربون بفرح اما انا فال«.
الشامية،  منى  احملامية  وكيلته  احملكمة حبضور  اما  وباستجوابه 
افاد فارس ان عبد القدوي وهو لقب ابو علفة وعده بتأمني عمل 
له يف عرسال من دون اعالمه عن طبيعة هذا العمل امنا سيتقاضى 
مقابل عمله بني مئة ومئيت دوالر شهريًا، فوافقه ورافقه اىل 
عرسال حيث حضرت دراجة نارية ونقلتهما اىل اجلرود عرب طريق 

بعيدة عن عيون عناصر اجليش اللبناني على احد احلواجز.
 ثم حضرت سيارة بيك اب واقلتهما اىل الداخل السوري حيث 
استقرا يف يربود. ويضيف فارس:« مل يكن املبلغ كبريًا امنا انا 
اردت ان اعمل كي اعيش، وبوصولنا نقلوني اىل مكان يتواجد 
فيه مسلحون، وبسؤالي عن طبيعة عملي ابلغين احدهم انه علي 
انتظار حضور املسؤول وبقيت على هذه احلال ملدة اسبوعني«. 
للقصف  تعّرض  فيه  كان  الذي  املقر  ان  يقول  فارس  وتابع 
وسقط فيه قتلى وبعد ان هاله ما رآه قرر العودة اىل اهله يف 

صيدا فلم ُيسمح له بذلك. 
وبعد ان مكث حنو الشهر يف يربود مت نقله اىل عسال الورد حيث 

كانوا يقتاتون من احد بساتني التفاح.
كان  امنا  احلراسة  او  قتالية  اعمال  مشاركته يف  فارس  ونفى 
بندقية حربية. وروى كيف شاهد  ابدًا  يسامر حارسًا ومل حيمل 
طالبًا  باهله  فاتصل  برأسه  هو  اصيب  حيث  قتلى  مسلحني 

مساعدتهم للعودة.
ترك فارس اغراضه اخلاصة يف ذلك املكان ومن بينهم هاتفه 
اخللوي وتوجه اىل حملة السكة حيث اقله صديق له اىل سوق 
يربود وعمل احدهم على تضميد جرحه، ومن هناك اّمن له االنتقال 
اىل عرسال عرب باص لنقل الركاب. كان صديق فارس قد نّقده 
مبلغ مخسني دوالر اشرتى بها الشوكوال، وبوصوله اىل عرسال 
مع ركاب الباص قصد فارس منزاًل وطلب من اصحابه املبيت 
عندهم حتى الصباح حيث اتصل خباله حممود فارس الذي طلب 
قام  وقد  ففعل.  االطرش  عمر  يدعى  شخص  اىل  التوجه  منه 
االطرش  الطريق كان  واثناء  بنقله بسيارته اىل شتورا.  االخري 
يضع عمامة على رأسه على احلواجز ثم ينزعها االمر الذي سّهل 
مروره على تلك احلواجز اىل ان وصل اىل شتورا واستلمه خاله 
الذي اقنع اهله باالختباء يف خميم عني احللوة كونه اصبح مطلوبًا. 
لكن بعد مقتل طالل االردني بات الوضع يف املخيم صعبًا فقرر 

فارس العودة اىل منزل اهله يف صيدا وتسليم نفسه.
وبعد ان استمهلت وكيلته للمرافعة، رفعت احملكمة اجللسة اىل 

السابع من تشرين الثاني املقبل.

حمفظة »تغّط« يف املطار و»تطري« بني يدي 
سارقة

  
عثر أحد رتباء مفرزة سري مطار رفيق احلريري الدولي على حمفظة 
وجواز سفر  أمريكي  مبلغ تسعمئة دوالر  على  جلدية حتتوي  يد 

أمريكي وأوراق ثبوتية عائدة ل أ.أ .
وبعد إستدعاء صاحب العالقة لتسليمه أغراضه، أفاد بأن احملفظة 
الذهب  من  كمية  على  املالي  املبلغ  إىل  إضافة  حتتوي  كانت 
قيمتها حنو مخسة آالف دوالر أمريكي، وادعى ضد جمهول جبرم 

السرقة.
أن  تبني  املراقبة،  كامريات  ومراجعة  التحقيقات  خالل  ومن 
إحدى السيدات برفقة عاملتها املنزلية، عثرت على احملفظة بعد 
األمن  مراجعات  مكتب  توجهت حنو  ثم  من صاحبها،  وقعت  أن 

العام.
سرية  عناصر  متكن  املكثفة،  واالستقصاءات  للتحريات  ونتيجة 
املطار بالتنسيق مع دائرة األمن العام، من معرفة هوية السيدة 
إىل  حضرت  بأنها  إعرتفت  معها  وبالتحقيق   ، س.ح.  وتدعى 
املطار بسبب مغادرة عاملتها البالد، فعثرت على احملفظة وأخذت 
منها املصاغ ومل تتنبه لوجود املبلغ املالي فيها، ثم رمتها يف 

احلمامات، حيث مت العثور عليها.

األخري  يرغب  ومل  مالكها،  إىل  وسلمت  املسروقات  وإستعيدت 
باإلدعاء ضد السيدة، اليت مت توقيفها، ثم تركت الحقا لقاء سند 

إقامة، بناء إلشارة القضاء املختص.

11 موقوفاً بتزوير مستندات سفر
  

اوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن خالل اسبوع، إحدى 
عشر شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال 

ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
انتقال  وتسهيل  تهريب  جبرم  اشخاص  تسعة  اوقفت  كما 
خلسة وخمالفة  الدخول  وآخر جبرم  بطرق غري شرعية  االشخاص 

نظام االقامة.
القضاء  اىل  مجيعا  أحيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

..والقبض على مطلوبني وخمالفني
  

واصلت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت، تعّقب 
املطلوبني واملخالفني، فاوقفت 31 شخصا بينهم اربعة سوريني 
وفلسطيين جبرائم حماولة قتل وخمدرات واسلحة دون ترخيص 
حجزت  كما  بالشدة.  االمن  قوى  ومعاملة  وذخائر  اسلحة  ونقل 

دورياتها 19 دراجة نارية و17 سيارة خمالفة .
عن  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  افادت  املقابل،  يف 
السالح  بقوة  وسلب  ونشل  سرقة  جبرائم  مطلوبا   34 توقيف 

وإطالق نار.

قتيالن حبادثي سري يف أميون والبرتون
  

الكورة  كوسبا  عام  طريق  على  مروع  حبادث سري  قتل شخص 
إىل  جثته  نقل  و«مرسيدس«. ومت  »هوندا«  وقع بني سيارتي 
مستشفى الربجي يف أميون، وحضرت القوى االمنية إىل مكان 

احلادث.
وسقط قتيل من اجلنسية السورية وثالثة جرحى، يف حادث سري 
مروع بني سيارتني، على طريق سلعاتا - البرتون. وعملت عناصر 

الصليب االمحر على نقل اجلرحى اىل مستشفى البرتون.

924 خمالفة سرعة
  

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 436 خمالفة 
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

»موقوفو عربا« لوكالئهم : »إرمحونا«
  

»ال عذر ألي حمام يف التخّلف عن احلضور«، قال رئيس احملكمة 
العسكرية العميد الركن الطيار خليل ابراهيم ذلك قبل ان يرفع 
كانت  اليت  عربا«  »احداث  ملف  يف  املتهمني  حماكمة  جلسة 
خمصصة الستكمال مساع املرافعات والنطق باحلكم حبق 38 متهما 
عدم حضور سبعة من  بسبب  واملخلى سبيلهم،  املوقوفني  من 

احملامني اىل جانب موكليهم املتهمني.
ومل تنفع »متنيات » احملامني من احلاضرين على رئيس احملكمة 
بتكليف حمامني عن زمالئهم الغائبني للسري باحملاكمة كما فعل 
يف وقت سابق، امنا جاء قراره حامسا هذه املرة بارجاء اجللسة 
اىل يوم الثالثاء املقبل يف احلادي والثالثني من الشهر اجلاري، 
ان  احملكمة  لرئيس  سبق  انه  خصوصا  هنا«،  نلعب  ال  »فنحن 
»اّنذر احملامني باحلضور«، وفق تعبريه، اليصال هذا امللف بعد 
جتزئته عن امللف املالحق به الشيخ امحد االسري اىل جانب عشرين 

موقوفا، اىل خواتيمه.
قرار رئيس احملكمة الصارم برفع اجللسة بعد حنو مخس دقائق 
على التئامها، اثار ردا من املوقوفني يف قفص االتهام، ردٌّ مأل 
ارجاء قاعة احملكمة بالصراخ اعرتاضا من املوقوفني على ارجاء 
اجللسة بسبب تغّيب عدد من احملامني الذين قال عنهم زمالؤهم 

انهم وكالء متهمني خملى سبيلهم يف القضية.
اىل  بعضهم  فتوجه  وتعالت  املتهمني  اصوات  تداخلت  وقد 
اطفال  فلدينا  ارمحونا  اساتذة  يا  احلاضرين«واهلل  احملامني 
آخرون من  االبواب«، يف حني مّحل  ماتوا جوعا، ورمضان على 
املوقوفني املسؤولية اىل »زمالئهم« املخلى سبيلهم متوجهني 
اليهم بالقول« تتهّنوا باحلرية«، وذلك قبل ان يعاد سوقهم اىل 

مكان توقيفهم.
املتهمني  اعرتاض  اىل  بقي صامتا، ونصت  عباس  نعيم  وحده 

بابتسامة عريضة رمسها على وجهه وكأنه غري معين يف امللف.
يذكر ان احملكمة كانت قد انهت االستماع اىل مرافعات وكالء 
سبعة وعشرين متهما، ويبقى امامها يف هذا امللف مساع احدى 
عشر مرافعة قبل ان تقرر ختم احملاكمة وإفهام احلكم. ويف ما 
خّص »حماكمة االسري« فان هذا امللف يضم اىل االخري 33 متهما 

الذين حياكمون غيابيا  الفارين  ابرز  اما  بينهم عشرين موقوفا، 
فضل مشندر املعروف بفضل شاكر.

وكانت احملكمة قد ارجأت امس اىل الثالثاء املقبل، حماكمة ستة 
عشر متهما يف ست ملفات متفرعة عن ملف »احداث عربا«.

سامح سلطان موقوف جديد بـ»سيارة املعمورة 
املفخخة«

  
تنظيم  مسؤولي  احد  نوعية،  عملية  اللبناني، يف  اجليش  أوقف 
املعروف  سلطان  حممود  سامح  عرسال  يف  االرهابي  »داعش« 
بسامح الربيدي. وأعقب العملية مداهمة قرب مسجد »عثمان بن 

عفان« يف البلدة.
غراند  نوع  من  سيارة  تفجري  حماولة  ملف  يف  الربيدي  ويالحق 
شريوكي مفخخة يف حملة املعمورة يف الضاحية اجلنوبية، وذلك 
يف 14 تشرين االول من العام 2013، وقد متكن حينها اجليش 

من تفكيكها قبل تفجريها.
وتنظر احملكمة العسكرية حاليًا يف هذا امللف مبحاكمة موقوفني فيه 
سبق ان نفوا ما اسند إليهم من أدوار بادخال سيارة الشريوكي 
وحماولة تفجريها بعد تفخيخها يف سوريا لصاحل »جبهة النصرة«، 
فيما كشف القرار االتهامي عن اعرتافهم بتفخيخ ست سيارات 
انفجرت  احداها  لبنان،  اىل  ونقلوها  السورية  النبك  مدينة  يف 
يف  ضبطت  والثانية  عرسال  جرود  يف  االطرش  عمر  باملدعو 
كما  ختبئتها.  أين متت  يعرفون  ال  األخرى  والسيارات  املعمورة 
اعرتفوا بان اجملموعة التابعة جلبهة النصرة اطلقت عدة صواريخ 
بلدتي  على  السورية  جوسيه  بلدة  مرتفعات  من  دفعات  وعلى 

اهلرمل واللبوة يف البقاع.
االرهابية  اجملموعات  لنشاطات  متابعتها  إطار  ويف  جهتها،  من 
العامة  املديرية  أوقفت  وتعّقبها،  هلا  التابعة  النائمة  واخلاليا 
لألمن العام بناء إلشارة النيابة العامة املختصة، السوري ع. ش. 

النتمائه اىل تنظيم مسلح وتواصله مع ارهابيني.
يف  والقتال  ارهابي  لتنظيم  بانتمائه  اعرتف  معه  وبالتحقيق 

صفوفه ضمن جمموعة مسلحة يف جرود عرسال والقلمون.
جار  والعمل  املختص،  القضاء  اىل  احيل  التحقيق  انتهاء  وبعد 

لتوقيف باقي االشخاص املتورطني.

سيارة »تطري« على طريق جرجوع و»تغّط« يف 
واد

  
الفاصل على طريق  باجلدار  الدفع  رباعية  ادى اصطدام سيارة 

جرجوع اىل سقوطها يف واد عن ارتفاع حواىل 15 مرتًا.
ونتج عن احلادث اصابة السائق ورفيق له جبروح.

نتيجة تصادم  املروري عن سقوط جريح  التحكم  وافادت غرفة 
بني سيارة ودراجة نارية على طريق عام بلدة مرياطة قضاء زغرتا 
وجرحيان  للمعاجلة،  طرابلس  يف  احلكومي  املستشفى  اىل  نقل 
نتيجة تصادم بني سيارة وشاحنة على طريق عام ترشيش نقال 
اىل مستشفى اخلوري للمعاجلة، وجريح نتيجة حادث صدم على 

اوتوسرتاد الضبية املسلك الشرقي.

»الفاكس« يف قبضة اجليش
  

القت خمابرات اجليش اللبناني القبض على حسن حسني طليس 
بعدة  واملطلوب  النهري  علي  بلدة  من  بـ«الفاكس«  امللقب 
آخرها بتهمة السلب، وذلك بعد مداهمة منزله  مذكرات توقيف 

يف البلدة.
من جهتها، افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 

70 مطلوبًا جبرائم سرقة وخمدرات وتزوير.
يف  مهماتها  إطار  ضمن  الداخلي،  األمن  قوى  قطعات  ومتكنت 
جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، من 
توقيف 518 شخصًا خالل اسبوع الرتكابهم أفعااًل جرمية على مجيع 
وأحكام  مذكرات  مبوجب  للقضاء  ومطلوبني  اللبنانية،  األراضي 

عدلية خمتلفة.

سورّيون مشاالً من دون أوراق
  

ومصريًا،  سوريًا   22 الشمال  منطقة  يف  اجليش  قوى  أوقفت 
لتجواهلم داخل األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية، وضبطت 
أوراق  دون  من  نارية  دراجات  و5  سيارة،   15 بعضهم  حبوزة 

قانونية.
كما أوقفت دورية من اجليش يف حملة جبل البداوي - الشمال، 
الفلسطيين عبداهلل منصور لالشتباه به، وضبطت حبوزته بندقية 

حربية نوع كالشنيكوف وكمية من الذخائر اخلفيفة.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء 

الالزم.

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 
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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



Page 20صفحة 20     

وفــاة

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 

الراحلة مجيلة أيوب فقيدة الكنيسة 
والعائلة واالنسانية

مثل هذا اليوم من األسبوع املاضي 
كان يوما صعبا، حزينا  وكئيبا على 

عائليت أيوب وبو فرنسيس.
احلالي  أيار   21 يف  السبت  يوم 
هذه  عن  بيضاء  محامة  »طارت« 
الرب  مساء  يف  لتحلق  الفانية 
على  حياتها  نذرت  الذي  يسوع 

األرض خلدمته وجمده.
بو  مجيلة  حزمت  أيار   21 السبت 
حيث  حقائبها  أيوب  فرنسيس 
بانتظارها،  الرب يسوع  كان قطار 
األبرار  بركب  لتلتحق  فاستقلته 

والصديقني... والقديسني.
فرنسيس  بو  مجيلة  الراحلة 
والعائلة  الكنيسة  فقيدة  أيوب 

واالنسانية..
فقيدة الكنيسة اليت كانت جتمعها 
بها عالقة انصهار حتى الذوبان.. 
مل يكن يشغلها اي شيء، مهما كان 
ألنه  القداس،  حضور  عن  مهمـّا، 
اهلل  من  أهم  بالنسبة هلا ال شيء 
وتفاصيل  مفاصل  كل  يف  الساكن 

الصباح  ففي  اليومية..  حياتها 
كانت املسبحة رفيقة يديها واألبانا 
وكذلك  شفتيها  تفارق  ال  والسالم 

يف املساء ويف كل ساعات اليوم..
بيت  يف  تربت  أيوب  مجيلة 
مسيحي مؤمن وعاشت هذا االميان 
بكل قناعة ورضى وسعادة لتسلمه 

أمانًة مقدسة اىل أوالدها.
وهي  العائلة  فقيدة  أيوب  مجيلة 
أوالد  ستة  من  عائلة  أجنبت  اليت 
وتنشئتهم  تربيتهم  على  سهرت 
الرتبية والتنشئة املسيحيتني. نعم 
على  عائلتها  فقيدتنا  ربـّت  لقد 
والكنيسة..  اهلل  حمبة  احملبة.. 
اآلخر  لبعض وحمبة  بعضها  حمبة 
وذلك  عمال بوصايا وتعاليم معلمها 

ومعلمنا األكرب يسوع املسيح..
زوجا  وتركت  مجيلة  رحلت 
مفجوعا كانت بالنسبة له الزوجة 
والرفيقة واليد اليت ترتاح فيها 
اال  معا  رأيناهما  قلما  حيث  يده 
عالمة  متشابكة  ايديهما  وكانت 

والروح،  اجلسد  يف  االحتاد  على 
كما قال الرب للزوجني »وتصريان 

جسدا واحدا«.
سوف  أوالدا  وتركت  رحلت 
وقلباً  حنونا  حضناً  يتذكرونها 
أمـّا  يتذكرونها  سوف  كبريا.. 
صفات  كل  شخصيتها  يف  ختتزل 

األمومة السامية واملقدسة.
االنسانية  فقيدة  أيوب   مجيلة 
وعمل اخلري ومساعدة اآلخر.. كان 
حتت  جيمع  غرينايكر  يف  منزهلا 
سقفه عائليت أيوب وبو فرنسيس 
معظم  يف  واالصدقاء..  واالهل 
منها  الدينية  وخاصة  املناسبات 
كعيدي امليالد ورأس السنة وكانت 
تفارق  ال  العريضة  االبتسامة 
من  تنبع  وسهال«  »اهال  والـ  فمها 
قلبها الكبري فتشيع اجواء الراحة 
والسعادة يف قلوب اجلميع ويشعر 

كل فرد وكأنه يف بيته. 
االنسانية  فقيدة  ايوب  مجيلة 
تعاليم  هدي  على  عاشتها  اليت 

الذي  وهو  ووصاياه  يسوع  الرب 
قال أحبـّوا بعضكم بعضا وأكثر من 
ذلك قال أحبوا أعداءكم.. وهكذا 
فلكثرة  الغالية،  الفقيدة  كانت 
يعرف  مل  سكنتها  اليت  احملبة 
والكراهية  والبغض  احلقد  قلبها 

والعداء.
كانت  أيوب..  فرنسيس  بو  مجيلة 
ـُق.. مجيلة  ـْق واخلـُل مجيلة اخلـَل
كانت  اليت  باالبتسامة  ـْق  اخلـَل
ـُق  اخلـُل ومجيلة  وجهها  تزين 
واالخالقية  االنسانية  بصفاتها 
املميزة اذ انها مل تكن أمـّا لعائلتها 

الصغرية فقط بل للجميع.
كانت  حيث  شربل  مار  هول  ففي 
باخلاطر«  و»االخد  التعزية 
واالثنني  األحد  مساء  يقال،  كما 
السادسة  الساعة  من  املاضيني 
وفود  تقاطرت  التاسعة،  حتى 
االحباء واالصدقاء، وال أبالغ اذا 
ايوب  آل  لتعزية  باآلالف،  قلت 
بفقدان  واالقارب  وفرنسيس 

القديسة،  نعم  القديسة،  األم 
مجيلة ايوب اليت مل أَرها يوما اال 
وعالمات  حمياها  على  واالبتسامة 

الرضى تعلو وجهها.
والثالثاء املاضي كان يوم الوداع.. 
حياتها  كانت  اليت  االنسانة  وداع 
بأعماهلا  الفانية،  هذه  على 
تأسيساً  وأقواهلا،  وتصرفاتها 
حلياتها الباقية اىل جانب االبرار 
النعيم..  جنات  يف  والصديقني 
تسكن  والدمعة  األلوف  وّدعها 

قلوبهم  يلف  واألسى  عيونهم 
على رحيل انسانة، ال شك ستبقى 
وردة عطرة يف ذاكرة اجلميع اىل 

األبد.
يتقدم أنطونيوس بو رزق وعائلته 
التعازي  بأحر  اهلريالد   وأسرة 
فرنسيس  وبو  ايوب  عائليت  من 
اهلل  من  طالبني  األليم  مبصابهم 
عز وجل ان جيعل مسكن الفقيدة 

األخدار السماوية.. 
رمحها اهلل.

