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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

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

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

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

والعديد غريها..

 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

ه  اذا مّتت األمور وفق التوجُّ
اجلاري اليوم، فإّن قانون 
االنتخاب سيولد يف نيسان 
املقبل، ويبقى اخليار بني 
تقنيًا  االنتخابات  تأجيل 
إىل  أو   2017 خريف  إىل 
َرضخ  اجلميع   .2018 ربيع 
يعلن  وقريبًا،  للنسبية. 
بها  اقتناعه  احلريري 

و»ميشي احلال».
اهلل»  «حزب  سيسّجل 
بإقرار  ثانيًا  انتصارًا 
بعد  النسيب،  القانون 
بإيصال  األول  االنتصار 
حليفه العماد ميشال عون 
إىل رئاسة اجلمهورية، ولو 
بعد  الثاني  خياره  كان 

النائب سليمان فرجنية.
لدى  أن ال مشكلة  صحيح 
نبيه  والرئيس  «احلزب» 

بري يف أّي قانون انتخاب 
يتّم اعتماده، لكّن النسبية 

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث 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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

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

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

اشتباكات يف محاة ودمشق مع بدء مفاوضات جنيف

عشر أولويات اقتصادية يف طليعتها إقرار املوازنة

احلريري سُيعلن املفاجأة و»ميشي« بـ»النسيب«!

التتمة صفحة 31

االول،  أمس  انتقل 
اجلماعات  استهداف 
قوات  اإلرهابية 
من  املصري  اجليش 
إىل  سيناء  مشال 
اجليش  وأعلن  وسطها، 
«استشهاد 3 ضباط و7 
انفجار  نتيجة  جنود»، 
فيما  سيناء،  وسط  يف 
 15» أمنية  قتلت قوات 
محالت  خالل  تكفرييًا» 
دهم «بؤر إرهابية» يف 
بذلك  لتعود  املنطقة، 
سيناء  يف  األحداث 
الصورة.  واجهة  إىل 
املصري  الرئيس  وأكد 
أن  السيسي  عبدالفتاح 
لإلرهاب  تتصدى  بالده 
ال  واحد  «وجه  بـ 

وجهني».
عسكري  ناطق  وقال 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

إسالمية  فصائل  واصلت 
ريف  يف  التقدم  ومعتدلة 
القوات  تراجع  وسط  محاة 
النظامية السورية بالتزامن 
مفاوضات  استئناف  مع 

احلكومة  ممثلي  بني  جنيف 
واملعارضة. 

الدولي  التحالف  وجدد 
دعم  «داعش»  حملاربة 
سياسي  «انتقال  حتقيق 

سورية،  يف  حقيقي» 
السياسي  «احلل  أن  قائاًل 
أمر  للصراع  التفاوضي 
هزمية  لتحقيق  ضروري 

مقتل 3 ضباط 
بارزين و7 جنود 

يف سيناء

التتمة صفحة 31

التمثيل  مَبنحهما  ال تكتفي 
الشيعي كاماًل، مع خروقات 
تتيح  بل  حمتملة،  بسيطة 
خروقات  حتقيق  هلما 
واسعة يف الفئات األخرى، 

ستنتج النسبية مجلسًا نيابيًا تكون فيه الغالبية لـ»حزب اهلل« وحلفائه السنـّة واملسيحيني والدروز

على  ساعة   24 حنو  بعد 
االعتداء اإلرهابي أمام مقر 
أعلنت  الربيطاني،  الربملان 
االول،  أمس  الشرطة 
مسعود  خالد  منفذه  هوية 
إىل  قتل  الذي  )52 سنة( 

إرهابي لندن »ذئب منفرد« صاحب 
سوابق... تبناه »داعش«

االرهابي خالد مسعود
ضحاياه  من  ثالثة  جانب 
وإسبانية،  أمريكي  هم 
شرطة  ضابط  إىل  إضافة 

بريطاني.
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GRANVILLE WARD

العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد   
كان  «رهانه  ان  عون  ميشال 
اللبناني  الشعب  على  دائما 
يف العمل معا من اجل مكافحة 
الفساد وضبط مزاريب اهلدر»، 
متعهدا «السعي اىل حتقيق كل 
ما التزم به يف خطاب القسم 
على  االستقالل  رسالة  ويف 
رغم االزمات املرتاكمة الداخلية 
بثقلها  تلقي  اليت  واخلارجية 
الدولة  مؤسسات  عمل  على 

واجهزتها».
خالل  عون،  الرئيس  واشار 
استقباله وفدا موسعا من اللقاء 
لعشائر  الوطين  التشاوري 
 ، اهلرمل   - بعلبك  وعائالت 
مع  بالتعاون  «يعمل  أنه  اىل 
احلكومة واجلهات املعنية، اىل 
متكاملة  اقتصادية  خطة  وضع 
ترسي اقتصادا سليما وتشكل 
برنامج عمل يؤدي اىل حتسني 
ميكن  ال  إذ  تدرجيا  االوضاع 
إزالة تراكم امتد على 27 سنة، 
خالل اشهر قليلة من عمر العهد 

واحلكومة».
ان  عون  الرئيس  واعترب 
تكون  ان  جيب  «الضرائب 
متخصصة والغاية منها حتسني 
وقال:  االقتصادي.  الوضع 
واني  الضرائب،  ابرر  ال  «انا 
املواطنني،  فعل  ردة  اتفهم 
هناك  يكون  ان  جيب  ولكن 
على  ُيعرف  اقتصادي  برنامج 
اساسه اىل اين تذهب مداخيل 
الضرائب، اضافة اىل حتسني 
جباية ايرادات الدولة من خالل 
حسن تطبيق القوانني وتنظيم 
االيرادات ألن الفساد يأكل حنو 
نصف هذه االيرادات، وهذا من 
الذي  ان يدعم االصالح  شأنه 
وحده ال  التغيري  له ألن  نعمل 

يكفي».
«ال  انه  عون  الرئيس  وكرر 
اطرافا  تسمى  مبناطق  يعرتف 
داخل الوطن بل هو يولي كافة 
مناطق الوطن، وهي كلها اجزاء 
غالية، العناية ذاتها واالهتمام 
لي  «سبق  وقال:  ذاته»، 
االستقالل  رسالة  وحتدثت يف 
تستوجب  حدودية  مناطق  عن 
حنفظ  لكي  خاصا  اهتماما  منا 
فيها التوازن السكاني واالمين 
ابناء  يشعر  ان  جيوز  ال  إذ 
بعيدون  انهم  املناطق  هذه 
يهم  وعما  واالمن  االمناء  عن 

املواطن فيها».
ورأى الرئيس عون «اننا حباجة 
القوانني  بعض  اجناز  اىل 
قانون  بينها  ومن  االساسية 
ايصال  يتم  حبيث  االنتخابات 
القرار،  مواقع  اىل  الكفؤين 
الشعب  ارادة  بذلك  ونعرف 

وماذا يريد».

اللقاء  خالل  حتدث  وكان 
صلح  خالد  الشيخ  املفيت 
والقاضي  رمحة  حنا  واملطران 
الشيخ حممد مهدي اليحفويف، 
غندور  تيودور  واالرمشندريت 
االرثوذكس  مطران  باسم 
املوجود  الصوري  انطونيوس 
«ثقة  فأكدوا  لبنان،  خارج 
بعلبك-اهلرمل  منطقة  أهل 
بالرئيس  وعائالتها  وعشائرها 
يف  الصادقة  وبرغبته  عون 
واحلرمان  املظلومية  إزالة 

الرئيس عون اكد العمل على وضع خطة اقتصادية متكاملة تؤدي اىل حتسني االوضاع تدرجيا اذ ال ميكن إزالة 
تراكم امتد على 27 سنة خالل اشهر قليلة

يطالب  اليت  املنطقة  عن 
ومؤسساتها  بالدولة  اهلها 
كما  بديال،  عنها  يرضون  وال 
تكون هلا مشاريع  ان  يريدون 
من  يتحقق  واقتصادية  امنائية 

خالهلا االمن واالستقرار».
رئيس  اللقاء  عضو  قدم  ثم 
اجمللس الوطين لالعالم املرئي 
حمفوظ  اهلادي  عبد  واملسموع 
ورقة بأبرز مطالب اللقاء ومنها: 
«دعوة الدولة اىل حضور فاعل 
واالمنية  العسكرية  مبؤسساتها 
كافة وفرض االمن واستتبابه، 
مشكلة  حل  على  والعمل 
اصدار  خالل  من  املطلوبني 
من  ألنه  مدروس  عفو  قانون 
اجملتمع  ابقاء  املقبول  غري 
البقاعي فارا ومطلوبا، وتفعيل 
يف  احلكومية  املستشفيات 
املنطقة، وانشاء فروع للجامعة 
اللبنانية وخباصة كلية الزراعة، 
مقررة  سدود  ادراج  وضرورة 
السنني  عشرات  منذ  اصال 
جملس  الئحة  على  للمنطقة 
االمناء واالعمار ووزارة الطاقة، 
املساعدات  برامج  وتنفيذ 
الدولية املقررة لبلدات عرسال 
بعلبك،  ورأس  والفاكهة 
واصدار مرسوم بالفرز والضم 
ملنطقة البقاع الشمالي وإعطاء 
االنتاج  سلف للمزارعني ودعم 
الزراعي واجياد حلول لزراعات 
بعلبك- حمافظة  وتفعيل  بديلة 

املراسيم  اختاذ  عرب  اهلرمل 
واالجراءات الالزمة».

بعبدا  قصر  شهد  ذلك،  إىل 
قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات 
سياسية  مواضيع  تناولت 

وتنظيمية وامنائية وثقافية.