أخوات وبنات الفقيدة واالقارب  داخل الكنيسةاآلباء يرتأسون الذبيحة االهلية لراحة نفس الفقيدة

النعش على االكتاف امام الكنيسةجانب من احلضور الكثيف داخل الكنيسة

الفقيدة اىل مثواها األخري
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جوني عَبو مدير اذاعة LBC يف فيكتوريا لـ »اهلريالد«: 
اسست عدة صحف عربية وأوظف خرباتي االعالمية يف خدمة اجلالية واسرتاليا

وكأنك  فتشعر  اليه  تتحدث  مثقف،  انسان  عبـَو  جوني 
تعرفه منذ زمن.. حاصل على اجازة يف الصحافة من جامعة 

االعالم وملّم بأكثر من لغة قراءة وكتابة وحتّدثا.
عمل  ادارتها،  وتسلم  عربية  صحيفة  من  اكثر  أسس 
ويف  االملانية  االنباء  وكالة  ويف  كارلو  مونيت  اذاعة  يف 
يف  صحفي  مدّرب  سنوات..  الربع  الفرنسي  التلفزيون 
عن  يتحدثون  عارفوه  الربيطانية..    BBC حمطة 

اخالقه وحمبوب من اجلميع.
وقد التقى مدير مكتب اهلريالد يف ملبورن الزميل كميل 
مسعود السيد جوني عبـَو الذي يشغل حاليا منصب مدير 

اذاعة LBC  يف فيكتوريا وكان له معه هذا احلوار: 

* من هو جوني َعَبو؟
- صحايف سوري أمتلك خربة 
عشرين عاما يف االعالم وقد 
اسست العديد من الصحف يف 
االوسط وكنت مديرا  الشرق 

هلذه الوسائل االعالمية.
اىل  جئت  عام  اي  يف   *

اسرتاليا؟
يف  اسرتاليا  اىل  -وصلت 
وكانت   2014 عام  نهاية 
ان  لي  بالنسبة  جيدة  فرصة 
البلد  هذا  مواطين  احد  اكون 

الرائع.
* لدى وصولك اىل هنا كيف 

كانت بداية حياتك العملية؟
يف  مكثت  وصولي  بعد   -
اسرتاليا ثالثة اشهر ثم عدت 
ملتابعة  االوسط  الشرق  اىل 
وبقيت  كصحايف  عملي 
فرتة  االعالمي  عملي  امارس 
اىل  جمددا  ألعود  طويلة، 
اسرتاليا منذ فرتة وجيزة وقد 
اذاعة  يف  العمل  علي  عرض 
قبل  من  كمدير    LBC الـ 
السيدين  اجلديدين  مالَكيها 
سقا  وجورج  السعايف  وائل 
ومت االتفاق على العمل سوية 
وبدأنا خماطبة اجلمهور العربي 

بلغة  اسرتاليا  وخارج  داخل 
وموضوعية  معتدلة  اعالمية 
االندماج  سياسة  اطار  يف 
االسرتالي  العربي  والتواصل 
يف  العربية  اجلالية  ودعم 

فيكتوريا وباقي الواليات.
يف  وعملت  لك  سبق  هل   *

احلقل االذاعي؟
-عملت يف اذاعة مونيت كارلو 
ويف العديد غريها من اذاعات 

ووسائل اعالم عربية.
*ملاذا اخرتت العمل االذاعي 

البلد وهناك مصاحل  يف هذا 
افضل  مستقبال  تؤمن  عديدة 

لالنسان؟
مهنة  احب  اصال  انا   -
الصحافة وجريج جامعة االعالم 
مونيت  اذاعة  يف  عملت  وقد 
فرنسي  تلفزيون  ويف  كارلو 
مراسال  وكنت  سنوات  ألربع 
البريوتية  النهار  جلريدة 
وكالة  يف  عملت  وكذلك 
ايضا  وعملت  االملانية  االنباء 
بطريقة  االعالمي  احلقل  يف 

ومقيدا  ملتزما  فيها  اكن  مل 
وسائل  يف   )Free Lance(
وايضا  واجنبية  عربية  اعالم 
كنت مدربا صحافيا يف حمطة  

BBC الربيطانية.
وعمل  نشاطات  عن  ماذا   *

االذاعة؟
مدار   على  االذاعة  تعمل   -
متنوعة  اخبارا  وتقدم  الساعة 
واغاني  متعددة  وبرامج 
واملطربات  املطربني  الشهر 
وهي  وريبورتاجات  ومقابالت 

تبث عرب اثــري مــوجة      98 
FM    وميكن االستماع اليها 

كذلك عرب االنرتنيت.
* كلمة اخرية تود توجيهها؟

- احب ان احيي اجلالية العربية 
يف اسرتاليا متمنيا هلا املزيد 
واملستقبل  االندماج  من 
الناجح. وكذلك اتوجه بالشكر 
والقيمني  اهلريالد  جريدة  من 

عليها يف سيدني وملبورن.
لك  نتمنى  بدورنا  وحنن 

ولالذاعة التوفيق والتألق.

مصافحة بني الزميلني جوني عبـَو وكميل مسعودجوني عبـَو يف حديث مع الزميل كميل مسعود
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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
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مناسبات
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صالة المرياج تستضيف حفل انتخاب ملكة مجال اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا

أقامت اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
فرع فيكتوريا احتفاال رمسيا وشعبيا كبريا 
يف  اللبنانية  اجلالية  مجال  ملكة  النتخاب 
اسرتاليا  وذلك يوم السبت املاضي يف 

صالة المرياج عروس الصاالت.
حضر االحتفال حشد كبري من ابناء اجلالية 
اللبنانية وفعالياتها السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والفكرية ورجال مال واعمال 

وعدد كبري من ابناء اجلالية.
حيث  حريق  هادي  السيد  االحتفال  قدم 
االسرتالي  الوطنيني  بالنشيدين  افتتحه 

امللكة بعد التتويجامللكة والوصيفتان ومتنافسات وبعض مسؤولي الجامعة

امللكة مع ميالد الحلبي وبعض مسؤولي الجامعةامللكة والوصيفتان

روبري بخعازي وعقيلته ومارون خوريسايد حاتم والعائلةشربل راضي ولبيب فضول

عن  مميزا  عرضا  وقدم  واللبناني 
املناسبة.

رحب  فضول  غنيم  السيد  اجلامعة  رئيس 
اجلامعة،  دعوة  تلبية  باحلضور شاكرا هلم 
هو  احلفل  هذا  من  اهلدف  ان  وقال 
يف  واجلمالي  احلضاري  لبنان  وجه  اظهار 

االغرتاب.
للجامعة  االقليمي  الرئيس  عرب  بدوره 
ميشال  الشيخ  ونيوزيالندة  اسرتاليا  يف 
الدويهي يف كلمته عن مدى اهتمام اجلامعة 
يف ملبورن برفع اسم اجلامعة يف االغرتاب 

واهتمامها بالتقاليد والرتاث اللبناني.
وستشارك امللكة الفائزة بلقب ملكة مجال 
اجلالية يف اسرتاليا يف حفل انتخاب ملكة 
آب   14 يف  سيقام  الذي  االغرتاب  مجال 
لبنان  الشوير يف  بلدة ضهور  2016 يف 
الـ  شاشة  على  وقائعه  نقل  سيتم  حيث 

.MTV
فهمي  الفنانني  من  كل  احلفل  احيا  فنيا 
عسكري  عرض  ثم  نصري  وامحد  بركات 
مجال  ملكة  لقب  على  متنافسات  لعشر 
امللكة  بلقب  فازت  حيث  اللبنانية  اجلالية 

اآلنسة جنفياف يرق وبلقب وصيفة اوىل 
اآلنسة  ثانية  ووصيفة  علم  النا  اآلنسة 

نوال عبيد.
وفور اعالن النتائج التهبت الصالة بالزغاريد 
والتصفيق ثم تقبلت امللكة والوصيفتان 

االوىل والثانية تهاني زميالتهن.
اللبنانية  اجلالية  شهدت  فقد  وبالفعل 
احلكم..  جلنة  ونزاهة  االنتخاب  ملصداقية 
اجلوائز  ووزعت  التومبوال  سحب  جرى  ثم 
على مستحقيها، ودام احلفل حتى الساعات 

االوىل من فجر يوم االحد.
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ثقافة

عن األنثى اليت 
قرأْت جروحي 

نزيف قصائٍد من شرخ روحي
سأكتب ما 

تيّسر من غموٍض
وأسقط ما خييف من الصريح 

ألّن لسان قّصتنا 
عننٌي

أمام مساحة الورق الفسيِح
ملا اقرتفْت أيادينا 

خبارًا
تثاءب قطره يف وجه ريِح

فيا أنثاي 
يا وطنًا يدّمى

حبرب القلب يف صبٍح ذبيِح
أقول لك

انهيارك ليس إال 
صدًى ألنني ما قالت قروحي 

وما عبث الّسراب 
مبا أغن

إىل عينيك من عطٍر فصيِح
كأّن الشعر طاغوٌت

مريٌب
إذا اعتاد اجملاز على اجلموِح

فصّب 
مخرَة املعنى 

نغن
كالنا حتت مائدة الوضوِح

حتت مائدة الوضوح 

محمد عامر األحمد 
أبو العال الشماء

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 

تعد الفنانة التونسية الشابة درصاف بن شعبان، خرجية املعهد 
»جتليات  عن  جامعًيا  حبًثا  بصفاقس،  واحلرف  للفنون  األعلى 
احلميمي يف جتارب غنية تونسية«. وهي متحصلة على ماجستري 
حبث يف الفنون التشكيلية اعتماًدا على حبث طريف محل عنوان: 
»ثقب البكارة، ثقب الروح: جتربة شخصّية يف استلهام ألف ليلة 

وليلة«.

وهي تقول: »أنا مهتمة بالعذرية يف جمتمعنا العربي حيث يعترب 
العذرّية.  العربية االسالمية دليال على  الثقافة  الغشاء يف  وجود 
هلذا حترص الفتيات على جتنب متزقه بعدم ممارسة اجلنس. ويربز 
لنا التاريخ أن العذرّية تعترب تابو مقدس ال عند العرب واملسلمني 
اإلفتضاض  لرمزية  نظرا  البدائية،  الشعوب  لدى  بل  فحسب، 
أنه ال تكاد توجد مسافة بني حنر  الدم. وعندنا نالحظ  وطقوس 

األضحية وفض البكارة لدى الفتاة العذراء«.

من  عوجلت   والبكارة  العفة  اشكالية  »ان  شعبان:  بن  وتضيف 
لدن العديد من الباحثني، ويف بالدنا حتدث باحثون عن ما يسمى 
بالتصفيح، وهي عملية سحرية تعتمد على نوع من أنواع الشعوذة، 
العبارات  بعض  برتديد  وذلك  بلوغها  قبل  البنت  غلق  يتّم  حيث 
وفتحها سويعات قبل زفافها. واهلدف من هذه الطريقة السحرية 
هو احلفاظ على عذرية الفتاة. وهذا ما حيصل يف األرياف التونسية 
واجلزائرية واملغربية ويف ارياف بلدان املشرق العربي، حيث تصبح 
الفتاة اليت تفقد بكارتها عرضة للقتل من قبل عائلتها أو أقاربها 

بآعتبارها مدنسة للشرف«.

»حيتوي  شعبان:  بن  تقول  وليلة«  ليلة  »ألف  يف  البكارة  وعن 
كتاب الف ليلة وليلة على أساطري وقصص عن اجلسد األنثوي 
باملرأة من خالل شهرزاد  الرجل  وعن اجلنس احملرم وعن عالقة 
كرغبة  الذكورية  الرغبة  عن  يتحدثون  باحثون  وهناك  وشهريار. 
شهريارية بآمتياز. وأما شهرزاد فهي مثال للمرأة الذكية واجلميلة 
هو  الذي  الوحش،  تروض  لكي  وسعها  يف  ما  كل  تفعل  اليت 
شهريار، لتنقذ نفسها من موت حمقق. وأنا آستندّت يف مشروعي 
بدوره  أهلم  الذي  الكتاب  هذا  وليلة،  ليلة  الف  اىل  التشكيلي 
واملوسيقى  والشعر  والرواية  والسينما  كاملسرح  خمتلفة  فنونا 
وغري ذلك. وقد ركزت على املواقف الصدامية بني املرأة والرجل 
املتمثلة يف عالقة شهرزاد بشهريار. لذلك أنا أعترب أن الف ليلة 
وليلة ثورة أدبية وتشكيلية يف نفس الوقت بسبب جرأة األفكار 

واملواضيع املطروحة« .

الفنانة التونسية الشابة درصاف بن شعبان

البكارة واإلنتهاك يف الفن التشكيلي

ويف حبثها تتحدث بن شعبان عن »اإلنتهاك« يف الفنون، قائلة 
مفهوم  يف  للبحث  دفعها  ما  الفنية  األعمال  يف  وجدت  بإنها 
تدمر  اليت  األصولية  احلركات  اىل  مشرية  واحملرم،  املقدس 
التماثيل واألعمال الفنية بآعتبارها »منافية للدين«. وهذا ما حدث 
التماثيل  تدمري  اىل  طالبان  حركة   عمدت  حيث  افغانستان،  يف 
الينا سليمان،  األفغانية  الفنانة  اعمال  اىل  تتطرق  كما  البوذية. 
وعلى  املرأة  على  مركزة  الفنية،  بأعماهلا  »طالبان«  حتدت  اليت 
حريتها اجلسدية. ويف إحدى اجلداريات رمست نقابا يكسو هيكال 
عظمّيا آلمرأة، وذلك للرتميز اىل القمع الذي عاشته هذه الفنانة. 
بيدها  وجهها  مالمح  تغطي  آلمرأة  حنًتا  الينا سليمان  أجنزت  كما 
لإلشارة اىل حماوالت الطمس والتخفية اليت تعرضت هلا الفتيات 
يف أفغانستان. وهناك انتهاكات أخرى تربز يف أعمال فنية. فمثال 
بضربة  املرأة  وجه  بتشويه  العربية  املدن  يف  املنحرفون  يقوم 
سكني أو آلة حادة. وهناك فنانات رمسن وجوها مشوهه وكأنهن 

يرغنب يف أن يوحني بأن القبيح ميكن أن يصبح مجيال أيًضا.
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ملبورن

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

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.

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 
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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 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 
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ملبورن

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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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
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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

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 
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ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

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

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 

كيف تتصرفني مع من يتكلمون خلف 
ظهرك؟

اليت  املواقف  أصعب  من 
قد يضعك فيها القدر هي 
هنالك  أّن  تكتشفي  أن 
خلف  يسري  سّيئّا  كالمًا 
ظهرك وخصوصًا حني ينتج 
أو حني  الناس  أقرب  عن 
يهدف اىل تشويه صورتك 
أو حني حيمل كذبًا وافرتاًء. 
اعتربيين عزيزتي صديقتك 
املقّربة، واعملي بنصائحي 
مع  بتعاملك  يتعّلق  ما  يف 

هؤالء األشخاص.

عني  يف  املصدر  خذي   -
موضوعية  بكّل  االعتبار: 
فّكري قلياًل من دون غضب 
ألّنه يف  عنك،  يتكّلم  مبن 
أغلب احلاالت يكون شخصًا 
حتكم املنافسة عالقتك به. 
قد يكون يف العمل، بني 
املعارف واألقارب أو حّتى 
الصديقات. ألن صديقتك 
نقطة  يف  معك  تتنافس 
ألخالقياتها  ويعود  ما 
ومعايريها طريقة السيطرة 

والتحّكم بهذه املنافسة.
فاملواجهة  الصحة.  عن   ٍ

حكم  يف  أنت  جتعلك 
األمر  على  املسيطرة 
وتغلق الباب على أي كالم 
من  سيصدر  مستقبلي 

جهتهم يف حّقك.

األمر:  على  تعّلقي  ال   -
قد  النقطة  هذه  أّن  أعلم 
التنفيذ  من  أسهل  تبدو 
ستصبح  ولكن  والتطبيق، 

من  تواجهني  حني  أسهل 
وتفرغي  عنك  يتكّلمون 

الكره من داخلك. 

الضغط  أن  دائمًا  تذّكري 
تقعني  قد  الذي  النفسي 
النميمة  بسبب  أسريته 
شخصيًا  سيؤذيك 
وحيّطمك فال تسّهلي أمامه 

السيطرة.
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تغــذية
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يطلق عليه فاكهة اجلنة ،وُذكر فى القرأن ثالث مرات ،و شجرة 
إيران  األصلي  موطنها  النفضية،  املعمرة  األشجار  من  الرمان 
عند  لدفئها  العربية  البلدان  من  كثري  يف  زراعتها  ،وانتشرت 

استقدامها الول مرة من اسبانيا
للرمان ثالثة انواع وهم الرمان احلامض ، الرمان املعتدل ،والرمان 

احللو

القيمة الغذائية للرمان
حتتوي مثرة الرمان على

10.1% مواد سكرية
1% حامض الليمون

84.20% ماء
3% بروتني

2.91% ألياف

احلديد  من  قليلة  ومقادير   )A. B. C( بفيتامينات  غنى  وهو 
والفوسفور والكربيت والكلس والبوتاسيوم واملنغنيز

فوائد الرمان
الرمان ملئ باملواد املضادة لالكسدة، تلك املواد املعروفة بالتقليل 

من الكوليسرتول الضار ، والوقاية من تصلب الشرايني
وتظهر االحباث أيضا أن تناول بذور الرمان وشرب عصريه،  ميكن 

أن تزيد من مستويات األكسجني إىل القلب
الرمان مينع تسرع ضربات القلب ،واخلفقان الذي ينتج عن أمراض 

عضلة القلب
لآلالم  مسكن  ،فهو  عظيمة  وعالجية  وقائية  خواص  له  ايضا 

،وخمفض للحرارة ،كما انه نافع للربد والرشح
يفيد الرمان يف حاالت العطش الشديد أثناء الطقس احلار

وهو ايضا قابض حلاالت اإلسهال، ومانع للنزيف وخاصة الناتج 
عن البواسري واألغشية املخاطية.

ايضا تناول الرمان او عصريه بشكل مستمر ،يساعد يف مكافحة 
مشاكل يف االنتصاب

وللرمان فائدة حلاالت احلمى الشديدة ،وحاالت الدوسنتاريا األمبية 
ولطرد الديدان املعوية خاصة الدودة الشريطية ،وعالج البواسري

كما انه يكافح أمراض املعدة والتهييج الذي حيصل فيها
الرمان مهضم طبيعى، ويقوم باراحة املعدة بعد تناول الوجبات 

الدمسة صعبة اهلضم
والتهابات  الفم  أمراض  تعاجل  بالرمان  املضمضة  ان  ووجد 

اللوزتني
النقرس  يسبب  الذي  أسيد  اليوريك  من  اجلسم  خيلص  الرمان 

ويدّمر املفاصل ، فريمي األمالح عرب البول

ماذا يعالج الرمان :
– اإلسهال احلاد

– أمراض القلب وارتفاع الكوليسرتول
– أمراض الكلى ومشاكلها

– احلرارة املرتفعة
– سرطان القولون

– آالم النقرس
– عسر اهلضم

– النزيف
– أمراض العيون وضعف النظر

– أمراض اللثة وترهلها
– الصداع

حماذير تناول الرمان
رمبا عليك جتنب الرمان اذا كنت تعانى من االمساك، نظرًا الن 

حبوبة تلعب دورًا قويًا فى زياده تصلب الرباز
مبكر  سن  فى  واملراهقني  للشباب  اعطائة  عدم  يفضل  ايضا 
مواد  على  الحتوائه  نتيجة  الثدى  تضخم  فى  يتسبب  انه  ،حيث 

اسرتوجينيه
بعد  الثدي  سرطان  من  يعانون  الالتى  للنساء  يعطى  ال  كذلك 
سن اليأس ، لكون هذا النوع من السرطان ناتج أصال من زيادة 

االسرتوجني

دراسات و ابحاث عن الرمان :

تقليص  على  القدرة  ميتلك  الرمان  أن  الدراسات  إحدى  ذكرت 
الشحم املخزن حول املعدة.

أنه بعد شهر من تناول عدد من املتطوعني  الدراسة  وأوضحت 
زجاجة من عصري الرمان يوميًا لكل منهم أثبتوا أنهم أقل احتماال 

فـوائد و اضـرار الـرمان ..فاكـهة الـجنة

ألن تنمو خاليا شحمية حول بطونهم، واخنفض احلمض الشحمي 
يف الدم واملعروف باسم “نيفا” ، كما متتعوا بضغط دم منخفض 
والدماغية  القلبية  باجللطات  اإلصابة  احتمال  من  قللوا  وبذلك 

وأمراض الكلية.
وحسب فريق من الباحثني يعملون يف جامعة ادنربة يساعد الرمان 
أيضا يف عالج حاالت احلمى الشديدة والصداع وضعف البصر إذ 
استخدم مبعدل كوبني يوميًا، كما إنه يعاجل متاعب األنف و ينشط 

األعصاب وحاالت اإلرهاق ويقاوم العسر.

عصري الرمان يقلل خطر اإلصابة بالسرطان
دراسة علمية حديثة قد كشفت أن تناول كوب من عصري الرمان 
يقلل من خطر اإلصابة مبرض السرطان ، و ذلك الحتوائه على 
العديد من املواد الفعالة و التى حتمي و بشكل كبري خاليا اجلسم 

من اإلصابة مبرض السرطان .

الرمان يعاجل الضعف اجلنسي للنساء والرجال
دراسة حديثة جلامعة بوسطن األمريكية كشفت أن الرمان يساعد 
على عالج العجز اجلنسي عند الرجال فضاًل عن فعاليته يف الوقاية 
مواد  على  حيتوي  ألنه  وذلك   ، والسرطان  القلب  أمراض  من 

مضادة لألكسدة. 
وقد وجد الباحثون خالل تلك الدراسة أن ذكور األرانب اليت مت 
إعطاؤها عصري الرمان زاد لديها تدفق الدم بأعضائها الذكرية ، 
وأوضح الباحثون أن الرمان حيتوي على جمموعة كبرية من املواد 
املضادة لألكسدة كاملركبات الفينولية والتانني اليت تعوق تأكسد 
الربوتينات الشحمية قليلة الكثافة واحململة بالكولسرتول الضار 

الذي يؤدي بدوره إلي اإلصابة بتصلب الشرايني .
وذكرت دراسة أمريكية جلامعة كاليفورنيا أن عصري الرمان يضاهي 
دواء الفياجرا ملعاجلة العجز اجلنسي، لغناه مبضادات األكسدة، 
على  واملواظبة  اجلنسية،  األعضاء  الدم يف  كمية  من  تزيد  اليت 
تناوله ملدة شهر على األقل يعطي نتائج مقاربة للفياجرا، كما 
أن شرب حنو ربع ليرت من عصر الرمان يوميا يزيد من استقرار 
سرطان الربوستاتا الذي ينتشر ويزداد خطره باستمرار مع تقدم 

العمر.
كما كشفت دراسة بريطانية حديثة أن تناول كوب من عصري الرمان 
اجلنسي »الفياجرا«،  التنشيط  أدوية  تعاطي  عن  يغين  يوميا 

لدوره يف زيادة الرغبة اجلنسية  للزوجني معا.
امللكة  جامعة  من  باحثون  أجراها  اليت  الدراسة  نتائج  وأكدت 
يوميا  رمان  من عصري  كوب  تناول  أدنربة: »إن  مارغريت يف 
ملدة أسبوعني يعمل طفرة يف إفراز هرمون التوستريون، ما يزيد 
الرغبة اجلنسية لدى اجلنسني«، حبسب صحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية.
وحبسب مصادر إعالمية صحفية أن الدراسة اليت شارك فيها 58 
متطوعا من اجلنسني ترتاوح أعمارهم بني 21 و64 عاما، اعتمدت 
باستخدام  الدم  وضغط  التوستريون  مستويات  قياس  على 
بينها  من  شعورا،   11 مستويات  قياس  مت  كما  علمي،  ميزان 
اخلوف واحلزن والشعور بالذنب واخلجل والثقة بالنفس وأظهرت 
النتائج أن تناول العصري ساعد يف زيادة مستويات التوستريون 
بنسبة ترتاوح بني 16 إىل 30%، يف حني اخنفض ضغط الدم، 
املشاعر  وتراجع  اإلجيابية  املشاعر  زيادة  ارتفاع  يف  ساهم  كما 
السلبية وحتسني احلالة  املزاجية وتقوية الذاكرة وختفيف الضغط 

النفسي.
وكانت أحباث سابقة وجدت أن عصري الرمان غذاء غين مبضادات 
القلب وحتسني  أمراض  أن تساعد يف درء  اليت ميكن  األكسدة 

الدورة الدموية.
الرمان  كذلك يف حماربة خمتلف أشكال السرطان،  كما يساعد 

والتهاب  املعدة  متاعب  العظام وعالج  أعراض هشاشة  وختفيف 
امللتحمة.

عصري “الرمان” يساعد على إذابة شحوم البطن
“أدنربة”  جبامعة  أجريت  التى  الطبية  األحباث  أحد  نتائج  أثبتت 
بأسكتلندا قدرة عصري الرمان على إيقاف تنامى الطبقة الشحمية 

فى البطن، وذلك عند بلوغ اإلنسان متوسط العمر.
أطلقوا  والتى  األهمية  الفائقة  الفاكهة  تلك  أن  العلماء  ويوضح 
عليها اسم “سوبر فروت” )السوبر فاكهة( متتلك القدرة على 
تقليص الشحم املخزن حول املعدة، فبعد شهر واحد، من تناول 
عدد من املتطوعني زجاجة من عصري الرمان يومًيا لكل منهم أثبتوا 
أنهم أقل احتماال ألن تنمو خاليا شحمية حول خصرهم، كما متتعوا 
بضغط دم منخفض، وبذلك قل لديهم احتمال اإلصابة باجللطات 

القلبية والدماغية وأمراض الكلى.
الرمان قد يساعد على ختفيض  أن عصري  الباحثني  وأكد فريق 

احلمض الشحمى فى الدم واملعروف باسم “نيفا”.
أوضحت  واحليوانات  البشر  على  أجريت  سابقة  دراسات  وكانت 
أن مستويات احلمض الشحمى “نيفا” العالية هلا صلة بقدر أكرب 
للشحوم حول البطن، إضافة إىل زيادة خماطر اإلصابة بأمراض 
قلبية ومرض السكرى نوع 2، وفى التجربة التى أجراها العلماء 
األسكتلنديون فى جامعة “أدنربة” أعطى 24 رجال وامرأة كل يوم 

زجاجة عصري رمان تسع لـ500 ملليمرت منه وملدة أربعة أسابيع.
ووجد الباحثون أن ما يقرب من نصف كل املتطوعني قد اخنفضت 
انتهاء  عند  كبرية  بنسبة  “نيفا”  الشحمى  احلمض  نسبة  لديهم 
التجربة، ويرى هؤالء الباحثون أن ذلك سيجعلهم أقل استعداًدا 
أكثر من  الشحم حول معدتهم، إضافة إىل ذلك فإن  لـ”خزن” 
90% من الرجال والنساء املشاركني فى التجربة اخنفض ضغط 

الدم لديهم فى نهاية الشهر.
وقال الدكتور عماد الدجيلى، والدكتورة كاثرين تسانغ، اللذان 
قادا فريق الباحثني فى جامعة “أدنربة” إنه ليس هناك أى شك 
من أن عصري الرمان مفيد فى ختفيض خماطر اإلصابة بأمراض 
األوعية القلبية، ألن النتائج خالل التجربة أظهرت اخنفاًضا ملحوًظا 

ومهًما فى ضغط الدم لدى املتطوعني.
عصري  استهالك  أن  على  دليل  هناك  “كان  الدجيلى:  وأضاف 

الرمان قد يساعد فى التأثري على إذابة شحوم البطن”.

الرمان يكافح السرطان وحيمي القلب
الرمان يف  اإلجيابي لعصري  التأثري  الطبية  األحباث  أحدث  أثبتت 
يف  الضار  الكوليسرتول  نسبة  و  الثالثية  الدهون  نسبة  خفض 
الدم، وقد دلت نتائجها على أن شرب عصري الرمان املركز كوب 
يوميًا ملدة شهرين، يسبب ارتفاعًا يف نسبة الكوليسرتول املفيد 
الضار “إل  الكوليسرتول  “اتش دي إل” واخنفاضًا يف نسبة 
دي إل”، مما يشري إىل فعاليته يف الوقاية من انسداد الشرايني 

وعالج أمراض األوعية الدموية والقلب.
كما حيتوي الرمان على نسبة من مضادات األكسدة اليت هلا اثر 
مثبت ومضاد لإلصابة بالسرطان، حيث أوضحت دراسات الدكتورة 
جوين من جامعة اتالنتك فلوريدا األمريكية أن إضافة عصري الرمان 
املركز إىل خاليا سرطانية من الثدي يؤدي إىل انكماش حجمها 

واضمحالهلا مع الوقت، كما ذكرت صحيفة “القبس”.
وأكدت أحباث الدكتور كيم يانج من كوريا على تأثري الرمان املانع 
من انتشار خاليا الثدي السرطانية، فى حني أشارت عدة أحباث 
طبية إىل فائدة استخدام الرمان كعالج يرفع من مقاومة اجلسم 
لسرطان الربوستاتا، ودلت أحباث الدكتور أدمز من مركز التغذية 
إىل  األمريكية  اجنلوس  لوس  للطب يف  جيفن  ديفيد  كلية  يف 
فعالية املواد املوجودة يف عصري الرمان يف منع تكوين اخلاليا 

السرطانية.
خمربيًا  اخلاليا  ودراسة  حتليل  خالل  من  النسكي  العامل  وأثبت 
من  الربوستاتا  سرطان  خاليا  مينع  الرمان  عصري  استخدام  أن 

االنتشار.
الشعبية  الوصفات  احدى  املركز  الرمان  عصري  تناول  ويعترب 
للمصابني بداء السكر من النوع الثاني، ويسهم يف زيادة التحكم 
يف نسبة سكر الدم وبتخفيض الكوليسرتول اخلبيث أيضًا، ففي 
دراسة، أكد الباحث هوينج من مركز أحباث األعشاب الطبية يف 
مدينة سدني االسرتالية أن هناك تأثريًا إجيابيًا للرمان املركز على 

أداء هرمون األنسولني، مبا يزيد من كفاءته.
كما أثبتت الدراسات أن تناول عصري الرمان املركز خيفض من 
نوبات االكتئاب املصاحبة للنساء الالتي وصلن اىل سن اليأس، 
الرمان واخنفاض  الدراسات بني تناول عصري  كما ربطت احدى 

ضغط الدم وفقدان الوزن.

الرمان يقي املرأة من هشاشة العظام وسرطان الثدي
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تـغذية

نصح الباحث الفلسطيين الدكتور وسيم روك 
النساء بتناول الرمان عند الوصول إىل سن 
اليأس حلمايتهن من أمراض القلب والشرايني 
و هشاشة العظام وسرطان الثدي »ملا له من 
بطريقة  السرطانية  اخلاليا  تدمري  على  قدرة 

االنتحار الذاتي«.
خبري  اختصاصي  وهو  وسيم  الدكتور  وأكد 
باألمراض الباطنية يف دراسة أجراها يف هذا 
الصدد، على أن الرمان والتمر يساعدان يف 
وتصلب  األكسدة  من  والوقاية  القلب  محاية 
يعد  الشرايني  تصلب  إن  حيث  الشرايني، 
والنوبات  القلب  ألمراض  األساسي  السبب 
القلبية والشلل الناتج عن اجللطات الدماغية، 
مرضى  لدى  األرجل  شرايني  وانسداد 

السكري.
متنع  مضادة  مادة  حيوي  الرمان  أن  واوضح 
األكسدة اليت تسبب تصلب الشرايني، فيما 
التمر منجما للفيتامينات، ونصح بتناول  يعد 
عصري الرمان للمعافني أيضا، إذ يساعد على 
احملافظة على صحتهم وختفيف التأكسد لديهم 
مع عصائر طبيعية أخرى، بدال عن املشروبات 
تسبب  رمبا  اليت  الطاقة  ومشروبات  الغازية 

السرطان

قشور الرمان حتارب اجلراثيم

جامعة  فى  حديثة  علمية  دراسة  أجريت 
الرمان  قشور  حول  الربيطانية،  كينغستون 
يسببها  التى  املوضعية  االلتهابات  حتارب 
البكترييا املقاومة لبعض املضادات  نوع من 
جديدة  عالجات  إجياد  فى  ويساهم  احليوية، 

لنوع من االلتهابات.
كما أفاد الباحثون أن دور قشور الثمار فى 
تنجم  التى  املوضعية،  االلتهابات  مكافحة 
امليثيسلني  ملضادات  املقاومة  بكترييا  عن 

.)MRSA( املعروفة اختصارا باسم
أشار أستاذ ديكالن نوتون فى العلوم اجلزيئية 
البيولوجية فى جامعة كينغستون، إىل أن أحد 
السبل حلل مشكلة تزايد املقاومة للعقاقري فى 
املنتجات الطبيعية منها الرومان و الليمون و 

الربتقال وغريها. 
أضاف أن هناك قدرا كبريا من األدوية تأتى 
من خالصة النباتات، ولكن النهج العادى التى 
للعثور  األدوية هى حماولة  تتخذ فى صناعة 
على مادة نشطة مثل امليثيسلني والبنسلني 

واألموكسيسيلني وغريها.
اجلراثيم  سببت  املصادر،  بعض  وحبسب 
التهابات بشكل متكرر بني املرضى من نزالء 
املستشفيات ورواد املرافق الصحية كأقسام 

غسل الكلى وأقسام رعاية املسنني.
االختبارات  من  سلسلة  فى  ناتون  وجد  كما 
ثالثة  بني  اجلمع  أن  سنوات،  ثالث  استمرت 
»ج«  وفيتامني  الرمان   قشرة  مكونات 
باإلضافة إىل األمالح املعدنية له تأثري قوى 

على مقاومة اجلراثيم لألدوية من النمو.
األحياء  علم  فى  استاذ  كوتس  انتونى  وحث 
جورج  سانت  مستشفى  فى  الطبية  الدقيقة 
فى لندن على توخى من فكرة استخدام مواد 
ذات صلة بالغذاء غري اعتيادية، والتى تعنى 
أن اجلسم سيتمكن من التكيف معها بسهولة 
عرضة  أقل  سيكونون  املرضى  أن  أى  أكرب، 

للمعاناة من عوارض جانبية رئيسية.
الدورية  نشرتها  التى  الدراسة  لنتائج  وطبقًا 
الربيطانية للعلوم احليوية الطبية، فقد جنحت 
قشور  من  احملضرة  املوضعية  الرتكيبة 
الرمان وأمالح املعادن فى حماربة االلتهابات 
املقاومة  البكترييا  سببتها  التى  املوضعية 
للميثيسلني والتى ُعزلت من مرضى نزالء فى 

املستشفيات.
فيما أظهرت الدراسة أن إضافة فيتامني »ج« 
فعااًل  عالجًا  منها  جعل  السابقة  الرتكيبة  إىل 
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املقاومة  األخرى  البكترييا  أنواع  حماربة  فى 
للمضادات احليوية.

أشار  الدراسة  نتائج  على  له  تعليق  وفى 
فى  االختصاصى  نوتون  ديكالن  الربوفيسور 
جامعة كينغستون ورئيس فريق الدراسة إىل 
بالغذاء  ذات صلة  مواد  استخدام  »فكرة  أن 
غري اعتيادية، وقد تعنى أن اجلسم سيتمكن 
من التكيف معها بسهولة أكرب، أى أن املرضى 
عوارض  من  للمعاناة  عرضة  أقل  سيكونون 

جانبية رئيسية«.