فرعون
استقبل  اإلطار  هذا  ويف 
الدولة  وزير  عون  الرئيس 
ميشال  التخطيط  لشؤون 
رئيس  اطلع  الذي  فرعون 
العمل  خطة  على  اجلمهورية 
واملؤلفة  لوزارته  اليت وضعها 
دور  لتمتني  مراحل  ثالث  من 
لبنان،  يف  الوطين  التخطيط 
لتحقيق  واضحة  خريطة  ووضع 

أهداف خطة االصالح الوطين.
إىل  فرعون  الوزير  واشار 
هذه  من  األوىل  «املرحلة  أن 
اخلطط  مجع  على  تقوم  اخلطة 
القائمة  والوزارية  املؤسسية 

],u,k oghg hsjrfhgi hp] hg,t الرئيس

العماد  اجليش  قائد  إستقبل 
يف  مكتبه  يف  عون  جوزيف 
اخلميس،  االول  امس  الريزة 
رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» 
النائب حممد رعد واحلاج وفيق 
البحث األوضاع  صفا، وتناول 
الراهنة يف  والتطورات  العامة 

البالد.
األمم  قوات  قائد  إستقبل  ثم 
املتحدة املؤقتة يف لبنان اللواء 
يف  البحث  ومت  بريي،  مايكل 
األوضاع على احلدود اجلنوبية، 
والتنسيق القائم بني اجلانبني 

يف إطار تنفيذ القرار 1701.
السفري  عون  إستقبل  كذلك 
أشرف  لبنان  يف  الفلسطيين 

يف  املسؤولني  برفقة  دبور 
األمحد  عزام  فتح»  «حركة 
وجرى  أبوالعردات،  وفتحي 
املخيمات  أوضاع  يف  التداول 

الفلسطينية.
كما إستقبل رئيس جلنة احلوار 
الوزير  الفلسطيين   - اللبناني 
السابق حسن منيمنة على رأس 

وفد مرافق.
«الوكالة  مديرة  استقبل  ثم 
لور  السيدة  لالعالم»  الوطنية 

سليمان صعب.
بلدية  رئيس  أيضا  وإستقبل 
انطوان  احملامي  الدكوانة 
شختورة على رأس وفد، وجرى 

البحث يف شؤون عامة.

قائد اجليش استقبل رعد وبريي ووفدا 
فلسطينيا ومديرة الوكالة الوطنية وشخصيات

قائد الجيش مستقبال النائب محمد رعد والحاج وفيق صفا

الوطين  التخطيط  دور  وحتديد 
أجل  من  التنمية  اطار  ضمن 
وفعالة  موحدة  منصة  تنفيذ 
الثانية  املرحلة  أما  للتخطيط، 
أعلى  جملس  تشكيل  فتقرتح 
عن  ممثلني  يضم  للتخطيط 
واملؤسسات  القطاعات  خمتلف 
اليت تتعامل مع قضايا التخطيط 
القطاعات  بعض  ذلك  يف  مبا 
تفعيل  ميكن  كما  اخلاصة، 
القرارات سياسيا  اختاذ  عملية 
وإداريا خالل املرحلتني األوىل 
قرار  واختاذ  لتقييم  والثانية 
النموذج املستقبلي  بشأن نوع 
للتخطيط املركزي ودور الوزير 
الثالثة  املرحلة  أما  الرقابي، 
برامج  تطبيق  عملية  فتشمل 
ومبادرات التحول الوطين على 

مجيع األصعدة».
جلنة مهرجانات بعلبك الدولية

ويف قصر بعبدا، جلنة مهرجانات 
السيدة  برئاسة  الدولية  بعلبك 
أطلعت  اليت  فريج  دو  نايلة 
برنامج  على  اجلمهورية  رئيس 
واليت  السنة  هلذه  املهرجانات 
تبدأ يف 7 متوز وتنتهي يف 15 
لياٍل  وتتضمن  املقبلني،  آب 

لبنانية وفرقا عاملية.

نقيب الطوبوغرافيني املجازين يف 

لبنان
وفد  عون  الرئيس  واستقبل 
اجملازين  الطوبوغرافيني  نقابة 

النقيب  برئاسة  لبنان  يف 
الذي  منصور  اسكندر  أنطوان 
اجلمهورية  رئيس  على  عرض 
مطالب النقابة اليت تضم 1550 
املناطق  خمتلف  من  عضوا 
استكمال  وأبرزها  اللبنانية 
تنظيم مهنة الطوبوغراف اجملاز 
يف لبنان والطلب إىل القضاء 
جمازين  غري  خرباء  تكليف  عدم 
يف مهمات املسح الطوبوغرايف 
ممثل  وضم  احلدود،  وترسيم 
اللجنة  النقابة يف كل من  عن 
هيئة  يف  واهلندسية  الفنية 
لبنان  البرتول يف  إدارة قطاع 
للتنظيم  األعلى  اجمللس  ويف 
النقابة  رأي  وأخذ  املدني، 
بتعديل  يتعلق  ما  كل  يف 
اخلاصة  التعليمية  املناهج 
وإقرار  بالطوبوغرافيني، 
مشروع قانون صندوق التقاعد 
املوجود يف جملس النواب منذ 

11 عاما.
اهتمامه  عون  الرئيس  وأكد 
مع  بدرسها  واعدا  باملطالب، 

اجلهات املختصة.

»منرب الوحدة الوطنية«
وفد  عون  الرئيس  واستقبل 
«منرب الوحدة الوطنية»، برئاسة 
أمينه العام خالد الداعوق الذي 
أشاد مبواقف رئيس اجلمهورية 
الفساد  مكافحة  على  وعزمه 
الرقابية،  اهليئات  وتفعيل 
وسيط  قانون  بتنفيذ  وطالب 

بعض  ومراجعة  اجلمهورية 
سابقا،  صدرت  اليت  القوانني 
قانون  إقرار  على  والعمل 
لكل  جمزأ  غري  واحد  انتخاب 

لبنان مبين على النسبية.
مرحبا  عون  الرئيس  ورد 
على  «العمل  مؤكدا  بالوفد، 
حتقيق االصالح والتغيري الذي 
وعد به اللبنانيني واقرار رؤية 
على  العمل  يتم  تنموية شاملة 

وضع مقوماتها حاليا».

كتاب البابا بنديكتوس السادس 

عشر
من جهة أخرى، تسلم الرئيس 
عون النسخة العربية من كتاب 
بنديكتوس  السابق  البابا 
«يسوع  عشر  السادس 

من  ترمجه  الذي  الناصري»، 
األملانية إىل العربية الربوفسور 
من  إهداء  مع  خوري،  نبيل 
قداسة البابا السابق متنى فيه 
النجاح والتوفيق للرئيس عون 

يف مسؤولياته الوطنية.
وشكر الرئيس عون الربوفسور 
له  ومتنى  انتاجه  على  خوري 

التوفيق.

الرابطة املخلصية
ويف قصر بعبدا، وفد الرابطة 
املخلصية برئاسة العميد الركن 
اليت  صايف  موريس  املتقاعد 
حلضور  الدعوة  له  وجهت 
ملناسبة  تقيمه  الذي  االحتفال 
عيد سيدة البشارة شفيعة دير 

املخلص يف جون.
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«تيار  ل   العام  األمني  تفقد   
احلريري  امحد  املستقبل» 
منطقة لبنان اجلنوبي يف وزارة 
االتصاالت و«أوجريو» يف مبنى 
حضور  يف  صيدا،  سنرتال 
للصيانة  العام  للمدير  ممثل 
باسل  الوزارة  يف  واالستثمار 
االيوبي املستشار وليد شاتيال، 
اجلنوبي  لبنان  منطقة  رئيسة 
اهلاتفيةاملهندسة مريم الغربي، 
رئيس قطاع شبكات اجلنوب يف 
احلنش،  حممد  «اوجريو»  هيئة 
يف  االدارية  الوحدات  ورؤساء 
و»اوجريو»  االتصاالت  وزارة 
من  ومجع  واجلنوب  صيدا  يف 

موظفي اهليئة والوزارة.
اجمللس  عضو  احلريري  ورافق 
عضو  قربصلي،  حممد  البلدي 
«املستقبل»  منسقية  مكتب 
يف اجلنوب حميي الدين النوام، 
حممود  احلريري  مستشارا 
بعاصريي ويوسف اليمن، ومن 

مكتبه علي جرادي.
وبعد جولة يف اقسام السنرتال 
تقديم  سري  على  خالهلا  اطلع 
للمواطنني،  اهلاتفية  اخلدمات 
عقد احلريري لقاء مع املوظفني 
حضور  يف  تكرميي  فطور  ختلله 

شاتيال والغربي وحنش.
توجه  كلمة  احلريري  وألقى 
هيئة  موظفي  اىل  بالتحية  فيها 
وقال:  وعماهلا  «اوجريو» 
يف  اللقاء  هذا  على  «اشكركم 
مكان لو مل تكونوا انتم تسهرون 
ان  ميكننا  ال  نهار  ليل  عليه 
نتواصل مع الناس وال ميكنهم 
على  عربه،  معنا  يتواصلوا  ان 
رغم ان هذه اخلدمة ليست خدمة 
حمسوسة مثل املياه والكهرباء، 
جزءا  اصبحت  خدمة  هذه  امنا 
اساسيا يف حياتنا. نوجه من هنا 
حياولون  الذين  كل  اىل  رسالة 
اوجريو  هيئة  على  التطاول 
وموظفيها ومنهم من هو معروف 
وراء  االختباء  ومنهم من حياول 
ان  هلم  نقول  وهمية،  امساء 
من  هم  الشركة  هذه  موظفي 
وهم  البلد،  يف  الناس  اشرف 
يقطعوا  مل  الذين  الناس  من 
نيسان  عدوان  يف  ال  الشبكة 
حرب  يف  وال   1996 العام  من 
يعملون  كانوا  بل   ،2006 متوز 
مقاومني  وكانوا  القصف  حتت 
حقيقيني حتى تبقى احدى اهم 
اهم  واحدى  الدولة  مؤسسات 
املال  تدخل  اليت  املؤسسات 
على الدولة وتبقيها واقفة على 
رجليها، فألف حتية لكل موظف 
مدير  وكل  اوجريو  وموظفة يف 
ومديرة يف اوجريو النهم جنود 

جمهولون نعتز بهم».
واضاف: «هذا الفرع يف صيدا 
اول  كان  النه  قلبنا  على  عزيز 
والقطاع  املدينة  بني  ما  عالقة 
العام عندا تسلم السيد يوسف 
فرتة  يف  اوجريو  هيئة  النقيب 
من الفرتات فتح جماال لتوظيف 
املدينة  ابناء  من  كبري  عدد 
بتوجيهات من الرئيس احلريري 
والوالدة والن يدخلوا اىل هذه 
نعتز  شباب  ومنهم  املؤسسة 
طويلة  فرتة  منذ  زالوا  ما  بهم 
يف هذه املؤسسة وان شاء اهلل 
نستطيع ان ندخل اكرب قدر من 

املسرية.  يكملوا  حتى  الشباب 
اوجريو  شهدته  وبعدما  واليوم 
وتوسع  العمل  يف  تطور  من 
اخلدمة  الشبكة وحتسن يف  يف 
خالل الفرتة السابقة، نأمل خريا 
االستاذ  اجلديد  العام  باملدير 
خطة  لديه  الذي  كريدية  عماد 
لتطوير هذا القطاع وآت من خربة 
اكتسبها من القطاع اخلاص، ان 
هو  ما  ومنها  خطته  يف  يوفق 
على املدى القصري ومنها على 