عصري الرمان يقلل إجهاد العمل

أظهرت دراسة جديدة أن تناول 500 مل من 
خفض  كبري يف  بشكل  يساعد  يوميًا  الرمان 
مستويات التوتر واإلجهاد الناجتني عن العمل، 
وهو ما توصل له حبث جامعة امللكة مارجريت، 

بأدنربه.
الدراسة  الربيطانية :«أن  وذكرت )جارديان( 
 500 كوب سعته  تناول  نتائج  باختبار  قامت 
ملدة  متطوعًا   60 على  يوميًا  الرمان  من  مل 
أن  إىل  البحث  وخلص   ، متتاليني  أسبوعني 
تسبب  الرمان  مشروب  تناول  على  احملافظة 
اإلجهاد  هرمون  ملستويات  كبري  خفض  يف 
إىل  أدى  ما  وهو   ، اللعاب  يف  الكورتيزول 
االنقباضي  الدم  ضغط  يف  كبري  اخنفاض 
مما   ، املتطوعني  مجيع  لدى  واالنبساطي 
النفسي والعصيب  أدى إىل مزيد من اهلدوء 

لديهم«.
العديد  الرمان حيقق  الدراسة :«أن  وأضافت 
من  يقلل  أيضا  فهو   ، الصحية  الفوائد  من 
ويساعد  الربوستاتا،  بسرطان  اإلصابة  خطر 
والوقاية  الكولسرتول  مستويات  خفض  على 

من مرض الزهامير والتهاب املفاصل«.
:«أنه مما ال شك فيه  الدراسة على  وأكدت 
أن استهالك املزيد من الفاكهة، ورمبا بعض 
العصائر، يساعد على حتقيق أسلوب حياة أكثر 
صحة، وبالتالي يشعر الفرد أنه أفضل حااًل، 
املفيد  من  فإنه  احلديثة  الدراسة  هذه  وبعد 
جدًا أن حتصل يوميًا على نصف لرت من عصري 
واإلجهاد  التوتر  مستويات  خلفض  الرمان 

الناجتني عن العمل وظروف احلياة املتسارعة

الرمان األفضل للحفاظ على الشباب

أفادت صحيفة »دايلي مايل« الربيطانية ان 
دراسة كلفت أكثر من 3 ماليني دوالر أظهرت 
تبطئ  أن  ميكن  الرمان  من  يومية  جرعة  أن 
عملية شيخوخة احلمض النووي، وأوضحت أن 
خالصة عصري الرمان تتضمن بعضًا من القشرة 
واحلبوب والبذور، أعطيت لـ 60 متطوعًا يوميًا 

طوال شهر على شكل كبسوالت.
على  احلفاظ  يف  مهمًا  دورًا  الرمان  ويلعب 
تفادي  على  قدرته  إىل  وباإلضافة  الصحة 
اإلصابة بأمراض القلب والتخفيف من اإلجهاد 
النفسي وحتسني احلياة اجلنسية، فقد اكتشف 
باحثون فائدة جديدة له دفعتهم إلطالق صفة 
وراقب  عليه،  الطبيعي«  الشباب  »إكسري 
أجسام  يف  الكيميائي  النشاط  الباحثون 
املتطوعني مقارنة مع آخرين تناولوا كبسوالت 

ال حتتوي على اخلالصة.
مؤشر  يف  ملحوظًا  تراجعًا  الباحثون  واكتشف 
خبلل  يتسبب  أن  ميكن  اخلاليا  بتضرر  مرتبط 
والكلى،  والكبد  والعضالت  الدماغ  عمل  يف 
على  الشيخوخة  تأثريات  إىل  باإلضافة 

البشرة.
وقال الباحثون من خمرب خاص يف أسبانيا أن 
احلمض  أكسدة  بطء  عن  ناجم  الرتاجع  هذا 
النووي يف اخلاليا وهو أمر حيصل عادة بشكل 
طبيعي مع مرور الوقت، يشار إىل أن الرمان 
معروف بفوائده منذ قرون وتبني انه حيتوي 
باإلضافة  و«د«  و«ج«  »أ«  فيتامينات  على 

إىل احلديد ومضادات األكسدة.

على  للرتكيز  املثالي  الفصل  الصيف  يعترب 
الفواكه  أنواع  تكثر  حيث  الصحية،  األطعمة 
املومسية، وخصوصًا تلك احلمراء اليت حتتوي 
على عناصر غذائية عالية الفعالية للوقاية من 

أمراض متعددة.
ولعل أبرز خصائص اللون األمحر يف الغذاء، 
هي احتواؤه على مادة الليكوبني، اليت حتمي 
على  وتعمل  السرطانية  األمراض  من  اخلاليا 

تقوية القلب.
تطلعك،  رجيلي  أبو  عبري  التغذية  اختصاصية 
بعض  منافع  بعض  على  اآلتية،  القائمة  يف 

أنواع تلك الفواكه احلمراء:

الفريز أو الفراولة
تتميز هذه الفاكهة برائحتها الشهية وطعمها 
اللذيذ، وهي تساعد على تبييض األسنان عن 
طريق احتوائها على مواد غذائية تساهم يف 
على  باحتوائها  ناهيك  املرتاكم.  اجلري  إزالة 
اليت  األكدسة  Cومضادات  »سي«  الفيتامني 

تكافح الشيخوخة وتؤخر التجاعيد.
تعترب الفراولة وجبة خفيفة »سناك« جيدة جدًا 
السعرات  قليلة  كونها  الغذائية،  احلمية  يف 

احلرارية.

الكرز
جّبارة  للتأكسد  مضادة  مواد  على  حيتوي 
وأمراض  اجللطات  من  الوقاية  يف  تساهم 
إىل  واستنادًا  السرطانية.  واألمراض  القلب 
بعض األحباث العلمية، تبني أنَّ ادخال الكرز 
الشيخوخة  يؤخر  املّتبع  الغذائي  النمط  إىل 

وخيفف أعراض الصداع.

البطيخ
الئحة  يف  الصدارة  األمحر  البطيخ  حيتل 
الفواكه الصيفية ألّنه حيارب العطش الحتوائه 
بذلك  فيعمل  املياه،  من  كبرية  نسبة  على 
بالفيتامينات  غين  هو  البشرة.  ترطيب  على 
واملعادن، وكل 100 غرام من البطيخ حتتوي 

على 30 سعرة حرارية فقط.
يعترب البطيخ منظفًا جّيدًا للكلى، وذلك الحتوائه 

على البوتاسيوم.

العنب االمحر
جّدًا،  احملببة  الصيفية  الفواكه  من  يصّنف 
مضادات  من  مرتفعة  نسبة  على  حيتوي 
التأكسد، ويلعب دورًا فعااًل يف إزالة السموم 
أنَّ  كما  الرواسب.  من  وتنظيفه  اجلسم  من 
جدًا  األمحر مفيدة  العنب  املتوفرة يف  املواد 

للبشرة.
كل 16 حبة عنب تقريبًا تعترب حصة »سناك« 

واحدة.

التني االمحر
فوائد  وميلك  واملعادن  بالفيتامينات  غين 
غذائية كبرية للصحة. فهو مفيد لصحة القلب 
والوقاية من األمراض السرطانية، لكنه يعترب 
احلرارية.لذا  بالسعرات  الغنية  الفواكه  من 

ينصح بتناول كمية معتدلة منه.
»سناك«  حصة  تشكالن  التني  من  مثرتان 

واحدة .

الفواكه احلمراء حتمي من 
السرطان وامراض القلب

بالعبادة  رمضان  يف  األسر  ربات  ترغب 
وتالوة القرآن الكريم، باإلضافة إلعداد سفرة 
. لذا يلجأن إىل  رمضانية غنية ألفراد أسرهنَّ
حتضري بعض املأكوالت مسبقًا وجتميدها يف 
الوقت  لتوفري   ، الصوم  حلول  قبل  الثالجة 

واجلهد.

تطلع  كتيل  الشام  مال  التغذية  اختصاصية 
ختزين  طرق  على  نت«  »سيدتي  قارئات 
من  أن ختسر  دون  من  الفريزر  األطعمة يف 

قيمتها الغذائية، يف اآلتي:

األساسية  املقبالت  من  تعد  السمبوسك:   -
على السفرة الرمضانية،وميكن لربة املنزل لف 
رقائق السمبوسك احملشّوة باللحم وحفظها يف 
دة على قدر االستهالك اليومي،  أكياس متعدِّ

قبل شهر من رمضان.
يف  األساسيان  املكّونان  والبصل:  -الثوم 
كمية  حفظ  ميكن  الرمضانية.  األطباق  غالبية 
كيس  داخل  الفريزر  يف  املقّشر  الثوم  من 
مثل  وحيفظ  فيقطع  البصل  أما  مرطبان،  أو 
العنصران  هذان  حيافظ  أن  الثوم.وميكن 
ة 2-3 أشهر يف  على عناصرهما الغذائية ملدَّ

الفريزر.
- مرق الدجاج واللحم للشوربات: ميكن سلق 
اللحم أو الدجاج وإضافة املنكهات واملعطرات 
ويرّبد  اللحوم،  عن  املرق  يفصل  ثم  إليه، 
الفريزر.خصائصه  يف  علب  داخل  ويوضع 

ة شهرين. الغذائية تبقى جيدة ملدَّ
وتقشر  الطماطم  تغسل  املسبكة:  -الطماطم 
وتقطع، من ثم توضع على النار حتى تتسبك. 
وتفّرز  أوعية  يف  وتوضع  لتربد  ترتك  ثم 

وتستعمل الحقًا يف الطبخ.
وتوضع  وتقطع  تغسل  اجملّمدة:  -اخلضروات 
يف أكياس يف الفريزر، وتستعمل يف الطبخ 
وليس للسلطات. ميكن أن تبقى صاحلة ملدة 

ستة أشهر.
والبهارات  البصل  مع  املفروم:ُيطهى  -اللحم 
ويرتك ليربد يف الثالجة. ثّم تقسم الكمية يف 
إضافة  وميكن  الفريرز.  يف  وتوضع  أكياس 
اللحم املثلج مباشرةعلى الطبخ. يبقى صاحلًا 

ة شهرين. لالستعمال ملدَّ

أطعمة ال يناسبها التفريز
-الفواكه واخلضراوات اليت حتتوي على نسبة 
عالية من املا،ء كاخلس والبطيخ والبطاطس 

املطبوخة.
واللنب  كالزبادي  األلبان،  منتجات  -بعض 

تفصل عند جتميدها.
-املرق والصوص املضاف إليه نشا أو دقيق، 

إذ تنفصل املكّونات أثناء التجميد.

نصائح لالحتفاظ باألطعمة
-دعي الطعام يربد حتى يتوقف خبار املاء عن 
اخلروج منه، قبل أن تضعيه يف وعاء التخزين 

ثمَّ يف الفريزر.
- افرغي أكياس الثالجة من اهلواء قبل حفظ 

الطعام فيها.
ال  كي  بإحكام  الطعام  ختزين  أوعية  -أغلقي 

يتسرب إليها اهلواء، فيفسد الطعام.
لتخزين  الزجاجية  األواني  استخدام  جتنيب   -
قد  ه  ألنَّ الفريزر،  يف  يتمدد  الذي  الطعام 

د الطعام عند جتميده. ينكسر بسبب متدُّ
- األطعمة احملتوية على دهون، قومي بتربيدها 
على  تتكّون  اليت  الدهون  طبقة  وأزيلي  أّواًل 
مدة  تطول  الدهون تفسد حني  السطح؛ ألنَّ 

بقائها يف الفريزر.
-ضعي ملصقًا ودّوني تاريخ اإلنتاج ولصقه 
انتهاء  فرتة  ملعرفة  الثالجة،  بأكياس 

الصالحية.

حضري مأكوالت رمضان من 
اآلن دون أن تفقد قيمتها 

الغذائية
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مجتمع وصحة

لقاح جديد آمن للحامل حيمي 
طفلها من بعض االمراض اخلطرة!

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 

أمل الظهر املفاجئ: العالج بعيداً عن اجلراحة

لك  يقّدم  نت«  »سيدتي.  دائمة،  ورشاقة  صحية  غذائية  حلياة 
التغذية  اختصاصية  من  املستمدة  الـ«رجيم«  نصائح  من  جمموعة 

النا الزيلع، يف هذا اجملال:

1- تناول وجبات متوازنة ومنوعة
يتمّثل الـ »رجيم« املتوازن يف البعد عن استهالك عنصر غذائي على 
حساب آخر، وإمنا باحلصول على كّم مناسب من العناصر الغذائية 
إىل  املنتمية  األطعمة  تناول  اإلطار، يستحسن  املختلفة. يف هذا 

اجملموعات الغذائية كافة )الربوتني واأللياف...(.

2- تناول الطعام اآلمن والنظيف
يشتمل الطعام اآلمن على املواد الغذائية األقّل عرضة للمبيدات 

احلشرية أو العناصر املعدلة وراثيًا أو امللّونات واملواد احلافظة.

3- اتباع الغذاء الصحيح
ذاك احملفوظ  من  بداًل  زجاجية،  عبوات  املخزن يف  الطعام  انتقي 

بالـ«بالستيك«.
الـ«سوبرماركت«،  إىل  التوجه  قبل  التسوق،  الئحة  سلفًا  أعّدي 

بهدف التخفيف من شراء مغريات الطعام.
ال تذهيب للتسوق، وأنت جائعة.

4- األكل املومسي
حمّليًا  املزروعة  األطعمة  إن  املومسي:  الطعام  لتناول  أسباب  مثة 
أو  مومسها  غري  يف  األغذية  إن  باملقابل،  أفضل.  بطعم  تتمتع 
املستوردة من أحناء خمتلفة من العامل ال تكون بنفس النضج، أو 
حتظى مبداق اجليد. كذلك، إن األطعمة اليت ال تشهد على تنقل 

طويل لتطرح يف األسواق، ال ختسر العديد من املواد املغذية.
أّما  إن تكلفة الطعام املومسي مقبولة نظرًا لتوفره يف األسواق. 
املواد، فيكون  الطلب مع شح يف  زيادة يف  عندما يكون هناك 

أكثر تكلفة.

5- تناول الطعام الذي جينبك االلتهابات واحلساسية
إن األطعمة الشائعة اليت تسّبب التهابات أو ال يتحملها كثريون 
والذرة  )القمح(  واجللوتني  القمح  هي:  احلساسية،  هلم  وتسّبب 
والفول السوداني وفول الصويا ومنتجات األلبان. وتشمل عوارض 
املعتدل  األنف  احتقان  الطعام:  حساسية  أو  الطعام  حتمل  عدم 
والصداع وعدم القدرة على الرتكيز واإلمساك أو اإلسهال املزمن، 

وحتى ارتفاع السكر يف الدم وتقلب الوزن.

6- املنتجات الغذائية املرّوجة بأنها صحية
إذا كان املنتج »قليل الدسم« أو »قليل الدهون« مثاًل، جيب أن 

حيتوي على دهون أقل من املنتج األصلي الكامل الدسم.
لكن ذلك ال جيعله تلقائيًا صحيًا أو اخليار األفضل! لذا، حتققي 
من امللصق على العبوة ملعرفة كّم الدهون فيه، فقد يزخر بعض 

األطعمة قليلة الدسم أيضًا مبستويات عالية من السكر.

7- تناول الطعام التقليدي
عند تناول الطعام التقليدي، تكون اجلينات أكثر استعدادًا لتقّبله 

وهضمه.

7  نصائح لرشاقة دائمة

يعزو األطباء أمل الظهر لدى الغالبية، إىل اإلجهاد أو بذل جمهود 
غري معتاد.

االستشاري يف جراحة العظام والتأهيل يف مستشفى عبد اللطيف 
مجيل جبدة د. يوسف عبد الرمحن يطلع قراء »سيدتي نت« على 
النصائح العالجية الواجب اتباعها للتخّلص من أمل الظهر املفاجئ.

الطبيب  ينصح  بالظهر،  املفاجئ  لألمل  التالية  األوىل  املرحلة  يف 
املصاب باتباع اآلتي:

االستلقاء على الظهر، مع وضع وسادة أسفل الرأس وثانية بني   _
الركبتني. ويف حال االستلقاء على البطن، ُيوصى بوضع وسادة عند 
أسفل احلوض. هذه األوضاع تقلل من الضغط الواقع على الظهر، 
بفعل  والعضالت،  والرابطة  الغضروفية  األقراص  على  وخصوصًا 
ُيدعى املصاب إىل  أو اجللوس املستمر. وبصورة عامة،  الوقوف 

الراحة يف الفراش، ملّدة 3 أيام.
ممارسة نشاط بدني خفيف، كالنهوض من الفراش واملشي يف   _
املكان كل بضع ساعات. كما السباحة وركوب الدراجات واملشي 
لدعم  الالزم  العضلي  التناغم  تنمية  يف  تساعد  أمور  اخلفيف... 

الظهر.
_ تعاطي مضادات االلتهاب الالستريويدية )األسربين، مثاًل( لتسكني 

األمل.
وضع كّمادات باردة فساخنة على الظهر، لتخفيف األمل. علمًا أن   _

كّمادات الثلج ختّفف التورم، فيما ترخي تلك الساخنة العضالت.

يف املرحلة الثانية...
ينصح الذين مل يتخلصوا من أمل الظهر بعد اتباع ما تقّدم، اللجوء 

إىل أساليب العالج غري اجلراحية لتسكني أمل الظهر، وهي:
مترينات الظهر: حتّسن التمرينات األداء امليكانيكي للجسم. ومثة   _
برامج رياضية عدة ذات أهداف منوعة تلعب دورًا فعااًل يف عالج أمل 
الظهر املفاجئ. لذا، ينصح الطبيب يف هذه احلالة بإجراء بعض 
التدريب  أنظمة  حتديد  بهدف  السينية،  كاألشعة  الفحوصات 

املالئمة.
تدليك العمود الفقري: تفيد جتارب سريرية أن التدليك اليدوي   _
يريح البعض من العوارض املتعلقة بأمل الظهر، غري أنه من األفضل 
اللجوء إليه بعد اخلضوع لكشف طيب الستبعاد احتمالية وجود ورم يف 

العمود الفقري. علمًا أن األخري يزداد سوءًا، مع التدليك.
_ دعامات الظهر: ختّفف دعامات الظهر األمل، وخصوصًا يف احلاالت 

اليت مل تستجب لعالجات أخرى، وال حتّل اجلراحة أزمتها الصحية.
_ مترينات الشد واإلطالة: تتعّلق يف الساقني واحلوض وأعلى اجلذع، 
وهي تطّبق بعد استشارة الطبيب املعاجل لتحديد التوقيت السليم 

للبدء فيها.
_ التنشيط العصيب الكهربائي عرب اجللد: حيث توضع بعض األقطاب 
الكهربائية فوق اجللد مستهدفة مواقع األمل أو اخللل الوظيفي، وتقوم 
بتوصيل تيار كهربائي ذي جهد شديد االخنفاض إىل األنسجة الواقعة 
حتت منطقة األمل لتنشيط كابح األمل فيها. وال يزال هذا األسلوب 

يثري اجلدل حول فائدته.

للوقاية من أمل الظهر املفاجئ
أن  األمريكية  »هارفارد«  جبامعة  الطب  كلية  يف  أطباء  يؤكد 
أن يظّل  تتمّثل يف  الظهر،  لتخفيف احلمل على  األفضل  الطريقة 
املرء يف حال بدنية سليمة، مع الرتكيز على تقوية عضالت البطن، 
وهو ما يساعد على الوقوف منتصبًا. كما أن رفع األثقال يساعد 
على تقوية العضالت واألعضاء األخرى املدعمة للظهر، جبانب بعض 

اإلرشادات األخرى الوقائية من أمل الظهر املفاجئ، وهي:
جتنب  مع  اجللوس،  أثناء  للجسم  سليمة  وضعية  على  احلفاظ   .1

حركات االلتواء اخلاطئة.
2. البعد عن انتعال األحذية ذات الكعب العالي.