املدى املتوسط والطويل».
يف  البلد  اليوم   » وتابع: 
احملافظة  نريد  جديد  مناخ 
وبأمل  امين  باستقرار  عليه 
وبتحضريات  اقتصادي  بنمو 
الستحقاقات مقبلة منها انتخابية 
ومنها استحقاقات اخرى، لذلك 
جاهزين  مجيعا  نكون  ان  نريد 
كل  املسؤولية  قدر  وعلى 
نليب  ان  لنستطيع  موقعه  من 
تطلعات العهد اجلديد والتحالف 
فيه متني مع رئيس اجلمهورية 
وبني  عون(،  ميشال  )العماد 
«تيار املستقبل» والتيار الوطين 
الننا  اكثر  متتينه  ونريد  احلر»، 
نرى يف هذا التفاهم البلد قادرا 

على ان يستفيد من الكثري من 
اجيابا  تنعكس  اليت  اخلطوات 

على كل اجلو العام».
الحنش

كلمة  احلنش  املهندس  والقى 
مؤكدا  احلريري،  فيها  رحب 
صورة  «اعادة  على  االصرار 
اوجريو اجلميلة اىل ما كانت عليه 
يف عهد الرئيس الشهيد رفيق 
اجلهود  كامل  بذل  مع  احلريري 

لتحسني اخلدمة اهلاتفية».
يف مركز التدريب املهني

التدريب  مركز  احلريري  وزار 
يف  للشباب  والتقين  املهين 
مؤسسة  تديره  والذي  صيدا 
البشرية  للتنمية  احلريري 
املستدامة بالشراكة مع املديرية 
والتقين  املهين  للتعليم  العامة 
حبيث تفقد اقسام املركز والتقى 
عددا من األساتذة والطالب، يف 
معادن  املشروع  مديرة  حضور 
الشريف ومديرة املركز نسرين 
من  زينب  ابو  وطارق  صعب 
منهم  واطلع  احلريري،  مؤسسة 
اليت  التدريبية  الدورات  على 
واالختصاصات  املركز  ينظمها 

اليت يتضمنها.

امحد احلريري: التحالف مع عون والتيار الوطين 
متني وعلينا ان نكون جاهزين لتلبية تطلعات العهد

أحمد الحريري

Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

املاروني  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي قبل ظهر امس االول يف 
بكركي، املدير العام للتفتيش 
طانيوس  الربوفسور  املركزي 
فريد  السابق  والنائب  احلليب 
هيكل اخلازن الذي أمل «وضع 
حالة  اىل  البلد  توصل  خطة 
مستقرة وآمنة للحد من التدهور 
الناتج عن الفساد  االقتصادي 

والفوضى اليت تغرق لبنان».
واستقبل الراعي وفدا نيابيا من 
األوروبي،  الشعب  حزب  كتلة 
الربملان  يف  األكرب  وهي 
النائب  برئاسة  األوروبي، 
جورجي هولفنيي، الذي أوضح 
أن «هدف الزيارة هو االستماع 
اىل قراءة صاحب الغبطة حول 
تعنى  اليت  املواضيع  من  عدد 
الشرق  يف  املسيحيني  بشأن 
األوسط وحتديدا يف لبنان يف 
ظل األزمة واحلرب اليت تعصف 

باملنطقة».
املرة  «ليست  وتابع هولفيين: 
غبطته يف  مع  نتواصل  األوىل 
شأن موضوع احلوار بني خمتلف 
هنا  لكننا  واالديان،  الثقافات 
ليس  املوضوع  ملتابعة  اليوم 
الراعي  البطريرك  مع  فقط 
رئيس  فخامة  مع  ايضا  وامنا 
اجلمهورية العماد عون ورئيس 
نبيه بري. ان  النيابي  اجمللس 
بالسالم والتناغم  فريقنا مهتم 
وحنن  لبنان،  يف  األديان  بني 

جديدة  مبعلومات  التزود  نود 
لننقلها  الواقع  هذا  عن 
األوروبيني،  باقي  اىل  بدورنا 
مل  انهم  األوروبيني  فمشكلة 
العالقة  هذه  فهم  من  يتمكنوا 
بني  القائم  والتعايش  املميزة 
يف  واملسيحيني  املسلمني 
لبنان،  يف  سيما  ال  و  الشرق 
ومهمتنا اليوم مساعدتهم لفهم 

حقيقة هذا االمر».
اهتمامنا  صلب  «من  وأضاف: 
ومن  النازحني  موضوع  أيضا 
قد  للهجرة.  عرضة  اليوم  هم 
يكون من املبكر احلديث عن امر 
كهذا ولكن جيب العمل ملواجهة 
الوضع احلالي وال سيما يف ما 
يتعلق مبشكلة الوظائف والتعليم 
هذا  ويف  اإلجتماعي،  والوضع 
الشؤون  وزير  التقينا  اإلطار 
عاصي  ابو  بيار  اإلجتماعية 
النقاط.  من  عدد  عند  للوقوف 
هو  اليوم  املطروح  والسؤال 
لبنان يف  كيف ميكننا مساعدة 
ظل هذا الوضع الذي مير به مع 
على  املوجودين  النازحني  عدد 
هذا  نسيان  جيب  ال  ارضه. 
البلد. اجلميع يركز على احلرب 
يف سوريا والعراق ولكن هناك 
امر يف غاية األهمية ايضا وهو 
استقرار  على  احلفاظ  كيفية 
السوري  النزوح  بعد  لبنان 

الكبري وتداعياته».
املؤمتر  أعمال  هولفيين  ومثن 
يف  األزهر  يف  عقد  الذي 

املنصرم  الشهر  القاهرة 
خمتلف  عن  ممثلني  مبشاركة 
معتربا  واملذاهب،  الطوائف 
يكون  قد  املؤمتر  «هذا  ان 
تثبيت  درب  على  اكيدة  خطوة 
والشراكة بني خمتلف  التعاون 
الكثري من  األديان، ألن هناك 
القيم اإلنسانية اليت جتمع فيما 
بينها ومنها مثال موضوع العائلة 

والكرامة البشرية».
وختم: «يف ظل الضغط الكبري 
ملا  نتيجة  لبنان  يعيشه  الذي 
بد  ال  حوله  يدور من صراعات 
اللبنانيني  ألوروبا من مساعدة 
ارضهم  ترك  عدم  على 
غادر  إن  وبالطبع  ووطنهم، 
يعين  فهذا  وطنهم  اللبنانيون 
سيقوض،  لبنان  استقرار  ان 
مصلحة  من  ليس  أمر  وهذا 
ال  األوروبي  اإلحتاد  اوروبا. 
ميلك اي سالح وامنا ميلك املال 
البقاء  على  الشعوب  ملساعدة 
اإلحتاد  وعلى  مناطقها.  يف 
األوروبي اال يدعو النازحني اىل 
اجمليء اىل اوروبا وامنا العمل 
عليهم  واحلفاظ  ملساعدتهم 
رؤية  وهذه  مناطقهم،  يف 
مستقبلية قد توقظ االوروبيني 
على فكرة مساعدة الشعوب يف 
لرتك  دعوتهم  وليس  ارضهم 
الصرح  زوار  ومن  ارضهم». 
الصلح  ليلى  السابقة  الوزيرة 
العميد  الدرك  محادة، ثم قائد 

جوزف احللو.

   الراعي حبث ووفدا أوروبيا يف ملف النازحني والتقى 
فريد هيكل اخلازن وقائد الدرك 

 اعترب النائب علي عسريان يف 
تصريح له، أن «من حق لبنان أن 
يطالب بثرواته النفطية وحبماية 
من  االقليمية  البحرية  حدوده 

االطماع االسرائيلية».
اىل  عسريان  النائب  وأشار 
يرضى  او  يقبل  لن  «لبنان  أن 
لثروتنا  جمددا  اسرائيل  بسرقة 
النفطية يف البحر، وهو يطالب 
قرار  باستصدار  املتحدة  االمم 
مينع اسرائيل من ذلك»، مؤكدا 
هلا  سبق  املتحدة  «االمم  أن 
وأصدرت قرارات سابقة من ال 
عليها  وجيب  اليوم،  حتى   425
اليوم اصدار قرار حاسم العادة 

احلقوق النفطية اىل لبنان».
لبنان  «ان  عسريان:  وقال 
االحتالل  باستمرار  يرضى  لن 
او  مياهه  من  جلزء  االسرائيلي 
مزارع  اسرائيل  عليها  تقيم  ان 
يدفعنا  ما  وهو  جديدة،  شبعا 

عسريان: االمل معقود على دور بري للوصول 
اىل قانون انتخابي يراعي صحة التمثيل

للدفاع  ومقاومة  وشعبا  جيشا 
عن حقوقنا يف البحر كما يف الرب 
وحلماية حقوق لبنان النفطية يف 
الطبيعي  من  االقليمية.  مياهنا 
ومن  حبقوقنا  نطالب  نبقى  أن 
املتحدة  االمم  على  الواجب 
الن  الشأن  بهذا  قرار  اصدار 
ما تقوم به اسرائيل يف مياهنا 
االقليمية هو اعتداء سافر على 

لبنان».
«االمل  أن  اىل  عسريان  ولفت 
يؤديه  الذي  الدور  على  معقود 
بري  نبيه  الرئيس  دولة 
انتخابي  قانون  اىل  للوصول 
ويعيد  التمثيل  صحة  يراعي 
اللبناني»،  الشعب  بني  اللحمة 
له  اللبناني  «النظام  أن  مؤكدا 
بنيان خاص وهلذا السبب هناك 
دائما صعوبات يف الوصول اىل 
مهمة  امور  خبصوص  تفاهمات 

كقانون انتخاب او غريه»
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رئيس اجلمهورية منح الياس الرحباني وسام االرز.. رفول: تقديرا 
لعطاءاتك وبصماتك املشرقة فوق وجه الفن الراقي

الرئيس عون يمنح الياس الرحباني وسام األرز

العماد  اجلمهورية  رئيس  منح   
ميشال عون املؤلف املوسيقي 
األرز  وسام  الرحباني  الياس 
كومندور،  رتبة  من  الوطين 
وقلده إياه وزير الدولة لشؤون 
بيار  الدكتور  اجلمهورية  رئاسة 
تكرميي،  احتفال  خالل  رفول 
احلكمة  جامعة  إليه  دعت 
خليل  اخلوري  رئيسها  بشخص 
شلفون ومجعية «لقاء العمرين» 
املونسنيور  رئيسها  بشخص 
كميل مبارك، وشارك فيه، إىل 
رفول ممثال رئيس اجلمهورية، 
ممثال  خميرب  غسان  النائب 
األستاذ  النواب  جملس  رئيس 
جبيل  أبرشية  وراعي  بري  نبيه 
املارونية املطران ميشال عون 
ووزراء ونواب حاليون وسابقون 
ونقباء املهن احلرة وممثلو قادة 
والعسكرية  األمنية  األجهزة 
وحزبية  سياسية  وشخصيات 
وأكادميية  وثقافية  وفكرية 