أثناء اجللوس  3. وضع القدمني يف صورة مستوية على األرض 
ارتفاع املكتب يف وضعية مناسبة  أن يكون  املكتيب، مع مراعاة 

للظهر.
4. يف حال قضاء فرتات طويلة يف وضعية اجللوس، جيب إراحة 

بكترييا  بسبب  التنفسي  اجلهاز  يصيب  التهاب  الديكي  السعال 
البورديتيلة الشاهوقية. وهذه البكترييا معدية للغاية) ال سيما عن 
طريق اجلو(، واملرض يثري نوبات سعال شديدة ميكن أن تستمر 
للغاية خصوصًا عندما تصيب األطفال  أسابيع وهي خطرية  لعدة 
احلاالت يكون املرض  املائة من  حتت سن 6 أشهر. ويف 5 يف 
مصحوبًا مبضاعفات شديدة مثل االلتهاب الرئوي والتهاب الدماغ 

احلاّد وغريها.

وحلسن احلظ، ميكنك أن حتمي طفلك ضد السعال الديكي بإعطائك 
 Tdap لقاحًا بني األسابيع الـ 27 و 36 من احلمل. ويسمح اللقاح
)ضد الدفترييا والتياتونس والسعال الديكي( لألم بتطوير أجسام 

مضادة معينة ونقلها عرب املشيمة إىل اجلنني.
أراد علماء من جامعة تكساس يف الواليات املتحدة معرفة ما إذا 
كان اللقاح ضد السعال الديكي سيكون له آثار سلبية على صحة 

األم و/ أو الطفل.

وقال الباحثون الذين نشروا دراستهم يف اجمللة الطبية »اللقاحات 
البشرية والعالج املناعي« : »من أجل ذلك، قمنا جبمع بيانات عن 
األطفال  صحة  ودرسنا  املتحدة  الواليات  يف  والدة  حالة   1759

وصحة أمهاتهم مع األخذ باالعتبار العديد من األمراض«.

والدات قيصرية أقل
والنتيجة؟ يقول الباحثون: »بإمكاننا أن نؤكد اليوم أن إعطاء لقاح 
Tdap آمن لألم والطفل. وإضافة إىل ذلك الحظنا أن عدد النساء 
وخضعن  الديكي  السعال  ضد  اللقاح  أخذ  على  وافقن  اللواتي 

لوالدات قيصرية كان أقل من املتوسط.
ويف بعض الدول املتطورة، ال ينصح بإعطاء األطفال لقاحات ضد 
السعال الديكي إال بعد أن يبلغوا سن الشهرين. ويوضح الباحثون 
بقوهلم: »ولكن األطفال ميكن أن يصابوا بهذا املرض منذ الوالدة 
الوحيدة حلمايتهم هي األجسام  وحتى سن الشهرين«. والطريقة 
املضادة بواسطة األم؛ الطريقة األكثر فعالية على املدى القصري.

يف  املشي  أهمية  إغفال  بدون  منخفض،  مقعد  فوق  القدمني 
املكان.

5. ممارسة التمرينات الرياضية املعتدلة، يوميًا.
6. وضع وسادة خلف اجلزء املؤمل يف الظهر، أثناء القيادة. ويف 
لشّد  التوقف من وقت آلخر  القيادة ملسافات طويلة، جيب  حال 

القامة وفرد الساقني.
7. التدّرب على طريقة رفع األشياء بطريقة صحيحة.

اللذين  والتوتر  اإلجهاد  من  للتقليل  االسرتخاء  أساليب  تعّلم   .8
يسهمان يف إجهاد العضالت واختاذ أوضاع غري سليمة يف اجللوس 

والوقوف.
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خريطة طريق روسية - خليجية ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

لنتائج  ارتياحًا  الروسي سريغي الفروف،  صحايف مشرتك مع نظريه 
احملادثات مع روسيا، اليت وصفها بأنها »دولة جماورة ولدينا معها 
روابط تارخيية ودينية ومصاحل مشرتكة«. وأكد الطرفان أن احملادثات 
كانت »بناءة وموضوعية« وحتدثا عن »تطابق« يف وجهات النظر حيال 
التسوية  بالوضع على صعيد  عدد من امللفات، وخصوصًا ما يتعلق 

الفلسطينية، والتطورات يف اليمن والعراق وليبيا.
يف  التسوية  آليات  حول  النظر  وجهات  يف  توافق  بروز  رغم  وعلى 
سورية، وضرورة استنادها إىل قرارات جملس األمن، وعرب دفع احلوار 
بني السوريني، استمر التباين يف املواقف حول ملفني هما دور الرئيس 

بشار األسد خالل املرحلة االنتقالية، وتشكيلة وفد املعارضة. 
هيئة  تأسيس  ضرورة  من  ينطلق  اململكة  »موقف  إن  اجلبري  وقال 
انتقالية تتسلم السلطات من األسد، على رغم أن موسكو تصر على 
السوري  الشعب  »إرادة  أن  معتربًا  املوضوع،  هذا  البحث يف  تأجيل 
أعلنت من خالل تصويت 12 مليون الجئ شردهم األسد وقتل 400 

ألف سوري ودمر بلدًا بكامله«.
وأشار أيضًا إىل استمرار التباين حول تشكيلة وفد املعارضة، مؤكدًا 
التسوية يف  دعم  بلدان جمموعة  من  واسع  قطاع  ومعها  اململكة  أن 
هي  الرياض  يف  تشكلت  اليت  املفاوضات  هيئة  أن  تؤكد  سورية 
الوحيدة املخولة التفاوض باسم الشعب السوري، بينما تصر موسكو 
على إشراك أطراف أخرى. وأشار اجلبري إىل أن »اخلالف يف وجهات 
احلوار وتعميقه مع روسيا، خصوصًا يف هذه  النظر ال مينع مواصلة 

املرحلة احلساسة«.
يف املقابل، أشار الفروف إىل »قلق روسيا من حماوالت تأجيل إطالق 
جولة املفاوضات إىل ما بعد شهر رمضان، حمذرًا من أن التأجيل جيعل 
أمر  للتسوية  األمن  قرارات جملس  الزمين احملدد يف  السقف  التزام 

بالغ الصعوبة.
جمال  يف  التعاون  تعزيز  ضرورة  على  اتفاق  إىل  الطرفان  وأشار 
اإلرهاب، وأكد الفروف »ترحيب احلاضرين بتأسيس التحالف اإلسالمي 
»جبهة  إنشاء  إىل  الروسية  الدعوة  وجدد  السعودية«  اململكة  بقيادة 

دولية واسعة حتت رعاية األمم املتحدة« ملواجهة اإلرهاب.
روسية سابقة، مل يربز تباين واسع حيال إيران،  وخالفًا للقاءات عربية– 
وشدد اجلبري على »قلق دول اجمللس من تصرفات إيران وتدخلها يف 
شؤون دول املنطقة، وأكد ترحيب اجمللس بـ »أي جهد قد يؤدي إىل 
الفروف سريعًا،  التقطها  إشارة  وهي  طهران«  تغيري يف سلوكيات 
أن  وتريد  الطرفني  مع  جيدة  »عالقات  روسيا  لدى  أن  أكد  عندما 

تستخدمها لفتح حوار مباشر بني إيران ودول جملس التعاون«.
اإليراني   وحذر الوزير الروسي من »حماوالت إلظهار اخلالف العربي– 
على أنه انقسام يف العامل اإلسالمي« معتربا أنها »حماوالت استفزازية 

وال تصب يف صاحل املنطقة«.
وشكل االتفاق على دفع التعاون الثنائي بني روسيا ودول اجمللس 
نقطة انطالق مهمة اعتربتها أوساط روسية بني أبرز نتائج االجتماع، 
خصوصًا مع بروز تطابق يف الرؤية لتعزيز التعاون يف جماالت موارد 
الطاقة والقطاع النووي واملعلوماتية والفضاء والطب واجملال العسكري 

وغريها من القطاعات اليت أشار إليها الوزيران.
عمل  الوزراء جمموعة  تكليف  على  لالجتماع  اخلتامية  الوثيقة  وشددت 
هذه  يف  التعاون  لتطوير  متكاملة  خطة  لوضع  اخلرباء  مستوى  على 
اجملاالت على أن تشتمل على مشاريع حمددة وتشكل ما يشبه »خريطة 
االستثماري بني روسيا وبلدان  طريق« لتعزيز التعاون االقتصادي– 
اجمللس، وستعرض إلقرارها يف اجتماع وزاري خاص ينوي اجلانبان 
عقده يف أيلول )سبتمرب( املقبل على هامش اجتماعات اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة.
»احلوار  ملنتدى  املقبلة  الدورة  تعقد  أن  على  الطرفان  اتفق  كما 

االسرتاتيجي« يف البحرين السنة املقبلة.

ترامب حيصد الرقم ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

صاحبت جتمعات ترامب االنتخابية يف والييت نيو مكسيكو وكاليفورنيا، 
جنح رجل األعمال يف كسر توقعات املراقبني واحملللني السياسيني 
يف بداية احلملة واقتنص الرقم املطلوب للرتشح بعدما هزم 1٧ من 

منافسيه وأضحى أمس املرشح املفرتض للجمهوريني.
وجاء جناح ترامب ليعرب عن بدء تكيف اليمني األمريكي معه، والتفاف 
قيادات احلزب حوله مع توقع أن يتلقى دعم زعيم جملس النواب بول 
ريان قريبًا، على رغم حتفظات وجوه خمضرمة مثل عائلة بوش وجون 
ماكني وميت رومين بسبب مواقف املرشح من األقليات ويف السياسة 

اخلارجية.
كلينتون  املرجحة  منافسته  ختبط  االول  أمس  ترامب  بهجة  من  وزاد 
رقابي حكومي نشر  تقرير  أظهر  بعدما  اإللكرتوني  الربيد  يف فضيحة 
ْزه  ِ جيجُ ومل  احلكومية  القواعد  خالف  الربيد  استخدامها  أن  األربعاء، 

املسؤولون األمنيون يف وزارة اخلارجية. 
قدمية  »نقاط ضعف  عن  للوزارة  العام  املفتش  تقرير وضعه  وأفاد 
وممنهجة« يف سجالت وزارة اخلارجية اليت سبقت فرتة خدمة كلينتون، 
لبعض  اإللكرتوني  الربيد  بسجالت  االحتفاظ  يف  مشكالت  ووجد 

أسالفها.
وقال التقرير إن مكتب املفتش العام »مل جيد أدلة على أن الوزيرة 
طلبت أو حصلت على توجيه أو موافقة للقيام بعمل رمسي عرب حساب 

خاص للربيد اإللكرتوني اخلاص«.

وأفاد بأنه كان ينبغي أن تناقش األمر مع مسؤولي األمن يف وزارة 
ولن  »مل  أنهم  أكدوا  العام  املفتش  مكتب  مسؤولي  وأن  اخلارجية، 
اإللكرتوني  للربيد  على حساب شخصي  التام  اعتمادها  على  يوافقوا 
للقيام بأعمال الوزارة«.وتتناقض وقائع التقرير مع ما قالته كلينتون 
طوال العام املاضي، من أنها مل ختالف القواعد وكان من املسموح 
مصداقية  حول  تتواىل  األسئلة  وباتت  اخلاص.  الربيد  استخدام  هلا 
كلينتون ومدى قدرتها على مواجهة ترامب، ما يفتح االحتماالت على 
سيناريوات يف حال خسارتها أمام منافسها اليساري بريني ساندرز يف 
كاليفورنيا أو تأكيد جتازوها القانون يف تقرير آخر متوقع أن يصدره 
مكتب التحقيق الفيديرالي حول الفضيحة. ومن بني االحتماالت اليت 
شاعت بني الدميوقراطيني، دخول نائب الرئيس جوزيف بايدن على 
خط السباق وإمكان التصويت له من املندوبني يف املؤمتر احلزبي يف 

متوز )يوليو( املقبل.

القوات النظامية و »احلشد«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اىل تأجيل التظاهرات املتوقعة اجلمعة )أمس(.
بشكل  السيطرة  الشعيب«،  »احلشد  و  النظامية  القوات  وفرضت 
اليت  املنطقة  وهي  الفلوجة،  الكرمة، مشال شرقي  مركز  على  كامل 
استمرت عصية على تلك القوات طوال الشهور املاضية، كما متكنت 
من حتقيق تقدم غرب املدينة واستعادت عددًا من القرى يف منطقة 
جزيرة اخلالدية، لكنها ما زالت بعيدة من االشتباك املباشر مع عناصر 

»داعش« الذين متركزوا منذ االربعاء يف حميطها.
وقال قائد العمليات يف األنبار اللواء الركن إمساعيل احملالوي، إن 
األمنية، وفصائل احلشد  القوات  الفلوجة أسندت إىل  اقتحام  »مهمة 
عالي  »تنسيق  وجود  اىل  ولفت  القضاء«،  مركز  تدخل  لن  الشعيب 
بالطريان  املتمثل  اجلوي  والغطاء  املهامجة  القوات  بني  املستوى 
العراقي وطريان التحالف الدولي«. وأضاف أن »خطة التحرير عراقية 

وال دخل فيها للتحالف«.
وزار العبادي أمس االول مقر العمليات، مصطحبًا اجلبوري، واهلميم، 
ووزير التخطيط سلمان اجلميلي، لتأكيد أن املعارك تلقى تأييدًا سنيًا.  
مبشاركة  الفلوجة  لتحرير  اجلهد  هذا  يف  جتمعت  »الوطنية  إن  وقال 
قوات اجليش والشرطة االحتادية واحمللية ومكافحة اإلرهاب واحلشدين 
الفلوجة  أبناء  »حترير  واعترب  املواطنني«.  وكل  والعشائري  الشعيب 
ومحايتهم من عمليات القتل والتهجري والتعذيب اليت تلقوها على يد 
بكل  البطلة  »قواتنا  أن  وأكد  العمليات«.  عصابات داعش هو هدف 

صنوفها تقاتل اإلرهابيني وحتمي املواطنني«.
يف املقابل، قال اجلبوري: »هناك من ال يريد لعمليات حترير األراضي 
العراقية أن تتواصل، ويعمد إىل تأجيج النَفس الطائفي لبث الفرقة 

وشق الصف«. 
وشدد على ضرورة »إبعاد دعاة الطائفية من معركة حترير الفلوجة، 
اإلرهابي،  داعش  لتنظيم  اإلجرامية  األفعال  من  أبرياء  أبناءها  ألن 
الفلوجة  »حترير  أن  وتابع  للقوات احملررة«.  عونًا وسندًا  وسيكونون 
ستكون انطالقة لتحرير ما تبقى من املناطق اليت يسيطر عليها اإلرهاب 

يف عموم العراق، وعلى وجه التحديد يف املوصل«.
من جهة أخرى، طالب العبادي احملتجني، يف بيان أمس االول، بتأجيل 
بعد  دعوته  وجاءت  الفلوجة«.  لتحرير  »للتفرغ  األسبوعية  التظاهرات 
اقتحام املنطقة اخلضراء ومقر احلكومة والربملان مرتني خالل األسابيع 
مزاولة  على  وقدرتها  الدولة  هليبة  كبريًا  حتديًا  شكل  ما  املاضية، 
أعماهلا، خصوصًا بعد ختوف وزراء ونواب من تكرار عمليات االقتحام 
اليوم وخالل األسابيع املقبلة، باإلضافة اىل قلق السفارة األمريكية 

على أمنها.
وأتاح اندالع املعارك يف الفلوجة للعبادي وقتًا لرتتيب أوراق الصراع 
فتوى من احملكمة  اليوم  تنتظر  اليت  املتناحرة  القوى  السياسي بني 

االحتادية يف شرعية رئاسة الربملان.

موفدان امريكيان يف بريوت ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بدل االستنسابية اليت شابت املرحلة األوىل من التعامل مع ملف وطين 
وجملس  احلكومة  يف  موجودة  اللبنانيني  من  شرحية  وخيص  بامتياز 
النواب واملؤسسات الرمسية والبلديات وآالف املؤسسات اخلاصة يف 

كل لبنان كما يف اخلارج.
وجاء اجتماع السرايا، غداة اجتماع عقده سالمة، يف مكتبه يف املصرف 
احلاج  حسني  الزراعة  وزير  ضم  اهلل«  »حزب  من  وفد  مع  املركزي، 
حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمني شري، ومت خالله طي 
صفحة التعميم األول الذي كان »حزب اهلل« قد أخذ عليه أنه أدى إىل 
التفريط حبق البنك املركزي بالرقابة املسبقة على أي قرار مصريف 

بإقفال أي حساب مصريف.
وبالفعل، أصدرت »هيئة التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان«، وهي 
برئاسة سالمة »إعالما توضيحيا«)تعميم(، يف شأن قانون العقوبات 
األمريكية على »حزب اهلل«، طلبت مبوجبه من املصارف واملؤسسات 
املالية ومؤسسات الوساطة املالية وسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ، 
أو  »عدم اختاذ أي تدابري جلهة إقفال أي حساب عائد ألحد عمالئها 
االمتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثالثني 
يومًا على إبالغ »هيئة التحقيق اخلاصة«، على أن يتضمن هذا التبليغ 
توضيحًا لألسباب املوجبة اليت ترّبر اختاذ هذه اإلجراءات والتدابري، وإذا 
مل يرْد أي جواب من »هيئة التحقيق اخلاصة« خالل املهلة املذكورة 
أعاله، يعود للمصارف وللمؤسسات املعنية اختاذ اإلجراءات املناسبة 

بهذا اخلصوص«.