وفنية.
شلفون

الوطين  بالنشيد  اإلحتفال  بدأ 
فكلمة  احلكمة،  جامعة  ونشيد 
قال  اجلامعة  لرئيس  ترحيب 
للناس  صنع  ملن  «حق  فيها: 
افراحهم واالعياد ان يعيد اليه 
هو  فرحا  ملرة،  ولو  الناس، 
منه وله، فيصنعون له العيد، 
اقرارا بفضل، وتقديرا ملوهبة، 
وحق  عطاءات.  على  وشكرا 
ملن مأل الوطن انغاما واناشيد 
يبادله  ان  رفيعة  فنية  واعماال 
فخامة  رئيسه،  فيبادر  الوطن 
يزهو  وساما  ومينحه  العماد، 
ويعكس  الفنان  صدر  على 

خلقية الرئيس».
الرحباني  «الياس  أضاف: 
اسم علم، بل علم هو وعالمة، 
اجياال  ظللت  ومرتفعة،  رفيعة 
جادة  وعملت  العقود،  مر  على 
الطاقات  امناء  على  جمتهدة، 
وصقل املواهب وتعزيز احلس 
النقدي وتركيز االتقان ومعنى 
الرحباني،  الياس  االلتزام. 
نشرتك يف تكرميه احلني، وهو 
مكرم كل حني ألنه قامة فنية 
أغنت  زاخرة  وقيمة  شاخمة، 
مأل  األصيل،  الفن  من  تراثا 
على  وترك  الثقايف  تارخينا 
اجلميع،  به  يشمخ  ومشا  جبينه 
اجاجني  كما  فوق،  اىل  مأله 
على  توزع  معتقة  مخرة  قانا، 
ومعه  العرس،  اىل  املدعوين 

كل أيامنا افراح».
وتابع: «إن اجملتمع الذي يكرم 
فنانيه هو جمتمع جدير باحلياة، 
يف  النبيل  لدورهم  واع  ألنه 
املتجددة،  احلياة  إعطائه 
الزاهية، اهلانئة واملتطلعة اىل 
معاثر  فوق  بها  يسمو  اجلمال، 
واملتغريات.  ونتوءاتها  احلياة 
على  جاد  الذي  الوطن  وان 
على  خالدين  بفنانني  العامل 
على  عات  هو  الرحابنة  غرار 
السقوط رغم التصدع وعالمات 
فالرسالة  واالضطراب.  الوهن 
هؤالء  ساللة  قدمتها  اليت 
ومنصور  -عاصي  املوهوبني 
خالل  من  وتستمر  والياس- 

عميقا  حفرت  واالحفاد،  األبناء 
اشبه  وباتت  الوطن،  جذع  يف 
شاخت  كلما  تزداد  ارز،  بغابة 
اليها  يلجأ  وصمودا،  خلودا 
عناء  من  فيسرتحيون  املتعبون 
صفائها  يف  ويالقون  واعباء، 

وجه اهلل وصفاء االصفياء».

«الفنان حني تشرتك  وأردف: 
بني  فألن  اجلامعة،  تكرميه  يف 
من  الكثري  ودعوته  دعوتها 
انهما  اجلامعة، حسبهما  النقاط 
ترسال،  اجله  من  من  لالنسان 
بوسعهما  ما  ويبذالن  وبذال 
وكرامته  سعادته  اجل  من 
حنو  واطالقه  وزناته  وتثمري 
التألق واالشعاع. من اجل هذا 
االنسان، صورة اهلل، ومن اجل 
واملواهب،  العطاءات  وطن 
تنتج  اجلامعة  احلكمة  كانت 
وتنقدها،  وتنقلها  املعرفة 
كبارا  واملنطقة  للوطن  وتصنع 
مواقف  وأصحاب  رأي  وقادة 
احتفالنا  وليس  ومواقع، 
اليوم سوى تعبري عن مشاركة 
اهل  بني  وتكاملية  ضرورية 
وحنن  الفن،  واهل  اجلامعة 
بناء  يف  أصيلون  بناة  وأنتم 
فالتحية  اإلنسانية.  احلضارة 
لكبارنا الفنانني، وللكبري الذي 
وقد  الرب،  أعطاه  مما  اعطى 
تسلم،  اليت  الوزنات  ضاعف 
كل  يف  فرحا  األرباح  ووزع 
حميا،  كل  على  ورضى  قلب، 
وطمأنينة يف كل ضمري، وكان 
ضمريا  اهلل  شاء  ما  اىل  يبقى 
يف  مندفعة  دفع  وقوة  حيا 

مسرية العطاء اليت تنتهي».

وختم: «إىل املكرم الفنان كل 
عشرات  يكلل  بوسام  التهاني 
فخامة  واىل  التقدير،  دروع 
عون،  ميشال  العماد  الرئيس 
ممثله  ومعالي  الوسام،  مانح 
بيننا كل احرتام وامتنان، واىل 
املكرمني يف لقاء العمرين، وال 
املونسنيور  الكبري  األخ  سيما 
التقدير  كل  مبارك  كميل 
واحملبة، واىل حضوركم املميز 

كل آيات الشكر والرتحيب».
زغيب

زغيب  هنري  الشاعر  ألقى  ثم 
رجل  «هذا  فيها:  قال  كلمة 
ولد حتت برج اخلطر. من جيرؤ 
عاصي  شقيق  يكون  أن  من، 
بهويتهما؟  يوسم  وال  ومنصور 
ذلك  من  وأخذ  فجرؤ  هو  أما 
وصمة  له  لكن  العظيم،  النهر 
ال تهدىء النهر. مذ عرفته قبل 
عقود، وهو ينحت يف امليلوديا 
أثبت  حتى  أجود،  إىل  جيد  من 
األغنية  بأن  اجلدل  يقبل  ال  مبا 

هلا ركن أول هو امليلوديا».
إن  البعض  «يقول  أضاف: 
النص  على  تقوم  األغنية 
يكون  قد  والصوت.  واللحن 
تكون  وقد  عاديا  الصوت 
أن  غري  عادية،  الكلمات 
امليلوديا هي اليت تنقذ العمل 
كان  إذا  الرتابة،  من  الفين 
اللحن ذا إبداع من طراز الياس 
هذا  املبدع،  هذا  الرحباني. 

الشقيق، هذا احلبيب ولي معه 
اإلعالن،  جاء  اإلنتاج،  من  عمر 
األغنية  جاء  أغنية.  فحوله 
الشعبية، فومسها بطابعه. جاء 
فأنتج  الكالسيكية،  املوسيقى 
املوجة  جاء  به.  يعتز  ما  فيها 
وبالبل  طيورا  فأطلق  األجنبية، 
اليوم  حتى  تزال  ما  ومحائم، 
من  املخملية.  بصمته  حتمل 
جيرؤ من غري الياس أن يكون 
وتبقى  ومنصور  عاصي  شقيق 

له بصمته اخلاصة؟».
لكتابه  مقدميت  «يف  وتابع: 
على  إنه  قلت  القمر،  نافذة 
حزن بعيد، لكنه ال يرك حبزنه 
سامعيه واملتلقني. هو يعطينا 
من  الفنان  والفنان  الفرح. 
هو  هذا  قلبه،  حزنه يف  خيفي 
الياس الرحباني وهكذا عرفته، 
صديقا وشقيقا وحمبا وخملصا، 
وهكذا أعطى لبنان الكثري طوال 
أن  عادة  نعرف  كثرية.  عقود 
حياول  الفشل،  يتجنب  الفنان 
أال يفشل. الياس الرحباني مل 
ينج من الفشل. هذا رجل عرف 
يف حياته فشال كبريا، إنه فشل 

أال يفشل من أي حلن».
مبارك

«قلبك  مبارك:  قال  بدوره، 
أبيض تلج وعاج، كلن عرفوك 
فواج  الناس  شوف  وحبوك، 
مربوك.  تتقلك  جاي  فواج، 
اخلصوصية  هذه  سأصف  فأنا 
األنغام  أعذب  أعطانا  للذي 
والذي جعلنا نرى من خالل هذا 
النور ونشم أطيب  النغم وهج 
حياكي  من  هناك  هل  العطور. 
أذنك من أنفك وعينيك؟ الياس 
أنت  فعل.  هكذا  الرحباني 
الفنان الوحيد الذي باستطاعته 
الطبيعة  حبسته  الذي  حيرر  أن 
وحده.  اإلنسان  يراه  أن  عن 
لنرى  أمسكنا  الرحباني  الياس 
ماذا خبأته لنا الطبيعة. سنقدم 
بني  عليها:  كتب  درعا،  لك 
العبقرية واجلنون مسافة امسها 
اإلبداع. الياس الرحباني يعيش 

يف اإلبداع».
أن  للمبدع  «ميكن  أضاف: 
أن  من  الكالم  هذا  من  ينزعج 
إبداعه  مدح  على  كالمك  تركز 
وتنسى شخصه. ال، حنن اخرتنا 
وقلبك  شخصك  لتكرميك، 
فنك  وليس  وذاتك  وفكرك 
انتجت  صفات  وهذه  فقط، 
للبنان  قدمته  الذي  اإلبداع 

والعامل. وحنن نقدم لك الدرع 
بعد  ألن  اإلحتفال،  بداية  يف 
رفول  بيار  الوزير  مينحك  أن 
منحك  الذي  الرئاسي  الوسام 
اجلمهورية،  رئيس  فخامة  إياه 

مل يعد لدرعنا قيمة».
غسان الرحباني

الرحباني:  غسان  الفنان  وقال 
«أنت الذي حيركين، وأنت أصال 
الذي حيرك لي يدي. أنت فكر 
فيدي تتحرك. أنت أنظر، فكري 
يتحرك. ما أنت وميض الفكرة 
واليد. احتادك الكلي مع اخلالق 
جعل منك خالقا كليا. تشعر به، 
جتلس إىل جانبه، يكلمك تكلمه، 
تراه،  أنت  هنا،  إنه  وتراه، 
علمتنا  الرحباني،  الياس  وأنت 
به  وأال نشعر  اخلالق،  نرى  أن 
اليت  احلياة،  هي  غريبة  فقط. 
احلجم،  بهذا  عمالق  من  جتعل 
صديقا أصيال ومتواضعا، قبل 