واذ أكدت مصادر مصرفية معنية أن املهلة الزمنية ليست شكلية أو 
مقفلة نهائيا، بل »ستكون فرصة لكي يصدر رد من اهليئة سلبا أو 
إجيابا«، قالت مصادر واسعة االطالع إن »حزب اهلل« مل يناقش أبدا ال 
مع البنك املركزي وال مع املصارف مسألة اللوائح اإلمسية األمريكية، 
برغم اعرتاضه عليها، بل حصر املناقشة يف حدود الضوابط الواجب 
أن توضع للمصارف بعدما ذهبت يف »اجتهاداتها« و »مبادراتها« إىل 
بدليل  أمريكيا،  املطلوب  تتجاوز حتى حدود  تنفيذية  أداة  حد حتوهلا 
ر إقفال حساب مؤسسات تربوية واستشفائية  أن بعض املصارف قرَّ
واجتماعية وحسابات أفراد ال ميتون بصلة ال من قريب وال من بعيد 

لـ »حزب اهلل«.
وفيما شدد الوزير خليل أمام الوفد األمريكي على أهمية احلفاظ على 
القطاع املصريف اللبناني كأحد أعمدة االستقرار، علم أن وزير املال 
دعا إىل وجوب التنبه إىل أي شكل من أشكال التطبيق االستنسابي 

للقانون، خصوصا أنه يتناول شرحية لبنانية كبرية.
على  جدا  حريصة  بالده  إن  بالقول  الرد  إىل  سارع  غاليزر  أن  وعلم 
وهي  واملصريف،  واالقتصادي  واألمين  السياسي  لبنان  استقرار 
تدعم مؤسساته العسكرية واألمنية يف حربها ضد اإلرهاب، كما تدعم 
بأسرع  للجمهورية  رئيس  انتخاب  إىل  وتدعو  الدستورية  مؤسساته 
للقانون  استنسابيا  أو  عشوائيا  تطبيق  ال  أن  وأضاف  ممكن.  وقت 
األمريكي، وال استهداف لطائفة أو جمموعة أو شرحية لبنانية؛ »حنن 
أعلنا أن اهلدف من القانون هو حماربة »حزب اهلل«، وحنن ال نزور لبنان 
والرد  لألخذ  اللبنانية  الوفود  نستقبل  وال  القانون  بشأن  للتفاوض 

بالقانون، بل بسبل تطبيقه«.
ونفى غاليزر أن يكون اهلدف من القانون هو استهداف كل من يتعامل 
مع »حزب اهلل«، بل حصره باحلزب ككيان وأفراد وقيادات، وقال: 
املالية  العمليات  حجم  بالتدقيق يف  نفسه  الوقت  مهتمون يف  »إننا 

وقيمتها ووجهتها«.
وقال غاليزر إن بالده حترتم القوانني املالية اللبنانية واملطلوب من 
تريد  الواليات املتحدة طاملا هي  اللبنانية أن حترتم قوانني  احلكومة 

التعامل أو الدخول إىل النظام املصريف واملالي األمريكي.
يف احملصلة، أبرزت حمادثات اليوم األول من زيارة غاليزر أن احلرب 
األمريكية ضد »حزب اهلل« مستمرة ومتصاعدة، لكن هذه املرة بأشكال 
اقتصادية ومالية، وينتظر أن تشكل األسابيع املقبلة مناسبة الختبار 
كيفية تعامل املصارف اخلاصة مع تعميم هيئة التحقيق اخلاصة يف 
املصرف  أعلنه  الذي  للموقف  العملية  الرتمجة  وهو  لبنان،  مصرف 
األسبوع املاضي وأدى إىل طي صفحة من التوتر وانعدام الثقة بني 

»حزب اهلل« وحاكمية البنك املركزي.
األسبوعي،  اجتماعها  يف  جددت  للمقاومة«  الوفاء  »كتلة  أن  يذكر 
أمس، إدانتها لـ »االعتداء األمريكي على سيادة لبنان من خالل قانون 
العقوبات املالّية وأي تواطؤ معه«، مؤّكدًة أّنها »معنية مبتابعة األمر 
وفق معايري حفظ السيادة النقدية اللبنانية ومحاية حق التداول النقدي 
املصريف  الوضع  على  سلبية  تداعيات  ألي  تالفيا  اللبنانيني،  لكل 
اللبناني وعلى األمن االجتماعي واالقتصادي للناس، ومن املفرتض 

أن تتوضح قريبا النتائج واملسارات يف هذا اجملال«.
ومنسق شؤون  اخلاص  األمريكي  املوفد  عاد  الغياب،  من  عام  وبعد 
الطاقة الدولية آموس هوكشتاين إىل لبنان، حاماًل ما قيل إنه »تقدم« 
غري  للبنان،  اجلنوبية  البحرية  احلدود  برتسيم  املتعلقة  املعطيات  يف 
أمساها  ما  أن  »السفري«  أبلغت  االطالع  واسعة  لبنانية  مصادر  أن 
البحرية هي عبارة  »مقرتحات جديدة« حلل قضية احلدود  هوكشتاين 
عن دعوة أمريكية متجددة للبنان لنسيان قضية اخلالف احلدودي مع 
إسرائيل، وبالتالي إهمال النقاط احلدودية املتنازع عليها، واملبادرة 
إىل إقرار املراسيم يف جملس الوزراء ومن ثم تلزيم »البلوكات« اليت 

ال إشكاالت حوهلا!
وفيما قال مصدر لبناني التقى املوفد األمريكي إن املوقف اللبناني 
املوحد الذي مسعه الضيف يف زيارته األخرية، ساهم يف حصول تقدم 
ما يف املوقف األمريكي، من دون أن يفصح عن مضمونه، إذ كانت 
»منتدى  يف  أمس،  هوكشتاين،  قدمها  اليت  املداخلة  لالنتباه  الفتة 
النفط والغاز«، يف بريوت، وضمنها دعوة للبنان للبدء بالتنقيب عن 
النفط »يف املناطق غري املتنازع عليها مع إسرائيل«. وقال إنه ال جيوز 

ترك لبنان كله رهينة هذا اجلزء الصغري املتنازع عليه يف اجلنوب.
وقد مسع هوكشتاين يف زياراته اليت أعقبت املؤمتر ومشلت رئيَسي 
اجمللس النيابي نبيه بري واحلكومة متام سالم والرئيس سعد احلريري 
ووزيَري اخلارجية والطاقة تأكيدًا على أهمية الفصل بني مسار التحرك 
اللبناني لتكريس حقه يف ثرواته الطبيعية من جهة، والقرار اللبناني 

املرتبط بالتنقيب عن النفط من جهة ثانية.
وعرب عن تفاؤله بـ »الوصول إىل اتفاق يسمح للبنان باستخراج ثروته 
النفطية والغاز من مياهه واملنطقة اخلاصة«، آماًل أن »تؤدي األفكار 

واملقرتحات إىل حّل يف أسرع وقت ممكن«.
واذ استفسر هوكشتاين من باسيل عن املناقصة واملراسيم التطبيقية 
وعن العوائق اليت حتول دون إطالق اخلطوات التنفيذية بغية استخراج 
النفط والغاز، علمت »السفري« أن باسيل جدد متسك لبنان بوجوب أن 
تبادر األمم املتحدة إىل بت قضية النزاع احلدودي البحري بني لبنان 
وإسرائيل، وهذه النقطة أثارها املسؤولون اللبنانيون مع األمني العام 

لألمم املتحدة خالل زيارته األخرية للبنان.
املناطق  يف  النفط  عن  التنقيب  إىل  لبنان  بدعوة  هوكشتاين  ورد 
غري املتنازع عليها مع إسرائيل، وقال إن الرتسيم عرب األمم املتحدة 
دِخل البلَدين يف نزاع حدود ال أفق زمنيا له،  مرفوض إسرائيليا وقد يجُ
ال  إسرائيل  أن  وطاملا  إسرائيلية،  ـ  لبنانية  املسألة  هذه  أن  معتربا 
تعرتف باحلدود اليت سلمها لبنان لألمم املتحدة، سيبقى النزاع مفتوحا 

بني اجلانَبني.

تتـمات

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 
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كيف تعرفني أنك مغرمة بالعطور؟

العطور اليت ال تستخدمينها، كما  الكثري من  قد جتدين أن لديك 
أنك قد تشعرين بسعادة غامرة إذا قمت بشراء عطر جديد، ولو مل 
تكوني حباجة إليه، فما السبب؟ بعض السيدات قد تكون لديهن 
أنواع من العطور أكثر من عدد أحذيتهن أو أقالم أمحر شفاههن أو 

حتى قطع مالبسهن.
تعريف معنا سيدتي إىل مدى غرامك بالعطور عرب اآلتي:

1.كمية العطور لديك: انظري إىل كمية العطور اليت توجد يف خزانتك! 
فإذا كانت الكمّية كبرية أكثر من أّي شيء آخر، ويوجد لديك الكثري من 
أشكال الزجاجات الساحرة، فـأنت إذًا مغرمة جبمع الكثري من العطور. 
وإذا كنت حتتفظني دائمًا بالقليل من العطر املتبّقي يف الزجاجات، 

فأنت أكثر غرامًا بالعطور.
2.االهتمام بالعطور أكثر من أّي شيء: عند خروجك للتسّوق، هل 
جتدين نفسك ذاهبة إىل حماّل العطور أواًل، وتسحرك زجاجات العطور 
اجلديدة، لدرجة أنك تقومني بشرائها، حتى وإن كان لديك الكثري من 
الزجاجات اجلديدة؟ إذا كانت إجابتك )نعم(، فأنت مغرمة بالعطور!

3.البحث يف اجملالت عن العطور اجلديدة: إذا كنت تهتّمني بشراء 
اجملالت اجلديدة لتبحثي فيها عن العطور اجلديدة وكّل ما هو جديد يف 

عامل العطور، فأنت مغرمة بالعطور!
4.معرفة مجيع منتجات العطور: إذا كنت على علم جبميع العطور 
العاملية، وتقتنني منها الكثري، وعلى علم ودراية جبميع إصدارات 

العطور اجلديدة، فأنت مغرمة بالعطور!
5.التعرف إىل نوع العطر مبجرد الشّم: إذا كنت تتجّولني يف األسواق، 
وقمِت بشّم أّي عطر يفوح من أّي شخص ميّر إىل جوارك، وعرفت نوع 

ذلك العطر مبجرد الشّم، فأنت مغرمة بالعطور!
6.بعض العطور تذّكرك بأشخاص معّينني: إذا كان شّم أحد العطور 
يذكرك بأشخاص يف أوقات معّينة، وتشعرين بأنك تعيشني نفس 

املوقف اآلن، فأنت مغرمة بالعطور!
7.أن تكون لديك العطور املختلفة يف كّل املناسبات: إذا كنت عند 
خروجك يف إحدى املناسبات جتدين أّن لديك العطر املناسب لكّل 

املناسبات، مهما كانت املناسبة، فأنت مغرمة بالعطور!

كيفية  متامًا  فارس  مرييام  الفنانة  املسرح«  »ملكة  تدرك 
إبراز مجاهلا والصفات الالفتة اليت متّيزها، بعد أن أطلقت 
مثال  إىل  حّولتها  احلمل،  فرتة  يف  عديدة  مجالّية  صيحات 
للمرأة احلامل اجلذابة، و ها هي تتحّول إىل موضوع جدل بعد 

الكليب اجلديد »غايف«، الذي صّورته مع طفلها.
بدت مرييام فارس مشرقة جدًا، بعيدًا عن سرعة استعادة 
رشاقتها. اعتمدت يف هذا الكليب مكياجًا مثاليًا لألم احلنونة 

مع تسرحية الشعر الطبيعية.
مكياج األم احلنونة:

اعتمدت مرييام فارس يف هذا الكليب مكياجًا طبيعيًا جدًا 
ذا إشراق الفت، مع القليل من الظالل الالمع فوق العني، 
الرفيعة على طول  وسحبت جفنها املتحّرك برمسة األيالينر 
خط الرموش مع املاسكرا الكثيفة. أما بالنسبة إىل شفتيها 
تبدو  فارس  مرييام  جعل  ما  عالية،  بنعومة  مرسومة  فبدت 

حنونة جدًا.

رفعة الشعر العفوية:
إذا كنت حتّبني الرفعات العفوية، اليت متنحك إطاللة كالسيكية 
من جهة، وطبيعية من جهة أخرى، ننصحك باعتماد تسرحية 
مرييام فارس يف هذا الكليب، حيث رفعت شعرها بشكل 
طبيعي عند أسفل الرأس، مع بعض اخلصالت املتطايرة من 
على  املستخدمة  الناعمة  االكسسوارات  إىل  إضافة  األمام. 

الرفعة.
أظافر األم:

قلمت مرييام فارس أظافرها بشكل مربوم متوسط الطول.

مرييام فارس واملكياج املثالي لألم 
املشرقة

تؤثر احلواجب كثريًا يف شكل الوجه! تقي سيدتي بأنه ال 
قيمة ملكياجك من دون حاجبيك، ألنهما يغرّيان شكل العني. 
فهل تعرفني أّن شكل حاجبيك مرتبط بشكل وجهك؟ تابعي 
هذا املوضوع، واكتشفي الطريقة الصحيحة لرسم حاجبيك، 

حبسب شكل وجهك:

-الوجه البيضوي أو الطويل: لصاحبات هذا الوجه ننصحكن 
برسم حواجبكن على شكل خط مستقيم وكثيف، إذ إن هذا 
الشكل مينح وجوهكن البعد املطلوب. ميكنكن أيضًا أن تلجأن 
إىل احلواجب املبعثرة؛ فهذا اخليار قد يكون جيدًا بالنسبة 

إليكن.
-الوجه املستدير: يف هذه احلالة حتتجن إىل حواجب تكسر 
قساوة برمة الوجه. من هنا، ننصحكن باعتماد احلواجب مع 

زاوية عند الربع األخري.
- الوجه املربع: اخرتن احلواجب املقّوسة قلياًل والسميكة نوعًا 

ما، كي حتافظن على خطوط وجوهكن القوية.
-الوجه على شكل قلب أو ثالثي: اعتمدن احلواجب املقّوسة 
اللينة، اليت باستطاعتها أن جتعل مالمح  قلياًل مع اخلطوط 

وجوهكن دائرية بعض الشيء.

4 نصائح لرتمسي حاجبيك بشكل صحيح:
-لتصحيح رمسة حاجبك بشكل طبيعي، ننصحك باختيار القلم 

أو الظالل بلون قريب جدًا من لون عينيك ولون شعرك.
إخفاء  من  التأّكد  مع  احلاجب،  كّل  الرسم  أن يشمل  -جيب 
كّل الفراغات. ننصحك بأن تبدئي برسم احلاجب من أسفل 

الزاوية الداخلية للعني حتى الزاوية اخلارجية.
-إلصالح الفراغات أو إخفاء الشعر األبيض، ارمسي بعض 

النقاط باجتاه منو الشعر.
-استخدمي الفرشاة لتوحيد احلاجبني.

رسم احلواجب املناسبة لشكل الوجه

هل أنت من حمبات التاتو، لكن تقلقك حقيقة أنه سيبقى إىل األبد؟ 
ننصحك بأن تلجئي إىل تاتو احلّنة، الذي ُيتيح لك التغيري، والذي 
التصميمات  جانب  إىل  ومبتكرة،  حديثة  بتصميمات  متوفرًا  بات 

الشرقية والرتاثية القدمية.

ولضمان استمرار تاتو احلّنة لفرتة طويلة إليك هذه النصائح:
• عند رسم احلناء، اغسلي املنطقة اليت ستقومني بنقش احلناء عليها.

• قومي بتجهيز حملول الليمون ورشي به التاتو لضمان ثبات وامتصاص 
اجللد للحنة.

رسم احلناء إلطاللة مميزة باحلجاب

• جتنيب استخدام املاء نهائيًا على جسمك، أثناء الساعات الثماني اليت 
تعقب عملية النقش.

قومي باستخدام قطعة من القماش الناعم أو القطن املبّلل بزيت   •
الزيتون إلزالة احلناء.

مكونات حملول الليمون :عصري ثالث ليمونات مع ملعقة من السّكر. 
ضعيه يف خّباخة، ورّشيه بعد رسم احلناء بنصف ساعة، ثم كّرري 
ـ على  اتركي احلّنة ملّدة ساعتني  الرّش كّل نصف ساعة.  عملية 

األقّل ـ على املنطقة املراد ومشها .
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 * 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

دانت هيئة حملفني أمريكية االثنني 23 أيار مراهقا 
من تكساس بقتل رجل عراقي بعد فرتة قصرية 
من وصوله إىل الواليات املتحدة حيث أطلق النار 

عليه أثناء التقاطه صورا تذكارية مع أسرته.

واختذت هيئة حملفني يف مدينة داالس هذا القرار 
البالغ  نيلون،  نيكريون  األمريكي  املواطن  حبق 
18 عاما من العمر، الذي يواجه اتهاما بقتل أمحد 
اجلميلي )36 عاما(، بساحة انتظار سيارات مببنى 

سكين يف العام املاضي.

وبدأت اهليئة يف مناقشة احلكم الذي سيصدر حبق 
املتهم الذي يواجه السجن ملدة قد تصل إىل 99 

عاما.

وقال مدعون إن نيلون أطلق 14 طلقة من بندقية 
طراز »أ كا-47« أصابت إحداها اجلميلي يف الصدر 
كان  الذي  باملبنى،  السيارات  انتظار  ساحة  يف 
الذي كان قد  اجلميلي،  أسرته. وهرع  يقطنه مع 
أسابيع  ثالثة  قبل  املتحدة  الواليات  إىل  وصل 
فقط، إىل شقته حيث انهار، وأعلنت وفاته بعد 

ذلك يف مستشفى حملي.

يعرف  يكن  مل  نيلون  إن  داالس  شرطة  وقالت 
انتماء اجلميلي العرقي وإن تهمة القتل مل تصنف 
حياول  نيلون  كان  يبدو  ما  وعلى  كراهية.  جرمية 
االنتقام ردا على إطالق نار منفصل وقع عند شقة 
صديقته، ومل يتوفر رد فوري من حمامي نيلون.

وقالت علياء سامل، املديرة التنفيذية للفرع احمللي 
جمللس العالقات األمريكية اإلسالمية: »على الرغم 
للحياة وال  أمحد  إعادة  أنه ال ميكن ألي حكم  من 
يوجد أي فائز اليوم .. فإن األسرة تشعر بالراحة 
وأن  باإلدانة  حكما  أصدرت  احملاكمة  هذه  ألن 

العدالة قد حتققت«.

 طلب أن يصّوره.. فقتله 
بـ14 رصاصة!

Saturday 28 May 2016  2016 أيــار   28 السبت 

إيكونوميكس«  أوف  »لندن سكول  جامعة  منحت   
الربيطانية العريقة املمثلة واملخرجة أجنلينا جولي-

بيت لقب »أستاذ زائز«.

ملفوضية  اخلاصة  املبعوثة  وهي  جولي،  وتعد 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، من بني 
برنامج  يف  سيساهمون  زائرين«  »أساتذة  أربعة 
املاجستري اجلديد حول »النساء والسالم واألمن« 
يف اجلامعة الرامي إىل تعزيز املساواة بني الرجل 
بالنزاعات يف  واملرأة ومساعدة النساء املتأثرات 

العامل.

وصرحت املمثلة البالغة من العمر 40 عامًا يف بيان 
مضيفة  الربنامج«،  هذا  بإنشاء  جدا  سعيدة  »أنا 
»آمل أن حتذو مؤسسات جامعية أخرى هذا احلذو 
ألنه من الضروري توسيع دائرة النقاش حول سبل 
االرتقاء حبقوق املرأة ووضع حد لظاهرة اإلفالت 

من العقاب اليت تؤثر خصوصا على النساء«.

وزير  املختارين،  اآلخرين  األساتذة  بني  ومن 
اخلارجية الربيطاني السابق وليام هيغ.

وهو قد أطلق سنة 2010 بالتعاون مع أجنلينا جولي 
مبادرة للوقاية من أعمال العنف اجلنسي يف بؤر 

النزاع.

حماضرات  بإلقاء  الزائرون«  »األساتذة  وسيقوم 
واملشاركة يف ورش عمل وفعاليات عامة، وفق ما 

ذكرت جامعة »لندن سكول أوف إيكونوميكس«.

وميكن للطالب التسجل يف برنامج اجلامعة »للنساء 
والسالم واألمن« اعتبارًا من شهر أغسطس.

جامعة بريطانية متنح أجنلينا 
جولي لقب »أستاذة زائرة«

أعلن البولندي الكسندر دوبا الذي ميارس رياضة 
عبور  الثالثة  للمرة  أيار  نهاية  أنه سيبدأ  الكاياك 

احمليط األطلسي منفردا.

وكان دوبا السبعيين اختري »مغامر العام 2015« 
من قبل قراء جملة »ناشونال جيوغرافيك«.

ليصل  نيويورك  من  أيار   29 دوبا يف  وسينطلق 
بعد 3 أو 4 أيام إىل لشبونة قاطعا مسافة ستة 

آالف كيلومرت.

وسبق له أن قطع 96 ألف كيلومرت على منت مركب 
كاياك من بينها عبوران للمحيط األطلسي.

وأوضح املغامر مبتسما »خالل عملية العبور سأجتاوز 
وال  كاياك«.  كيلومرت يف  ألف  املئة  عتبة  مبدئيا 
رياضة  أيضا  ميارس  فهو  بالكاياك  دوبا  يكتفي 
تسلق اجلبال والنزول مبظلة وغريها من الرياضات 

القصوى.