أن يكون أبا حنونا».
الفكر  أبيض  «ولدت  أضاف: 
زادت  وكلما  كربت  والروح. 
بياضا،  زدت  احلياة  مصاعب 
أغبطك،  إني  وشفافية.  حمبة 
حمبا  بقائك  على  ألغبطك  إني 
كل  من  الرغم  على  أبيض 
بعضا  أملك  ليتين  يا  شيء. 
من هذه الثروة املتأصلة فيك. 
لكنت  قبلك،  ولدت  ليتين 
ساعدتك يف بناء مستقبلك منذ 
صغرك. العامل من حولك يهبط 
الياس  يا  أنت  تعلو.  وأنت 
أصبحت  كأنك  وتعلو،  تعلو 
جمموعة  على  الوحيد  الساهر 
يف  فراش  على  ينامون  بشر 
غرفة العناية الفائقة. هم كثر، 
هم األكثرية، ولكنهم يف حالة 
الوحيد  أنت  الفائقة.  العناية 
الوحيد  أنت  عليها،  الساهر 
حباجة  هم  من  يعرف  الذي 
إليه، حتى قبل أن يفكروا. هم 
كثر فعال ولكن مع من نتكلم؟ 
أنتكلم مع األكثرية الغائبة، أو 
مع الساهر عليها؟ فأنت املتحد 
أنت تعرف ما حنن  اخلالق،  مع 

حباجة إليه».
الكثريين،  «نصحت  وتابع: 
ولكن  الكثريين  درب  أضأت 
عاملك  يف  الياس  يا  إبق 
ال  أو  أردفنا  فإذا  اجلميل، 
ويغطينا  علينا  ينزل  طيفك 
ونعلف،  نطلب  ان  دون  من 
فأنت العطاء بال حدود. إبق يا 
الياس يف مملكتك، وادعنا كي 

نسكن عندك، ألنه كلما كربت 
على  الناس  ارتاحت  مملكتك 
األرض. لذلك، سأقول لك إن 
مملكتك ليست من هذا العامل، 
املرتبع على عرش  املارد  أيها 

العطاء، أحييك».
املحتفى به

رئيس  فشكر  به  احملتفى  أما 
الذي  الوسام  على  اجلمهورية 
ميثله يف  من  وعلى  إياه  منحه 
رفول  بيار  الوزير  اإلحتفال 
وجامعة احلكمة ورئيسها ومجعية 
ورئيسها  العمرين»  «لقاء 
تكرميه،  حفل  يف  واملشاركني 
اهلل  عامل  إىل  «الدخول  وقال: 
لقد  صعبا.  أو  بعيدا  ليس 
دخلت عامل اهلل حامال معي حمبة 
وغفرانا. رأيت الناس يف غربة 
وال  ضائعني  هائمني  وبعد، 
أمل يف نور اهلل. لكن احلقيقة، 
ليست يف األبعاد الكونية، إنها 
الضائعني.  الناس  أنفس  يف 
وما  نصنع  ما  كل  اهلل يف  إن 
نفكر وال ضرورة يف البحث عن 

الالموجود».
اجلنة  أبواب  «إفتحوا  أضاف: 
العقل،  خاليا  يف  املوجودة 
لآلخرين،  ابتسمتم  وكلما 
واحملبة.  احلقيقة  من  تقرتبون 
ينري  فرح  قبح،  حبة  كل  ففي 
خبايا العقل املوجودة يف العمق 
املوسيقى  أن  وكما  النوراني. 
أرج  اهلل،  جنة  من  نفحة  هي 

نبض  هي  القمر،  حدائق  من 
عودة النفس إىل خالقها، هي 
احلنني، هي األعمار كلها، هي 

دين الكون الواحد».
رفول

للفنانة  غنائية  وصلة  وبعد 
جوني  والتينور  صقر  باسكال 
وسام  تعليقه  وقبيل  عواد، 
على  كوموندور  رتبة  من  األرز 
رئيس  باسم  املكرم  صدر 
كلمة  رفول  ألقى  اجلمهورية، 
للبنان  تكريم  «هو  فيها:  قال 
الفكر والفن واإلبداع عرب قامة 
أمثرت إىل العامل ووزعت األحلان 
الياس  واألغاني.  والشعر 
العمالقني  شقيق  الرحباني 
عاصي ومنصور، أبدع يف زمن 
الكبار وحلن فنا مجيال، ما زالت 
أصداؤه ترتدد من حناجر خالدة، 
وتراثنا  صباحاتنا  يف  عششت 

وذكرياتنا وأوقاتنا احللوة».
اللقاء،  «كم حيلو هذا  أضاف: 
وردة  لنضع  جنتمع  وحنن 
الفنان  صدر  على  وشكر  حمبة 
وحمبني  أهال  الرحباني،  الياس 
ومسؤولني ولنقول له: لو كان 
حياتنا،  يف  واحد  فضل  لك 
يكفيك أنك ساعدتنا على احللم 

والفرح واحلب».
الكبري  امللحن  «أيها  وتابع: 
الشاعر  أيها  واجلميل.  والغزير 
الكلمة.  خدود  على  الراقص 
األرض  عشق  امللتزم  أيها 
يسرني  واحلرية،  والوطن 
أمثل  أن  املناسبة،  هذه  يف 
فخامة رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون، يف حفل تكرميك 
وأن أقلدك وسام األرز الوطين 
منحك  الذي  كومندور  رتبة  من 
لبصماتك  تكرميا  لك،  إياه 
املشرقة فوق وجه الفن الراقي 
عطاءاتك  ولصفحة  لبنان  يف 

الغزيرة باإلبداع».
الياس  «األستاذ  وختم: 
الوطن  أعطاك  الرحباني، 
بك  للبنان  فهنيئا  وأعطيته. 
عنوان  جيدة  بصحة  ودمت 
نرجوه ألبنائنا متجذرا يف  زمن 

حضارة ال تنضب».

تقدم الرئيس حسني احلسيين، يف تصريح، من «اللبنانيني مجيعا 
بأحر التعازي برحيل املناضل الكبري النقيب حممد البعلبكي، الذي 
نذر نفسه، حتى آخر يوم من حياته، للدفاع عن احلريات العامة يف 

وطن احلرية فيه مربر وجوده وبقائه واستمراره».
كما تقدم من عائلته بأحر التعازي، سائال املوىل أن يسكنه فسيح 

جنانه».

   احلسيين عن حممد البعلبكي: نذر 
نفسه للدفاع عن احلريات العامة 

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع يف معراب سفري 
العربية املتحدة يف لبنان محد سعيد الشامسي،  دولة االمارات 
األوضاع  اجملتمعون  وعرض  اهلندي.  إيلي  الدكتور  حضور  يف 

السياسية العامة يف لبنان واملنطقة.
كما زار السفري برفقة جعجع جمسم الزنزانة املوجود يف معراب 
معتقل  عاما يف   11 أمضى  كيف  القوات  رئيس  له  حيث شرح 

وزارة الدفاع.

   جعجع استقبل سفري دولة االمارات 
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لبنانيات

 2017 آذار   25 Saturday 25 March 2017السبت 

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  لبى 
رئيس  دعوة  باسيل  جربان 
من  االمريكية  العمل  جمموعة 
الوزير   )ATFL( لبنان  أجل 
سبينسر  السابق  والسيناتور 
الذي  السنوي  للعشاء  ابراهام 
أقامه يف «فريمونت أوتيل» يف 
واشنطن، ختلله تكريم سيدتني 
الشيخة  هن  لبناني  أصل  من 
ألعماهلا  الصباح  بولس  رميا 
اخلريية يف قضايا  ومساهماتها 
والالجئني،  والطفل  املرأة 
ألعماهلا  دبانة  كارين  والسيدة 
وتقدمياتها  الرتبية  جمال  يف 
احلاجات  أصحاب  لألطفال 

اخلاصة.
باسيل  عقيلة  اىل  احلفل  حضر 
باسيل،  عون  شانتال  السيدة 
الكونغرس  أعضاء  من  عدد 
لبناني  أصل  من  األمريكي 
احلقلني  يف  فاعلة  وشخصيات 
الواليات  يف  واخلاص  العام 
القائم  اىل  إضافة  املتحدة، 
يف  اللبنانية  السفارة  بأعمال 
والقنصل  جزار  كارال  واشنطن 
وديبلوماسيني  قرانوح،  علي 
لبنانيني وأجانب وحشد من أبناء 

اجلالية اللبنانية.
فيها:  قال  كلمة  باسيل  وألقى 
«بعد عودة احلياة الدستورية اىل 
انتخاب  مع  لبنان  يف  طبيعتها 
ميشال  اجلنرال  الرئيس  فخامة 
عون، يبقى ان نتفق على قانون 
التمثيل.  صحة  يؤمن  انتخاب 
اللبنانية  الصيغة  على  وحبفاظنا 
تعايش  على  القائمة  الفريدة 
املختلفة،  الدينية  املكونات 
خصوصا اننا تعلمنا من ماضينا 
هو  احلتمي  مصرينا  ان  األليم 
قد  نكون  بذلك  سويا،  العيش 
أفشلنا ما حياول داعش فرضه 

على املنطقة.
اليوم  باملشاركة  قمنا  وقد 
ضد  الدولي  التحالف  مؤمتر  يف 
املعادلة  ان  معتربين  داعش، 
فشل  لبنان  جنح  اذا  واضحة: 
داعش، واذا جنح داعش سقط 
واحلفاظ  أمجع.  والعامل  لبنان 
على لبنان هو الرد األنسب على 

داعش.
إن استمرار صيغتنا تؤكد للعامل 
زال ممكنا يف  ما  التعايش  ان 
العامل خماوف بني  وقت يشهد 
املسلمني واملسيحيني ويتقاتل 
املنطقة  يف  والشيعة  السنة 
واملسيحي  املسلم  يتعايش 
لبنان  يف  والشيعي  والسين 

باسيل من واشنطن: إذا جنح لبنان فشل داعش وإذا 
جنح داعش سقط لبنان والعامل أمجع

خالل الندوة ويظهر الوزير الرياشي

مطرانيـّة الرّوم امللكيني الكاثوليك يف أسرتاليا 
ونيوزيالندا 

والرّابطة الزحليـّة 
تتشرّفان

بدعوتكم لحضور حفل إطالق كتاب
"حصاد السـّبعني من مواسم الرّأي والحنني"

للصـّحفي والكاتب والباحث األستاذ بول خيّاط

املكان: قاعة كنيسة املطرانيـّة 
80 Waterloo Road, Greenacre, NSW, 

2190
الزّمان: يوم األحد الواقع فيه  ٢٨  أيـّار ٢٠١٧

وذلك عند السـّاعة الرّابعة بعد الّظهر
يلي التّوقيع حفل كوكتيل 

ملزيد من اإلستعالم يرجى اإلتـّصال :
بالسيـّد ميشال ديبة على الرّقم : 0416577566  

أو بالسـيـّد طوني الزّغبي على الرّقم: 
0405500368

أو باألب إبراهيم سلطان على الرّقم: 
   0423726840

الدّعوة عامة

والشارع  الواحدة  املنطقة  داخل 
مل  واذا  الواحد.  والبيت  الواحد 
تنجح جتربة التعايش يف لبنان، 
دولة؟  اي  يف  ستنجح؟  فأين 
لذلك من الضروري احلفاظ على 

لبنان».
ايها  «أنتم  باسيل:  أضاف 
الواليات املتحدة  اللبنانيون يف 
لنا،  احلقيقية  الثروة  االمريكية 
وحنن يف وزارة اخلارجية ندعمكم 
للمجتمع  مضافة  قيمة  النكم 
األمريكي، خصوصا انكم جنحتم 
العام  والشأن  السياسة  يف 
وأعلن  امليادين.  خمتلف  ويف 
أصل  من  املتحدرين  أنتم  لكم 
بإمكانكم  أصبح  انه  لبناني 
من  أجدادكم  جنسية  استعادة 
إقراره  مت  الذي  القانون  خالل 
يف جملس النواب أخريا. نريد أن 
نعطيكم حق التصويت، وعليكم 
تسجيل أوالدكم يف السفارات. 
نريدكم أن تستثمروا يف لبنان، 
جينون  كانوا  أينما  واللبنانيون 
قناصل  نريد  كما  األموال. 
فخريني يف كل والية لتقريبكم 

من بلدكم».
جمموعة  على  «نعتمد  وتابع: 
لبنان  أجل  من  االمريكية  العمل 
لبنان وتلبية  للدفاع عن قضايا 
اجليش  دعم  سيما  وال  حاجاته، 

السلطات  ونشكر  اللبناني، 
لبنان.  دعمها  على  األمريكية 
ونتطلع اىل مشاركتكم يف مؤمتر 
الطاقة اإلغرتابية الذي يعقد يف 
بريوت يف 4 و5 و6 أيار املقبل 
دولة،   90 من  أكثر  مبشاركة 
وهذا مدعاة فخر ألنكم لبنانيون 

ناجحون.
للعامل  الكثري  قدم  لبنان 
ملتزمون  وحنن  ولإلنسانية 
يف  السالم  اىل  الوصول 
سيمنعنا  شيء  وال  منطقتنا، 
لبنان  حتقيقه،  ومن  احللم  من 

سيعرف األمان».
مقر  يف  التقى  باسيل  وكان 
لوي  نيتا  النائبني  الكونغرس 
البحث  وتناول  آنغل  وإيليوت 
الدولي  التحالف  اجتماع  نتائج 
حملاربة «داعش» واالداء املتميز 
للبنان يف هذا اجملال، كما جرى 
السوري  اللجوء  أزمة  البحث يف 
وتداعياتها السلبية، إضافة اىل 

املساعدات للجيش اللبناني.
وزار وزير اخلارجية مقر الصندوق 
الدولي وناقش مع مدير الشرق 
جهاد  الصندوق  يف  االوسط 
أزعور توصيات الصندوق إلعادة 
اللبناني،  االقتصاد  إنعاش 
لبنان  ودور  الضرييب  والنظام 

يف إعادة إعمار سوريا.

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول  امس  بعد ظهر  بري  نبيه 
العام  املدير  التينة،  عني  يف 
للتنمية  الكوييت  للصندوق 
عبد  العربية  االقتصادية 
وفد  رأس  على  البدر  الوهاب 
جملس  ورئيس  الصندوق،  من 
اجلسر  نبيل  واالعمار  االمناء 
ونائبه ياسر بري، وجرى عرض 

نشاط الصندوق يف لبنان.
وقال البدر بعد اللقاء: «تشرفت 
بري،  الرئيس  دولة  بلقاء 
الصندوق  نشاط  عن  وحتدثنا 
خصوصا  لبنان  يف  الكوييت 
الزيارة  بهذه  يتعلق  ما  يف 
واللقاءات اليت نقوم بها. وقد 
بعد  سنفتتح  أننا  دولته  أبلغت 
يف  املشاريع  أحد  السبت  غد 
الصرف  مشروع  وهو  اجلنوب، 
الصحي ملرجعيون واخليام الذي 
قام الصندوق بتمويله من ضمن 
اىل  باالضافة  سابق،  قرض 
للمناطق  الكويت  منحة  من  جزء 

اجلنوبية سابقا».
مهتمة  الكويت  «طبعا  أضاف: 
ما  املشاريع خصوصا يف  بهذه 
يتعلق باملياه والصرف الصحي، 
بالعمل  مستمر  والصندوق 
يف  االخوة  مع  اجملال  هذا  يف 

لبنان».
سفري  استقبل  بري  وكان 
املانيا مارتن هوت وعرض معه 

التطورات.
وبعد الظهر استقبل عضو اللجنة 
عزام  «فتح»  حلركة  املركزية 
الفلسطيين  والسفري  االمحد 
حركة  سر  وأمني  دبور  أشرف 
يف  التحرير  ومنظمة  «فتح» 
لبنان فتحي ابو العردات، ودار 
العربية  التطورات  حول  احلديث 
وموضوع  الفلسطينية  والقضية 

املخيمات يف لبنان.
انه  الزيارة  بعد  االمحد  وقال 
الرئيس  حتيات  بري  اىل  نقل 
عباس  حممود  الفلسطيين 
بعد  التطورات  على  وأطلعه 
زيارة الرئيس ابو مازن االخرية 
يتعلق  ما  يف  خصوصا  للبنان، 
ونتائج  الفلسطينية  بالقضية 
االتصاالت الفلسطينية واالدارة 
عملية  حول  اجلديدة  االمريكية 
االوسط،  الشرق  يف  السالم 
العربية  للقمة  التحضري  وكذلك 

اليت ستعقد يف االردن».
حبث  جرى  «كذلك  أضاف: 
الفلسطينية  املخيمات  اوضاع 
عني  وخصوصا خميم  لبنان  يف 
بذلت  اليت  واجلهود  احللوة، 
إلعادة  االخرية  الفرتة  يف 
االمنية  القوة  وتشكيل  تفعيل 
داخل  املشرتكة  الفلسطينية 
عني احللوة، وقطع الطريق على 
وامتدادات  غرباء  حماوالت  كل 
اقليمية ودولية الستخدام املخيم 
الفسلطيين لضرب االستقرار يف 
لبنان. وحنن نفتخر ونعتز بالدور 
الذي يقوم به الرئيس بري يف 
االستثنائي  واجلهد  اجملال  هذا 
مع  سواء  يبذله شخصيا،  الذي 
مع  او  الفلسطينية  الفصائل 
بهذا  املعنية  اللبنانية  االجهزة 
حباجتنا  نشعر  وحنن  املوضوع. 
الذي  دولته  جهود  اىل  املاسة 

مركزية  املواقف  كل  يف  يؤكد 
وضرورة  الفلسطينية  القضية 
يف  واالستقرار  االمن  توفري 
وحل  الفلسطينية،  املخيمات 
االمنية  سواء  املخيمات  مشاكل 
ايضا  وناقشت  املعيشية.  او 
االجتماع  بري  الرئيس  مع 
التحضريية  اللجنة  عقدته  الذي 
الفلسطيين  الوطين  للمجلس 
اليت  واجلهود  بريوت  يف 
االنقسام  النهاء  شخصيا  بذهلا 
الفلسطيين، واكدت له التزامنا 
واطلعته  عليه،  االتفاق  مت  ما 
على العقبات اليت برزت. وبكل 
خاصة  اقول  ووضوح  صراحة 
ما اعلن عنه يف غزة من اعادة 
تشكيل ما يسمى اللجنة االدارية 
الدارة شؤون غزة، هذه اخلطوة 
اليت قام بها االخوة يف محاس 
يف  صدر  ما  وروح  تتناقض 

بري استقبل مدير الصندوق الكوييت ووفدا 
فلسطينيا برئاسة األمحد

بري  الرئيس  لعب  وقد  بريوت 
النظر  وجهات  تقريب  دورا يف 
بني الفصائل الفلسطينية واكد 
اليت  االمور  سيتابع  انه  على 
بريوت  بيان  تنفيذ  دون  حتول 
وطنية  وحدة  حكومة  بتشكيل 
الفصائل  كافة  بني  فلسطينية 
لعقد  متهيدا  االنقسام  وانهاء 
اجمللس الوطين بشكل متزامن، 
االنقسام  النهاء  قلت  وكما 
وجه ضربة كبرية  الذي  املقيت 
وللجهود  الفلسطينية  للقضية 
العربية وتوحيدها باجتاه الوصول 
االسرائيلي  االحتالل  انهاء  اىل 
باقامة  الدولتني  حل  وتنفيد 

دولة فلسطينية مستقلة».
من جهة أخرى، اجرى بري اتصاال 
بالسفري الربيطاني هيوغو شورتر 
اإلرهابي  اهلجوم  بضحايا  معزيا 

يف لندن.

الرئيس بري  خالل احد استقباالته

علي  السيد  العالمة  استنكر    
اليوم،  بيان  يف  اهلل  فضل 
ذي تعرضت  «االعتداء الوحشي الَّ
له العاصمة الربيطانية»، رافضا 
داعيا  اإلسالم،  إىل  نسبه 
بريطانيا  اإلسالمية يف  «اجلالية 
من  اإلسالمي  املوقف  بيان  إىل 

هكذا جرائم».
وقال: «إنَّ االعتداء اآلثم الذي 
تعرَّضت له العاصمة الربيطانية، 
الدينية  القيم  على  اعتداء  هو 
على  اعتداء  لكونه  واإلنسانية، 
النفس اليت حرَّمها اهلل، وإساءة 
إىل العالقة الوطيدة اليت ترسخت 
بني املسلمني وأبناء هذا البلد. 
ندين  الذي  الوقت  يف  نا  إنَّ
اجلاليات  ندعو  االعتداء،  هذا 
وأوروبا  بريطانيا  يف  اإلسالمية 
إىل التعبري عن املوقف اإلسالمي 
االعتداءات،  الرافض ملثل هذه 
والتصدي للمصطادين يف املاء 
مناخات  خلق  يريد  ممن  العكر، 

والغرب  املسلمني  بني  التوتر 
وبني  وبينهم  عام،  بشكل 

بريطانيا بشكل خاص».
اضاف: «نعيد التشديد على أن 
هذه  مثل  يربر  ما  هناك  ليس 
من  فاعليها  يربئ  أو  األعمال، 
ارتكبوها،  اليت  اجلرمية  صفة 
إال  منها  يستفيد  ال  واليت 
باإلسالم  خريا  يريد  ال  من  كل 
واملسلمني، وأن نرد على ذلك 
االنفتاح  مبدأ  على  بالتأكيد 
ذي نريده أن يبقى  والتواصل الَّ
مع  املسلمني  عالقة  يف  قائما 

اآلخر».
على  الطبيعي  الرد  «إن  وختم: 
املماثلة،  واجلرائم  العمل  هذا 
بني  التواصل  تأكيد  ل يف  يتمثَّ
والعمل  والغرب،  املسلمني 
التطرف  تيارات  ملواجهة  سويا 
اليت  والعنصرية،  واإلرهاب 
تهدد  إمنا  بعينه،  بلدا  تهدد  ال 

اإلنسانية بكل مكوناتها».