وأوضح دوبا أن عبور األطلسي الذي سيمر خالله 
يف مناطق تشهد عواصف يف مياه مشال األطلسي 

الباردة »سيكون األصعب« هذه املرة.

كاياك  مركب  السبعيين  املغامر  وسيستخدم 
استخدمه يف املرتني السابقتني مصنوعا من آلياف 
أمتار  سبعة  وطوله  كيلوغرام   700 وزنه  الكربون 

مدفوعا بقوة ذراعيه فقط. 

 سبعيين يعرب األطلسي 
على مركب كاياك

قالت دار مزادات »سوذبيز« إن أملاسة وردية على 
شكل حبة كمثرى بيعت مببلغ 31.46 مليون دوالر 
أمريكي يف مزاد، بينما مل حتقق أحجار أخرى أكرب 

حجمًا األسعار األساسية اليت حددها البائعون.
اسم  حتمل  اليت  األملاسة  إن  »سوذبيز«،  وقالت 
»يونيك بينك« وتزن 15.38 قرياط، واملثبتة يف 
كان  آسيا  التحف يف  هواة مجع  ألحد  بيعت  خامت 

يزايد باهلاتف.
يف  املعروضات  جنمة  الوردية  األملاسة  وكانت 
املزاد نصف السنوي الذي أقيم يف جنيف وقدر 

سعرها قبل البيع مبا بني 28 و38 مليون دوالر.
اجملوهرات  وحدة  رئيس  بينيت،  ديفيد  وقال 
العامل،  مستوى  على  »سوذبيز«  يف  الدولية 
قياسيًا  رقمًا  حققت  بينك  »يونيك  األملاسة  إن 

ألملاسة
أعلى سعر يدفع على اإلطالق  إنه  وردية فاقعة. 

ألملاسة وردية فاقعة«.
وكانت األملاسة »سويت جوزفني« الوردية الفاقعة 
اليت بلغ وزنها 16.8 قرياط حتمل الرقم القياسي 
بدار  دوالر  مليون   28.5 مببلغ  بيعها  منذ  السابق 

مزادات كريستيز املنافسة يف نوفمرب.

أملاسة وردية حتقق رقما قياسيا وتباع بـ31,5 مليون دوالر

متكن علماء وللمرة األوىل من رسم اخلريطة اجلينية 
)اجلينوم( للزرافة وكشفوا النقاب عن اجلينات اليت 
تسهم يف تفسري كيف طورت أطول احليوانات على 

األرض رقبها املميزة.

ومنو الزرافة ليس سهال إذ أن ضخ الدم مسافة 
قلبا  حيتاج  املخ  حتى  الصدر  من  أعلى  مرتين 
غريها  لدى  الدم  ضغط  وضعف  تريبو«  »مبحرك 

من الثدييات.

وحتتاج الزرافة أيضا لصمامات أمان خاصة متكنها 
من االنثناء من أجل الشرب ورفع رأسها مرة أخرى 

دون أن تفقد الوعي.

وكانت بنية جسم الزرافة الفريدة لغزا طاملا حري 
علماء األحياء ومنهم تشارلز داروين.

واآلن مبقارنة جينوم الزرافة بأقرب أقربائها وهو 
جزءا  العلماء  حل  الرقبة  قصري  األوكابي  حيوان 
من  قليل  عدد  يف  تغيريات  بتحديد  اللغز  من 
اجلينات املسؤولة عن تنظيم شكل اجلسم والدورة 

الدموية.

ويشري هذا إىل أن الرقبة الطويلة والقلب القوي 
تطورا جنبا إىل جنب بدعم من عدد قليل نسبيا من 

التغيريات اجلينية.

األفريقي  باملعهد  الباحث  أجابا  موريس  وقال 
نظريات  »توجد  تنزانيا  يف  والتكنولوجيا  للعلوم 
كثرية بشأن كيفية منو رقبة الزرافة بهذا الطول 
الدموية  واألوعية  القلب  تطور  أن  يبدو  لكن   ..

حدث بالتوازي مع تطور اهليكل العظمي.«

ونشر أجابا وزمالؤه نتائج حبثهم يف دورية »نيتشر 
كوميونيكيشن« الثالثاء.

والكشف عن العوامل اجلينية املعنية جبهاز القلب 
يفيد  قد  للزرافة  االستثنائي  الدموية  واألوعية 
على  قادرة  تبدو  احليوانات  هذه  ألن  نظرا  أيضا 
جتنب األضرار اليت تصيب أجهزة اجلسم البشري 

املصاب بارتفاع ضغط الدم.

الرئيسي بشأن سبب  السؤال  ومع ذلك ال يزال 
تطوير الزرافة لرقبتها الطويلة مفتوحا.

ومثة فكرة ظاهرة تقول إن السبب هو الوصول إىل 
الغذاء املرتفع، لكنها دحضت يف األعوام العشرين 
املاضية بافرتاض آخر يرى أن سبب تطور الرقاب 
الطويلة ناجم عن االنتخاب اجلنسي واملنافسة بني 

الذكور على اإلناث.

وعلى خالف الطيور ذات الرقاب الطويلة واليت هلا 
فقرات إضافية فإن الزرافة متلك سبع فقرات مثل 
غريها من الثدييات لكنها ممدودة على حنو كبري.

سّر طول رقبة الزرافة
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Treasurer Scott Morrison 
has questioned opinion 
polling showing Labor 
could be poised to win 
the federal election, citing 
incorrect predictions Ed 
Miliband would defeat Da-
vid Cameron in last year’s 
British elections. 
Two weeks into the fed-
eral election campaign, 
a Newspoll published in 
The Australian on Mon-
day showed Labor had 
maintained a two-party-
preferred lead of 51 per 
cent to the -Coalition’s 49. 
The poll suggests a swing 
against the government of 
4.5 per cent, suggesting a 
narrow Labor election win. 
It came days after a Fairfax 
Ipsos poll showed the Co-
alition with a 51-49 lead. 
Speaking on Sydney’s 2GB 
radio on Monday, Mr Mor-
rison told host Ray Hadley 
polling always tightened 
in election campaigns and 
suggested sometimes poll-
sters predicted the wrong 
results. 
“This is what will happen 
in the campaign... what it 
really comes down to now 
is what’s happening out 
there in the close contests 
and all of those tightly held 
seats around the country,” 
Mr Morrison said. 
“Labor knows that as much 
as the Coalition does.
“Elections, particularly 
federal elections, are al-
ways very tightly contest-
ed and things do get closer 
as you go into a campaign. 
There’s no real surprise 
about that.
“Remember in the UK, Ed 
Miliband was supposed to 
be the prime minister of 
the UK.”
Ahead of the May 2015 
election in Britain, major 
polls predicted Prime Min-
ister Cameron’s Conserva-
tive Party would fall short 
of an outright majority in 
the House of Commons 
and could lose to Labour 
under then leader, Mr Mili-
band.
A series of polls suggested 
the party, then in a coali-

Scott Morrison downplays opin-
ion poll pointing to Labor victory

tion government with the 
Liberal Democrats, would 
win fewer than 300 seats 
and fall short of an overall 
majority and a Labour gov-
ernment could be elected.
Polling methodology was 
called into question after 
Mr Cameron won an out-
right majority, with a 6 
percentage point lead and 
about 100 seats more than 
Labour.
Mr Miliband resigned the 
Labour leadership after 
the election result. 
Speaking in Merimbula, 
NSW on Monday, Prime 
Minister Malcolm Turnbull 
did not directly answer 
questions about the poll 
results which also showed 
the massive public ap-
proval he enjoyed after 
he replaced Tony Abbott 
had been eroded. Mr Turn-
bull’s net satisfaction rat-
ing in the Newspoll is now 
aligned with Opposition 
Leader Bill Shorten, at -12 
points.
Asked if he was appearing 
with NSW Premier Mike 
Baird in the hope some 
of Mr Baird’s popularity 
would rub off on him, Mr 
Turnbull said the pair were 
on a “unity ticket” for eco-
nomic growth. 
“We are committed to 
growing jobs and growth 
on the far South Coast,” 
Mr Turnbull said.
“We know that strong 
Liberal governments, two 
Liberal governments, each 
with a clear economic plan 
for jobs and growth - that’s 
the key to our future.”
Mr Hadley grilled Mr Morri-
son on the Coalition’s plan 
for a lifetime non-conces-
sional cap of $500,000 on 
contributions to superan-
nuation, saying the policy 
could cost the government 
the election. 
“It is important that we 
get the policy right,” Mr 
Morrison said. “There are 
42,000 people who have 
already breached that 
$500,000. Only 42,000 
[and] there are 16 million 
superannuants,” he said.  
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Clive Palmer’s political 
career appears to be over 
as he ruled out a bid for 
the Senate on Monday.
In a statement, the outgo-
ing Fairfax MP and Palm-
er United Party leader 
said he had not sought 
the party’s endorsement 
to stand for the Sen-
ate. Mr Palmer ruled out 
standing again in his low-
er house seat earlier this 
month, as polling showed 
him on track to lose.
“There are some excel-
lent people who have 
nominated to be en-
dorsed to stand for the 
Palmer United Party in 
the Senate in Queen-
sland and I am confident 
the party will continue to 
play a significant role in 
Australian political life,” 
Mr Palmer said in a state-
ment.
“Regardless of the party 
Australians vote for in 
the House of Representa-
tives at the election, they 
should vote for Palmer 
United in the Senate so 
the Liberals or Labor 
won’t reintroduce the 
2014 budget.
“Only Palmer United can 
keep the bastards hon-
est.”
Mr Palmer, 62, described 
the federal election cam-
paign as “the most boring 
and lacking in economic 
policy in Australia’s his-
tory”.

Clive Palmer’s political ca-
reer appears over as he 
rules out Senate bid

Earlier this month Mr 
Palmer claimed internal 
polling showed the Palm-
er United Party could win 
as many as four Senate 
places on July 2.
The party achieved a na-
tional vote of 5.49 per 
cent at the last election, 
higher than the National 
Party on 4.29 per cent.
Its support topped 11 
per cent in Queensland, 
but its party room split 
as Queensland Senator 
Glenn Lazarus and Tas-
manian Jacqui Lambie 
left the party, leaving Mr 
Palmer with only West 
Australian Dio Wang in 
the upper house.
Palmer United won just 
5.11 per cent at last year’s 
Queensland state elec-
tion, and a poll showed 
Mr Palmer had only 2 per 
cent support in his Sun-
shine Coast seat earlier 
this year.
The move comes as Mr 
Palmer faces criticism 
and legal battles over the 
collapse of his Queen-
sland Nickel refinery 
business and more than 
200 job losses. Mr Palm-
er has faced calls to re-
turn $15 million donated 
to the Palmer Party from 
the business. 
He is rumoured to have 
spent at least $20 million 
in the 2013 election cam-
paign, eventually winning 
his seat by just 53 votes.

Career over: Clive Palmer won’t stand for the Senate. Photo: Alex El-
linghausen 

Residential property in-
vestment would never be a 
fail-safe get-rich scheme, 
Australia’s central bank 
chief warned on Tuesday, 
saying prices would fall 
just as they had risen.
Reserve Bank of Australia 
governor Glenn Stevens 
said despite the success 
of some investors over 
the years, “the assump-
tion that there’s an easy 
road to riches through 
leveraged holdings of real 
estate . . .  is not a great 
strategy”.
“In all these asset mar-
kets, a key question is 
always not just what the 
asset price is doing, but 
what the leverage is do-
ing,” he told a business 
conference in Sydney on 
Tuesday. 
“And prices can fall; they 
have fallen; I think since 
I’ve been in this job we’ve 
seen them fall two or three 
times.”
Follow-up rate cut specu-
lation
Mr Stevens’ remarks, the 
penultimate in a public 
forum before he stands 
down in September after 
10 years in the job, comes 
amid rising speculation 
that the RBA will follow 
up its May cash rate cut, 
the first in a year, with 
another 25 basis point re-
duction, to 1.5 per cent.
The May cut came less 
than a week after after a 
shock drop in core infla-
tion to well below the cen-
tral bank’s 2 per cent to 3 
per cent target band.
Although admitting infla-
tion was “very low”, he 
defended the bank’s tar-
get band, saying there 
were no plans to alter it 
according to current con-
ditions.
He also defended infla-
tion-targeting, by which 
consumer price and wage 
inflation help determine 
interest rate settings from 
month to month. 
Despite commentary 
questioning the system’s 
relevance in a world of 
low inflation and negative 
real interest rates in some 
countries, inflation target-
ing had stood the test of 
time and would continue 

RBA governor Glenn Stevens warns 
property not ‘easy road’ to riches

to, Mr Stevens said. 
“It is not at all a very rigid 
thing that demands knee 
jerk responses on our 
part,” Mr Stevens said.
“It has got adequate flex-
ibility to look at the broad 
picture.”
The Australian dollar, 
which has been flirting 
with multi-month lows, 
dropped another half a 
US cent on the comments, 
to US71.83¢. It later re-
covered some ground, to 
US71.98¢.
Mr Stevens is widely 
viewed as a reluctant rate-
cutter, doubting the ef-
ficacy of easing below a 
certain point and fearing 
runaway house price in-
flation in some of Austra-
lia’s capital cities.
However, there are fears 
now that a glut of apart-
ments in some cities will 
ultimately drive down 
prices across the market, 
despite the record low 
interest and mortgage 
rates.
Risky lending crackdown
Mr Stevens said a crack-
down by the Australian 
Prudential Regulation 
Authority and banks on 
risky lending had “worked 
pretty effectively to calm 
down that part of the mar-
ket that was showing the 
most exuberance”.
However, he said it was 
too early to tell if a prop-
erty overhang was emerg-
ing.
“I suppose as an econo-
mist, I would say that if 
supply and demand are 
equilibrating without mas-
sive changes in pricing, 
that sounds like a market 
working quite well,” he 
said.
“Whether in two years’ 
time that’s how the mar-
ket will look, I don’t know, 
but we certainly were not 
building enough [houses] 
at one point.
“We’re much closer now, 
at least in numbers, to the 
sort of position we need 
in terms of population 
growth,” he said.
“Whether we have the 
right dwellings in the right 
places is another ques-
tion, and that’s a more 
complex one to answer.” 
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Labor has vowed to crack 
down on politicians who 
receive travel allowance 
to live in their own Can-
berra homes as well as 
generous tax conces-
sions, if the party wins 
office. 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull accused the op-
position of “backflipping” 
on the issue after Opposi-
tion Leader Bill Shorten 
backed the current inde-
pendent system on Sun-
day. 
It was revealed on the 
weekend that politicians, 
under a little-known rul-
ing made 17 years ago, 
can claim tax deductions 
for a second residence 
as well as $273 in nightly 
travel allowance.
Politicians who live in 
homes owned by them-
selves or their spouses 
while in Canberra usually 
claim the nightly allow-
ance.
Speaking in Perth on 
Monday Mr Shorten said 
he now believed it was 
time to act on the tax con-
cessions.
“Yesterday’s issue which 
was revealed is one of a 
tax office ruling in 1999,” 
he said.
“I also made it clear yes-
terday that I was unaware 
that this ability to make 
claims even existed.
“Now, what I have asked 
Chris Bowen and my 
Treasury team to do is 
to look at how we close 
down this ruling. 
“I don’t think it’s fair and I 
make it very clear to Aus-
tralians that where I don’t 
think something is fair, I 

Labor vows to tackle politicians’ housing perks

will act on it.”
Asked about the entitle-
ments the previous day, 
Mr Shorten said only that 
he had not been aware of 
them and they are set by 
the independent Remu-
neration Tribunal.
“I understand that what 
has been reported today 
is within the rules,” he 
said.
“For myself, I was not 
aware that you could do 
that.
“I have not made those 
claims but I understand 
they are within the exist-
ing rules, set by an inde-
pendent tribunal.”
Prime Minister Malcolm 
Turnbull, appearing in the 
electorate of Eden Mon-
aro on Monday, said Mr 
Bowen’s statements were 
“completely at odds” with 
his leader’s.
“Labor has done an over-
night backflip on this,” he 
said. 
“The position has been 
for many years that the 
allowances and arrange-
ments for politicians for 
travel expenses and so 
forth is set by the inde-
pendent Remuneration 
Tribunal.
“It is very important that 
remain the case.
“The remuneration tribu-
nal reviews these allow-
ances regularly and I’m 
sure they will do so in the 
future.”
Mr Turnbull said he had 
claimed the nightly allow-
ance while staying in the 
Canberra home owned by 
his wife Lucy.
Shadow treasurer Chris 
Bowen had indicated La-

Shadow treasurer Chris Bowen says Labor would restrict a tax conces-
sion used by MPs on homes in Canberra. Photo: Jessica Hromas 
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bor’s new position earlier 
on Monday: “Bill Shorten 
and Labor believe that 
community standards are 
important.
“Now that this has re-
ceived the appropriate 
amount of, if you like, 
scrutiny, it’s clear in Bill’s 
view and in Labor’s view 
this needs to change go-
ing forward.
“We will make that 
change.”
Mr Bowen said politicians 
who have claimed the al-
lowances until now have 
“done nothing wrong”.
“They’ve complied with 
the rules but we have to 
make sure the rules are 
appropriate and members 
of Parliament are treat-
ed in the same way,” he 
said.
“That’s the process we 
will take.”
Treasurer Scott Morrison 
said he would be in touch 
with Mr Bowen’s office to 
see what exactly he was 
proposing.
MPs including Finance 
Minister Mathias Cor-
mann, Labor environment 
spokesman Mark Butler 
and Liberal Democrat 
senator David Leyonhjelm 
have all outed themselves 
as “double dippers”, 
claiming both the $273 
travel allowance and tax 
deductions for claims 
such as lease payments, 
rent, interest, rates, tax-
es, insurance and gen-
eral maintenance on their 
Canberra property.  
Greens leader Richard Di 
Natale said on Sunday the 
rules should be reviewed.
“I’m not going to criticise 
any individual who’s act-
ed within the rules,” he 
said.
“But we believe the rules 
need to be changed and 
that’s why we’ve long 
supported an overhaul 
of parliamentary allow-
ances.
“I think we need to ensure 
that rules are consistent 
with what the community 
expects of us.”

THE new season of ABC’s 
Kitchen Cabinet has 
kicked off with a bang, 
with host Annabel Crabb 
travelling to Tasmania to 
dine with the one and only 
Senator Jacqui Lambie. 
Now, if there’s one per-
son you want at a dinner 
party, it’s Jacqui, and as 
expected she provided 
endless entertainment.
No questions were off the 
menu, and when asked 
about the changing of 
prime ministership, Jac-
qui didn’t hold back, ex-
plaining that she was a 
supporter of Malcolm 
Turnbull before he took 
over the top job, but now 
she is “disappointed” by 
him.
“Oh. You know, we all 
had these high hopes 
and I was out there from 
day one going, ‘Turnbull 
needs to be PM! Turnbull 
needs to be PM!’”
And things got a little 
weird from here on ...
“It’s a real shame too, 
’cause I actually quite like 
him, personally. I like hav-
ing cups of tea with him. I 
don’t know what he puts 
in his cups of tea, but I 
always come out of there 

Lambie calls Bernardi an a***hole

with a big smirk on my 
face.” What!?
Lambie said it was a 
shame Turnbull couldn’t 
be a leader and followed 
up her answer up with 
this statement.
“I don’t know what his 
problem is. I don’t know 
whether he’s struggling 
with his own party or ... 
You know, it’s really hard 
when you see that these 
guys are put on strings, 
when they can’t actually 

Jacqui Lambie let’s it fly against Cory Bernardi

be leaders. ’Cause lead-
ers shouldn’t be put on 
strings, they should be 
leading.”
When asked about re-
cent changes to the Sen-
ate, Ms Lambie said: “We 
know that all our a**es are 
on the line right now go-
ing into the next election, 
but it’s my conscience. 
So if I don’t win my seat 
back because I believe 
I’ve done the right thing, 
well, then, so be it, but at 
least I’ll be able to sleep 
at night time.”
As for Liberal Senator 
Cory Bernardi, she was 
not as diplomatic, calling 
him an “a****hole”.
And this is when things 
in the kitchen got a little 
heated. Here’s how the 
conversation went down:
Lambie: “There’s been 
a couple of times I’ve 
thought about jumping 
out of my seat and going 
across the floor”
Crabb: “Who would be 
your first victim, do you 
reckon?”
Lambie: “Bernardi ... Yeah. 
He’s just an a****hole. Typ-
ical, ‘Hello, I’m born with 
a silver spoon up my rear 
end’.”
Tell us what you really 
think, Jacqui!
And of course the Twitter-
verse responded.