علي فضل اهلل استنكر تفجري لندن: الرد 
باحلوار بني املسلمني والغرب 

فؤاد خمزومي يف  املهندس  الوطين»  «احلوار  حزب  رئيس  شجب 
الربيطاني  الربملان  مقر  أمام  وقع  الذي  اإلرهابي  «االعتداء  بيان، 

وأوقع ضحايا أبرياء».
وأكد أن «اجلرائم اإلرهابية مدانة بقوة، وتتطلب مواجهتها تعاونا 

دوليا حازما يدحر اإلرهاب وحيقق األمن والسالم العامليني».
وكان خمزومي ابرق إىل رئيسة الوزراء ترييزا ماي ووزير اخلارجية 
شورتر،  هيوغو  لبنان  يف  الربيطاني  والسفري  جونسون  بوريس 
الشفاء  ومتمنيا  بالضحايا  ومعزيا  اإلرهابية»  «اجلرمية  مستنكرا 

العاجل للجرحى

  خمزومي استنكر االعتداء امام الربملان الربيطاني 
وابرق معزيا بالضحايا 
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لبنانيات

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

اللبنانية»  «القوات  حزب  نظم 
يف معراب، لقاء حواريا بعنوان 
«النفط والغاز يف لبنان: إدارة 
سياق  واعد»، يف  سليمة...غد 
استتباع املؤمتر األول الذي عقد 
حول  ومتحور  الفائت  العام  يف 
قطاع  يف  الشفافية  «تعزيز 

النفط والغاز يف لبنان».
استهل  الذي  اللقاء،  حضر 
والقواتي  الوطين  بالنشيدين 
طراد  جيسي  اإلعالمية  وقدمته 
قسطون، ممثل الرئيس ميشال 
جواد  السابق  النائب  سليمان 
لشؤون  الدولة  وزير  بولس، 
تويين،  نقوال  الفساد  مكافحة 
نبيل دو فريج، جوزف  النواب: 
نعمة  الشاب،  باسم  املعلوف، 
احلوت،  عماد  نصر،  ابي  اهلل 
علي  والنائب  اخلري  كاظم 
داود  بالدكتور  ممثال  عسريان 
مروان  السابق  الوزير  رعد، 
السابق  الوزير  ممثل  شربل، 
أشرف ريفي مستشاره االعالمي 
أسعد بشارة، ممثل تيمور وليد 
قيادة  جملس  عضو  جنبالط 
احلزب التقدمي االشرتاكي جهاد 
سياسية  وشخصيات  زهريي 
واقتصادية  ودبلوماسية 

وإعالمية.

جعجع
املؤمتر  عن  قصري  فيلم  بعد 
األول، قال رئيس حزب «القوات 
«اليوم  جعجع:  مسري  اللبنانية» 
تاريخ  وهو  آذار   23 يصادف 
عام  القوات  حزب  حل  ذكرى 
1994، ولكن يف نهاية املطاف 
هم الذين احنلوا وبقيت القوات. 
البعض يعترب ان انعكاسات عهد 
فقط  حمصورة  كانت  الوصاية 
ولكن  واالستقالل  بالسيادة 
ذاك  انعكاس  كان  الواقع  يف 
العهد على االقتصاد مؤملا جدا 
على لبنان، فجزء كبري من الدين 

عهد  اىل ممارسات  يعود  العام 
الوصاية، والفساد سجل أرقاما 

قياسية».
أضاف: «لالسف، كل يوم هناك 
خرب عن فساد غري مقبول حيصل 
االدارة  جوانب  من  جانب  يف 
اللبنانية، حبيث بات من الصعب 
إقناع املواطنني بتحسني الواقع 
ما  ولكن  اللبنانية،  الدولة  يف 
يعطي األمل للناس هو اخلطوات 
جيب  فما  واإلصالحية،  العملية 
على  اليد  وضع  هو  به  القيام 
اإلكتفاء  وليس  الفساد  مكامن 

باملناداة به».
النفط  قطاع  «ان  جعجع  واعترب 
والغاز هو القطاع األكثر حساسية 
«االرقام  وقال:  لبنان»،  يف 
اجلديدة تشري اىل ان االحتياطي 
يقدر بنحو 600 مليار دوالر، لذا 
أنفسنا يف  ال ميكننا ان نسامح 
اهلدر يف  او  الفساد  عاث  حال 
هذا القطاع احليوي، فنحن اليوم 
جيدا  وسنراقب  احلكومة  داخل 
يتسرب  فساد  أي  نرتك  ولن 

اىل هذا القطاع».
وإذ أمل «تعاون اجلميع من أجل 
الوصول اىل النتيجة املطلوبة»، 
والغاز  النفط  «استخراج  متنى 
ومن  سليمة  بطرق  لبنان  يف 

دون أي فساد».

كلمة ابي خليل
الشؤون  وحدة  رئيس  وألقى 
إدارة  هيئة  يف  القانونية 
دعبول  غابي  لبنان  البرتول يف 
كلمة وزير الطاقة واملياه سيزار 
أبي خليل، فقال: «للمرة الثانية 
يدعونا حزب القوات اللبنانية اىل 
املشاركة يف ندوة حوارية حول 
رافعا  لبنان  يف  والغاز  النفط 
شعار الشفافية يف هذا القطاع، 
وهذا ما يثبت النية والعزم على 
القطاع  هذا  الشفافية يف  دعم 

وهذا ما نرحب به دوما».
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أضاف: «عملنا منذ اللحظة األوىل 
النطالقة العهد اجلديد على إيالء 
أولوية  لبنان  البرتول يف  قطاع 
مطلقة، فاملرسومان التطبيقيان 
اجللسة  يف  أقرا  العالقان 
وهنا  الوزراء.  جمللس  األوىل 
مقولة  أن  ألوضح  هاللني  أفتح 
التسرع يف إقرار املرسومني غري 
صحيحة، إذ أن هذين املرسومني 
متت دراستهما على مدى والية 
شاركت  متتالية  حكومات  ثالث 
اللبنانية،  األحزاب  معظم  فيها 
أخذت  مالحظات  الوزراء  وأبدى 
اهليئة مبعظمها فأين التسرع يف 
إقرار املرسومني؟ كما إنه بإقرار 
استكملت  املرسومني  هذين 
لألنشطة  التشريعية  املنظومة 
خامتتها  كانت  واليت  البرتولية، 
الضرييب  القانون  مشروع  إقرار 
من  البرتولية  باألنشطة  املتعلق 
قبل جملس الوزراء وإحالته على 

جملس النواب إلقراره».
وتابع: «ان احلكومة يف جلستها 
وزارة  حث  على  وبناء  الثانية 
نية  أعلنت  هلا،  واملياه  الطاقة 
مبادرة  اىل  االنضمام  لبنان 
الصناعات  يف  الشفافية 
لبنان  يكون  لكي  االستخراجية، 
اليت  العامل  يف  الوحيدة  الدولة 
مبادرة  اىل  انضمامها  تعلن 

بدء  قبل  وذلك  الشفافية 
األنشطة البرتولية فيها».

وقال: «ال بد لنا أن نعلن للعامل 
على  عاد  قد  لبنان  أن  أمجع 
منطقة  يف  البرتولية  اخلارطة 
احلوض املشرقي للبحر األبيض 
املتوسط، وهذا ما أكده باألمس 
شرق  مؤمتر  يف  املشاركون 
انعقد  الذي  للغاز  املتوسط 
هليئة  كان  وقد  قربص،  يف 
مشاركة  البرتول  قطاع  إدارة 
بعض  أبرزت  حيث  فيه،  بناءة 
خالهلا  من  يظهر  اليت  البيانات 
احتمال وجود البرتول يف الرقع 
هنا  ومن  للمزايدة.  طرحنا  اليت 
نؤكد لكم أننا سنبقى متمسكني 
مياهنا  يف  الكاملة  حبقوقنا 
دعوة  على  وسنواظب  البحرية، 
عن  املنقبة  العاملية  الشركات 
البرتول اىل االشرتاك يف دورة 
سيقفل  اليت  األوىل  الرتاخيص 
باب املزايدة فيها يف 15 أيلول 

.«2017
أضاف: «ان وزارة الطاقة واملياه 
البرتول  قطاع  إدارة  وهيئة 
توليان موضوع الشفافية أهمية 
أن  لنا  بد  ال  وبالتالي  قصوى، 
نلفت االنتباه اىل أن اهليئة قد 
اتبعت خالل دورة التأهيل األوىل 
 ،2013 العام  يف  أجريت  اليت 
الشركات  مع  شفافة  إجراءات 
وهذا  املسبق،  التأهيل  طالبة 
املؤهلة  الشركات  عنه  ما عربت 
يف  ما  وأهم  وتكرارا.  مرارا 
املوضوع أن هذا حصل من دون 
وجود أي قانون لدعم الشفافية 
املنطلق  هذا  ومن  حينه،  يف 
واهليئة  الوزارة  متسك  نؤكد 
من  املطروح  القانون  مبشروع 
قبل النائب معلوف، وندعو اىل 
ممكن.  وقت  أقرب  يف  إقراره 
كما إننا نؤكد على اتباع إجراءات 
شفافة يف مرحلة تقييم عروض 
إظهار  على  واحلرص  املزايدة 
من  عال  مقدار  على  النتيجة 
دفرت  كان  إذا  ألنه  الشفافية، 
إجراءات  على  ينص  الشروط 
عرضها  وكيفية  النتيجة  صدور 
على جملس الوزراء الختاذ القرار 
رخصة  ومنحه  الفائز  بتلزيم 
الطبيعي  فمن  حصرية،  برتولية 
إجراءات  ذلك  كل  يف  نتبع  أن 
الرمسية  اجلريدة  يف  منشورة 