Jacqui Lambie was always a supporter of Malcolm Turnbull

Agriculture Minister Barn-
aby Joyce has ruled out 
a levy on milk and the re-
regulation of the industry.
“The legislation that would 
require is not with us at 
the moment,” he told the 

Joyce rules out levy, 
milk regulation

regional leader’s debate in 
Goulburn on Wednesday.
The deputy prime minis-
ter also warned against a 
floor price on milk, saying 
it could create adverse 
oversupply effects.
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Within just 15 years con-
ventional energy pro-
duction and transport 
will have been rendered 
obsolete by the revolu-
tion taking place in bat-
teries, solar power and 
electric cars.
The startling thesis by 
energy disruption guru 
and Stanford University 
lecturer Tony Seba has 
been around for a couple 
of years but after origi-
nally being dismissed as 
crazy, is now catching 
serious attention from 
investors.
There is “no excuse” for 
any board of a utility in 
Australia not to know 
what’s coming, he says, 
outlining a world with 
little centralised power 
generation, 100 per cent 
electric vehicles and 
minimal private car own-
ership.
“It’s the end of energy 
and transportation as 
we know it, and it’s com-
ing very quickly,” Mr 
Seba said at the start of 
a week of investor meet-
ings in Australia.
“It’s going to be over by 
2030; it has started al-
ready.”
Mr Seba’s thesis is 
based on the transfor-
mation being wrought 
by four technologies: 
solar power, battery 
storage, electric ve-
hicles and self-driving 
cars. The change will be 
as rapid and as unfore-
seen as the switch from 
horse-drawn carriages 
to cars in the early 20th 
century.
Mainstream forecasting 

bodies such as the Inter-
national Energy Agency 
have it all wrong and are 
greatly underestimating 
the growth of solar pow-
er, says Mr Seba, who 
sees solar as close to a 
“tipping point” that will 
drive a super-exponen-
tial uptake in solar power 
similar to the experience 
with smartphones. 
Already, solar power 
costs have dropped from 
$US100 a watt to US45¢ 
a watt since 1970, a pe-
riod when other forms 
of energy have surged 
in price 16-fold. That 
means solar’s relative 
cost per unit of energy 
production has reduced 
by 1300 times relative to 
coal, to 3000 times rela-
tive to natural gas and 
nuclear, he says.
“You wonder if you’re 
in energy, when do you 
lose sleep, when do you 
worry about disruption?” 
says Mr Seba, whose vis-
it is being hosted by in-
vestor Arowana, whose 
biggest investment in its 
Australasian Value Op-
portunities Fund is wind 
power producer Infigen 
Energy.
Some oil companies are 
getting the message, 
he said, pointing to the 
recent €950 million ac-
quisition by French oil 
major Total of battery 
maker Saft Groupe, and 
the new energies divi-
sions of Shell and Nor-
way’s Statoil.
Mr Seba sees the tip-
ping point for solar is 
when the cost of solar 
goes beyond “grid-pari-

‘It’s the end of energy and transportation as we know it’: Tony Seba
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ty”, when unsubsidised 
rooftop solar generation 
undercuts power from 
the grid, to what he de-
scribes as “god parity”, 
when it undercuts the 
cost of transmission and 
makes even zero-cost 
centralised generation 
redundant.
“At that point ... it is in 
every consumer’s self-
ish consumer interest 
to put up solar panels 
on every available roof-
top because for those 
hours of sunshine... cen-
tral generation will never 
be able to compete with 
rooftop solar,” he says. 
“Solar is going to eat ev-
erything.”
For those hours when 
the sun is not shining, 
battery storage steps 
in, including power from 
electric vehicles which 
can be used as a power 
source. The use of large-
scale power plants would 
be limited to providing 
extra electricity for cit-
ies, and for aluminium 
smelters, data centres 
and other plants.
Mr Seba’s theory is 
based on the assump-
tion that energy storage 
costs – for lithium-ion 
batteries for example 
– continues to drop at 
about 16 per cent a year, 
driving a replacement of 
power plants on the grid 
by energy storage and 
plunging prices for elec-
tric vehicles. 
He expects that by 2025, 
every new vehicle will be 
electric, with the remain-
ing conventional car 
fleet to be rapidly wiped 

out as the self-driving 
car revolution disrupts 
transport and pushes 
the world towards car 
sharing and mobility-on-
demand transport.
“People are just going 
to abandon their cars,” 
he says, noting that Fox-
conn, the Chinese maker 
of the Apple iPhone, is 
targeting an EV priced at 
less than $US15,000.
Mr Seba’s thesis means 
the elimination of 60 per 
cent of the global mar-
ket for petroleum that is 
used in road transport.
The size of the car fleet 
will be slashed by 80 per 
cent, freeing up huge ar-
eas within cities current-
ly dedicated to parking, 
with a knock-on impact 
on real estate prices. 
Private garages can be 
converted into  Airbnb 
guest rooms.
“It’s not just about trans-
portation. It’s going to 
have a lot of ripple ef-
fects in a lot of adjacent 
industries,” says Mr 
Seba, the founder and 
chief executive of B2B 
ecommerce site PrintNa-
tion.com.
“This is not an energy 
transition. This is a tech-
nology disruption.”
Mr Seba is not predicting 
a mass exodus from the 
power grid, but envisag-
es the role of the distri-
bution utility becoming 
“more like an Uber or an 
Airbnb”, managing flows 
of power and transac-
tions on the grid.
He says companies still 
investing in new centra-
lised power plants and 
refineries are wasting 

money unless they can 
get a payback in less 
than 10 years.
“Usually when you in-
vest in a thermal power 
plant you have a 30-40 
year payback period,” 
he says.

“Even if I’m wrong by a 
decade, there is no sce-
nario where you can jus-
tify a 40-year, 30-year, 
20-year payback for a 
thermal power plant. It’s 
just not going to hap-
pen.”

Electric vehicles like the BMW i8 will be commonplace by the middle of the next decade. Photo: Robert 
Shakespeare

There is “no excuse” for any 
board of a utility in Australia 
not to know what’s coming, 

Tasmania’s Labor opposi-
tion has labelled the state 
government’s projected 
2016/17 budget surplus a 
con job.
News on Thursday of a 
$77.3 million surplus for 
the next financial year 
comes courtesy of shuf-
fling money out of gov-
ernment business TT-
Line - operators of the 
Bass Strait ferries - and 
into government coffers 
under the guise of a ves-
sel replacement fund, 
shadow treasurer Scott 
Bacon says.
“This surplus is a total 
con job,” he said.
“It’s built on ripping $80 
million from the TT-Line.”
Greens leader Cassy 
O’Connor was more 
scathing of the financial 
plan, although gave credit 
to the government for a 
couple of spending mea-
sures in the $5.5 billion 
budget.
“It’s an uninspiring bud-
get,” she said.
“It’s a budget that lacks 
courage and vision. It’s a 
budget that’s built on the 
smoke and mirrors of a 
special dividend transfer 
from the TT-Line.”
The government’s three-
year, $60 million afford-
able housing plan got a 
tick from the Greens, as 
did funding to replace 
Tasmania’s ageing pub-
lic bus fleet, which Ms 
O’Connor hopes will in-
troduce 100 new electric 
vehicles.
The four-year plan will re-
duce the average age of 
Tasmania’s buses - which 

are Australia’s oldest - 
from more than 16 years 
to 11 years.
Tasmanian Council of 
Social Service chief Kym 
Goodes said the budget 
started to put in place 
some measures - includ-
ing affordable housing 
- to rein in the widening 
wealth divide.
But she wants more to be 
done.
“The focus on the criti-
cal elements of a broad 
social vision - preventa-
tive health, education and 
employment - are still to 
come,” she said.
Police housing in regional 
Tasmania gets a $7 million 
funding envelope, but the 
Police Association feels 
left out.
President Pat Allen said 
requests for security up-
grades including body-
worn video had fallen on 
deaf ears.
“Members who took a pay 
pause to improve the over-
all situation for Tasmania 
Police will be significantly 
underwhelmed.”
The Tasmanian branch of 
the Australian Education 
Union welcomed news 
the state government 
is committed to six full 
years of Gonski funding 
and hopes Canberra gets 
the message.
“It must be remembered 
that two-thirds of the 
funding comes from the 
federal government and 
that’s why it’s critical that 
Malcolm Turnbull holds 
up his end of the agree-
ment,” president Helen 
Richardson said.

Tas budget surplus a 
con job: Labor
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Prime Minister Malcolm 
Turnbull has dodged 
questions about the size 
of the budget “black hole” 
his party claims to have 
found in Labor’s cost-
ings, arguing the onus is 
on the opposition to ex-
plain the disparity.
Mr Turnbull went on the 
offensive a day after Trea-
surer Scott Morrison was 
left red-faced and con-
ceded major errors after 
he initially said Labor had 
a $67 billion black hole in 
its budget costings and 
then walked it back to “at 
least $32 billion and as 
much as $67 billion”.
His pursuit of Labor over 
its costing came despite 
the fact closer analysis 
of the Coalition’s figures 
indicates the Labor black 
hole may be as low as $22 
billion, including about 
$18 billion in so-called 
zombie measures stuck 
in the Senate.
The Prime Minister said 
he “didn’t accept the 
premise” of a question 
on Wednesday about the 
walk-back from $67 bil-
lion to $32 billion and in-
sisted “the onus is on the 
Labor Party” to explain 
how it would make up the 
budget shortfall.
“We have set out a bud-
get which includes all of 
our revenue and expendi-
ture, of course, over the 
next four years. We have 
demonstrated that. Ev-
erything is paid for,” he 
said.
“What the Labor Party is 
doing is every day Bill 
Shorten is turning the 

spend-o-meter as he calls 
it every day, he thinks it’s 
very funny. I don’t think 
taxpayers think it’s very 
funny. He is spending 
more money every day.”
Asked directly if the black 
hole was $67 billion or 
$32 billion, Mr Turnbull 
said “can I say that is a 
question you should be 
addressing to the Labor 
Party and the Labor Party 
have to make a choice”.
“Well, $67 billion is the 
list of the measures that 
they [Labor] have either 
blocked or proposed or 
said they want us to roll 
back.”
The errors contained in 
the government docu-
ment relied on by Mr Mor-
rison and Finance Min-
ister Mathias Cormann 
calculated $35 billion 
worth of contested mea-
sures, which the govern-
ment claims Labor has 
previously committed to. 
In a separate section of 
the same document an-
other $30 billion worth of 
Labor promises to date is 
also counted.
But the $35 billion figure 
includes $19.27 billion 
on foreign aid when the 
opposition says it will 
spend $800 million - the 
figure that caught out the 
Treasurer on Tuesday.
Mr Turnbull said that “if 
what Tanya Plibersek is 
saying, that Labor is now 
backing at least 90 per 
cent of our reductions in 
foreign aid, she should 
say that”.
Labor has confirmed 
the $800 million in addi-

Malcolm Turnbull dodges questions about $35 
billion black hole in Scott Morrison’s black hole
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tional money for aid and 
aid agencies is its final 
spending commitment.
And the $30 billion in La-
bor promises figure in-
cludes nearly $10 billion 
more in contestable fig-
ures, including:
• a $200 million promise 
over funding for the Ips-
wich Motorway, which the 
Liberals have also made 
• a $6.7 billion assumption 
that Labor will lift the su-
perannuation guarantee 
to 12 per cent by 2020, 
not 2025
• $4.39 billion attrib-
uted to Labor opposing 
the government’s super 
package, when Labor ac-
tually opposes about $2.4 
billion worth
The government has add-
ed the $30 billion and $35 
billion to the $18 billion in 
so-called “zombie” mea-
sures stuck in the Senate 
and flagged in the pre-
election budget update 
and to make an $83 bil-
lion “black hole” - less 
the $16 billion in revenue 
measures Labor has an-
nounced - to get the $67 
billion figure.
But if you subtract the 
contested $35 billion - 
which includes the $19.27 
billion foreign aid mis-
take - and nearly $10 bil-
lion from the $30 billion 
of promises, that means 
the black hole is nearer 
to $22 billion, not $67 bil-
lion.
And $18 billion of that 
$22 billion are the so-
called zombie measures, 
which the government 
has been unable to pass 
through the Senate, but 
which the independent 
departments of Treasury 
and Finance included in 
the budget update last 
Friday, in line with usual 
practice. 
Labor, for its part, has 
promised it will reveal 
its final costings before 
the end of the lengthy 
campaign and pressure 
is sure to build on the 
opposition to explain its 
costings.

Turnbull travelled on the Puffing Billy railway with local member Jason 
Wood and Senator Richard Colbeck on Wednesday. Photo: Andrew Meares

The Coalition has called 
on Bill Shorten to distance 
himself from union boss 
John Setka over comments 
linking a new building code 
to Nazi Germany.  
Speaking at an enterprise 
bargaining meeting at Mel-
bourne’s Festival Hall on 
Wednesday, the controver-
sial Construction, Forestry, 
Mining and Energy Union 
state secretary said mem-
bers should support a pro-
posed deal that will deliver 
30,000 workers above-in-
flation pay increases for 
the next three years. 
Mr Setka said the deal 
should be approved before 
the July 2 federal election 
to lock in improved pay and 
conditions for workers.
He described the federal 
government’s proposed 
new National Building Code 
as “an absolute disgrace” 
and that workers’ side al-
lowances were under threat 
as part of the plan.
“It’s an absolute disgrace, 
it’s likened to Nazi Germa-
ny, some of the stuff they 
want to bring in,” he said.
“And it’s deliberately being 
brought in to, pardon my 
language, f--- us right over. 

That’s what they’re trying 
to do.
“If these morons got re-
elected again, they are com-
ing after us, they’re going to 
come after your conditions, 
so our job at the moment is 
to lock up your conditions 
as soon as possible.”
Employment Minister Mi-
chaelia Cash slammed the 
comments and accused Mr 
Shorten of “taking instruc-

Coalition slams union boss John Setka’s ‘Nazi’ 
comments 

tions” from Mr Setka.
The CFMEU has close links 
to Labor and Mr Shorten 
has faced calls to distance 
himself from Mr Setka be-
fore. The CFMEU donates to 
both Labor and the Greens.
“These comments reveal 
the true character of Mr 
Setka, who is one of Bill 
Shorten’s most influential 
union advisers,” Senator 
Cash said in a statement.
“Given Mr Setka’s history 
it has long been apparent 
that he is not a fit and prop-
er person to exercise in-
fluence in the Labor Party. 
However, given the union’s 
stranglehold on labour it 
is unsurprising that Bill 
Shorten continues take in-
structions from him and of 
course millions of dollars 
from his union.”
“Mr Shorten’s failure to act 
on the actions of John Set-
ka and other rogue union-
ists demonstrate that he is 
a weak leader who has his 
strings pulled by his union 
masters.”
Senator Cash said Mr 
Shorten was “clearly not fit 
to be prime minister”. 
Last month Mr Shorten criti-
cised Mr Setka for a retweet 
that linked Mr Turnbull to 
Adolf Hitler. Mr Shorten 
said the post was offensive 
and should be deleted.

Victorian CFMEU secretary John Setka at a protest in April. Photo: Jesse 
Marlow 

Employment Minister Michaelia Cash. Photo: Alex Ellinghausen

South Australia’s attorney-
general has challenged the 
Liberal opposition to “man 
up” and support a new 
crackdown on drug deal-
ers.
John Rau has accused 
the opposition of trying to 
“neuter” a bill that would 
allow authorities to bank-
rupt drug dealers and con-
fiscate their assets.
The legislation has been 
introduced to parliament 
four times but the Liber-
als have refused to pass it 
without amendments.
“It is time the Liberal oppo-
sition manned up,” Mr Rau 
said on Wednesday.
“The government has tak-
en this bill to parliament 

four times, only to be frus-
trated by the Liberals on 
every occasion.
“They use every excuse in 
the book but the fact re-
mains that the Liberals are 
not prepared to tackle drug 
lords head on.”
The opposition has called 
for the bill to be amend-
ed so proceeds from the 
seized assets are placed 
into a victims of crime 
fund.
Opposition spokeswom-
an Vickie Chapman has 
warned that the director of 
public prosecutions could 
face a conflict of interest 
if forced to act as a “debt 
collector” for the govern-
ment.

SA Libs taunted over drug dealer laws
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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.

يف  شربل  مار  دير  رئيس  أقام 
سليمان،  جوزيف  االب  بانشبول 
عاونه  قداسا،  املاضي،   االحد  يوم 
راعي  بحضور  الدير،  رهبان  فيه 
للموارنة  والجبة  بشري  ابرشية 
العمـّار  مارون  الضيف  املطران 
الخولي  طوني  الضيف  والراهب 
من  كبري  عدد  فيه  وشارك 

املؤمنني.
قيمة  عظة  العمار  املطران  والقى 
القديس شربل   تركزت حول حياة 
وزهده بمباهج الدنيا تقربا من اهلل 

قداس يف مار شربل وحفل غداء تكرميا للمطران الضيف مارون العمـّار

سبحانه وتعاىل.
ومما قاله ان القديس شربل اغمض 
هذه  ومغريات  مساوئ  عن  عينيه 
داعيا  اهلل  بقلبه  رأى  حيث  الحياة 
عيونهم  اغماض  اىل  املغرتبني 
فيه  يروا  وان  الوطن  نواقص  عن 
وهي  االيجابية  النواحي  بقلوبهم 
اواصر  تقوية  على  مشددا  كثرية، 
ووطنهم  املغرتبني  بينه  الصالت 
األم، كما فعل القديس شربل الذي 
اشاح بنظره عن هذه الفانية تاركا 
الذوبان  اىل  وصوال  الزائلة  مفاتنها 

بذات اهلل.
حفل  هناك  كان  القداس  وبعد 
غداء حضره سيادة راعي االبرشية 
طربيه  شربل  انطوان  املطران 
والرئيس االقليمي للجامعة اللبنانية 
ونائب  الدويهي  ميشال  الثقافية 
ليشع  املارونية  الرابطة  رئيس 
طنوس  االعمال  ورجل  الشدياق 
االبحاث  مركز  ومدير  ضاهر  
وكهنة  طربيه  جون  املارونية 
الصحافة  عن  وممثلون  وراهبات 

العربية يف اسرتاليا.



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

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

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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