واضحة وعلنية».
وتابع: «أما بالنسبة اىل اتفاقية 
مت  فقد  واإلنتاج  االستكشاف 
الرمسية  اجلريدة  يف  نشرها 
العموم،  من  معروفة  وأصبحت 
للتفاوض  قابلة  غري  وهي 
تزال  ال  انها  يقول  من  وهناك 
املناسبة  هذه  وأنتهز  سرية. 
ألدعو  احلواري،  اللقاء  وهذا 
يف  السياسية  األحزاب  مجيع 
النيابية  الكتل  ومجيع  البالد 

يف جملس النواب، اىل التعامل 
والغاز  النفط  قطاع  ملف  مع 
وليس  تفاؤلي  إجيابي  بأسلوب 
ألننا  تشاؤمي،  سليب  بأسلوب 
يف  بنزاهة  العمل  نصمم  عندما 
أي قطاع من القطاعات العامة، 
سوف تأتي النتائج طيبة وسيعم 
البالد جو من النمو االقتصادي، 
واهليئة  الوزارة  أبواب  أن  كما 
مفتوحة دائما لنقبل أي مالحظات 

بناءة حول إدارة هذا القطاع».
إجراءات  «استتباع  ب  وطالب 
الذي  العمل  مبواصلة  الشفافية 
بدأته اهليئة ووزارة املالية، على 
الصندوق  قانون  مسودة  وضع 
السيادي ودقائق العمل يف هذا 
الصندوق، حتى نعطي منذ اآلن 
إشارات إجيابية حول إدارة هذه 
الثروة يف املستقبل، واحملافظة 

عليها لألجيال املقبلة».

املعلوف
مداخلته  فتمحورت  املعلوف  أما 
حول موضوع احلوكمة يف النفط 
تعزيز  قانون  واقرتاح  والغاز 
وقال:  القطاع،  يف  الشفافية 
«إن دور املشرع يكمن يف وضع 
تؤمن  اليت  السليمة  القوانني 
سري  وحسن  املواطنني  مصاحل 
واالستغالل  احليوية،  القطاعات 
الطبيعية  للثروات  السليم 
املتوفرة يف البلد، وألن تأمني 
الشفافية يف قطاع النفط والغاز 
القوانني  إصدار  خالل  من  تبدأ 
تقدمت  فقد  للقطاع،  الراعية 
الفساد  قانون ملكافحة  باقرتاح 
ودعم الشفافية يف هذا القطاع. 
إىل  القانون  اقرتاح  إحالة  وبعد 
النيابية مت تشكيل  الطاقة  جلنة 
صياغة  أعادت  فرعية  جلنة 
نصوص اقرتاح القانون بالتعاون 
والتنسيق مع هيئة إدارة قطاع 
البرتول، ورفعت تقريرها مرفقا 
األم  اللجنة  إىل  اجلديد  بالنص 
اليت درسته يف جلستها بتاريخ 
االخرية  املسودة   .2017/1/24
توزيعه  مت  الذي  بامللف  مرفقة 
اليوم. وسأعرض عليكم أبرز ما 
ورد يف هذه املسودة من اقرتاح 
القانون، والذي نسعى من خالله 
وحماربة  الشفافية  تعزيز  اىل 
العملية  مراحل  كل  يف  الفساد 
البرتولية بدءا من مرحلة التأهيل 
وقف  إىل  ووصوال  املسبق 

التشغيل وإزالة املنشآت».
اجتماع  إىل  «أعود  أضاف: 
بتاريخ  النيابية  الطاقة  جلنة 
ممثلو  طلب  حيث   2017/1/24
بعض  إجراء  العدل  وزارة 
اجلديد  النص  على  التعديالت 
نصوصه.  بعض  وضبط 
مين  اللجنة  طلبت  لذلك  وبناء 
حبضور  جانبية  اجتماعات  عقد 
البرتول  قطاع  إدارة  هيئة 

العدل  وزارة  وممثلي 
املطلوب.  بالعمل  للقيام 
إجتماعا  الغاية  هلذه  فعقدنا 
بنتيجته  مت   2017/2/10 بتاريخ 
البت  املطلوب  النقاط  حتديد 

فيها وهي:
اليت  باجلهات  النظر  إعادة   -
النشاطات  ممارسة  عليها  مينع 
ومت  البرتول.  بقطاع  املتعلقة 
الطلب من ممثلي وزارة العدل 
اجلهات  يتضمن  جدول  إعداد 
أهميتها  حبسب  املسؤولة 
واألمور املمنوعة من ممارستها 
القرابة لكل من  مع حلظ درجة 

هذه اجلهات.
- إضافة تعريفات جديدة تتضمن 
تعريف املعاونني واملستشارين 
للجهات املسؤولة الوارد ذكرها 
من  وطلبنا  الثالثة.  املادة  يف 
وهيئة  العدل  وزارة  ممثلي 
التعريف  وضع  البرتول  إدارة 

املناسب.
- حتديد أنواع اجلرائم املذكورة 
يف اإلتفاقيات الدولية والعقوبة 
أجل  من  منها  لكل  املقرتحة 
إدراجها يف اقرتاح القانون بدل 

اإلشارة إىل هذه اإلتفاقيات.
العقوبات.  مبوضوع  البت   -
نظرا ألن القوانني األخرى اليت 
حييل عليها اقرتاح القانون من 
بسرعة.  إقرارها  املتوقع  غري 
وبالتالي جيب وضع اإلقرتاحات 
املالئمة لالستعاضة عن القسم 
)سواء  بالعقوبات  املتعلق 
جلهة اإلبقاء على هيئة مكافحة 
النصوص  إبدال  أو  الفساد 
املتعلقة بها بأخرى تفي بنفس 
الغرض(. وقد طلبنا من ممثلي 
وزارة العدل وهيئة إدارة قطاع 
باإلقرتاحات  التقدم  البرتول 
املالئمة. وحنن بانتظار تسليمنا 
بها  للبت  املطلوبة  املقرتحات 

بأقرب وقت».

شباط
إدارة  جملس  رئيس  قدم  ثم 
هيئة إدارة قطاع البرتول وسام 
بيانات  فيه  أبرز  عرضا  شباط 
الزلزالية  املسوحات  عن  نامجة 
يف الرقع )البلوكات( املعروضة 
الرتاخيص  دورة  يف  للمزايدة 
احتماالت  تبني  واليت  األوىل، 
والغاز  النفط  الكتشاف  واعدة 

يف هذه الرقع.
الطريق  خارطة  عرض  كما 
الرتاخيص  بدورة  املتعلقة 
تقوم  اليت  واإلجراءات  األوىل 
البرتول  قطاع  إدارة  هيئة  بها 
املسبق  التأهيل  دورة  خالل 
يف  الراغبة  للشركات  الثانية 
الرتاخيص  دورة  االشرتاك يف 
األوىل، وإجراءات قبول عروض 
وتقويم  الشركات  من  املزايدة 
القرار  واختاذ  العروض  هذه 
الفائزة  الشركات  بإعالن 
وإرسال هذه النتائج اىل جملس 
اختاذ  له  يعود  الذي  الوزراء 
اىل  باإلضافة  التلزيم،  قرار 
معايري الشفافية اليت ستتبعها 

اهليئة يف كل هذه املراحل.
واختتم اللقاء حبوار ونقاش بني 
تأمني  كيفية  حول  املشاركني 
النفط  لقطاع  السليمة  اإلدارة 
بالنزاهة  «تتميز  أن  جيب  اليت 
يف  ألهميته  نظرا  والشفافية 
املالية  كبوته  من  لبنان  إنقاذ 
استمراريته  على  واحلفاظ 

لألجيال القادمة».

خالل اللقاء
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االجتماعي  املكّون  نشأة  على  توافقوا  الذين  املؤرخني  عدد  كثري 
األول يف جبل لبنان من املوارنة واملوحدين الدروز. ويف حني توجه 
املوارنة حنو الغرب املسيحي الكاثوليكي، توجه الدروز حنو الشرق 
رعاها  اجتماعية  مدنية  حضارة  اجلبل  فسادت  اإلسالمي،  العربي 
األمري فخر الدين املعين الكبري يف عصره على قاعدة املساواة يف 

احلقوق والواجبات، وأوهلا الدفاع عن كيان اإلمارة.
عامل  يف  سطورًا  وصارت  مصادره  تعددت  تاريخ  من  نبذة  تلك 

النسيان.
لكن إذا كانت تلك النبذة تعود إىل أكثر من أربعمئة سنة فهناك 
نبذة من وثيقة حديثة يعود تارخيها اىل مثاني وعشرين سنة فقط، 
عن  املسؤولية  ويتحملون  موجودين،  وشهودها  كتبتها  يزال  وال 
أقّر  الذي  الطائف»  «مؤمتر  األهم يف  املادة  عدم تطبيقها، وهي 
وثيقة تارخيية أنهت حربًا لبنانية سياسية دامت حنو مخس عشرة 
سنة. تلك الوثيقة اليت «ثبتت» رئاسة اجلمهورية للموارنة، ورئاسة 
جملس النواب للشيعة، ورئاسة جملس الوزارة للسّنة، أقّرت إنشاء 
«جملس شيوخ» تكون رئاسته للموحدين الدروز. ومنذ العام 1989 
وأربعة  اللبنانية،  اجلمهورية  على  رؤساء  أربعة  تواىل  اليوم  حتى 
ومل  النواب،  جملس  على  ورئيسان  الوزراء،  جملس  على  رؤساء 
رئاسة  ال يف  مضى،  عهد  أي  حساب  الشيوخ» يف  «جملس  مير 
اجلمهورية، وال يف رئاسة جملس النواب، وال يف رئاسة احلكومة.

اللبناني  الشيوخ»  «جملس  لدور  تفصيلي  نص  هناك  ليس 
ومهماته، وصالحياته، وسلطاته التنفيذية، لكن من خالل ما ينشر 
عن دور «جملس الشيوخ» يف دول الغرب الدميوقراطي ُيفهم أنه 
«صمام أمان» حيمي األنظمة والدول والشعوب من السقوط يف 
متاهات أخطاء وأخطار تهدد سالمة اجملتمع وهيبة الدولة. وُيفهم 
من «جملس الشيوخ» أنه جملس حكماء، وهذا يعين أن كل طائفة 
لبنانية ستتمثل بانتخاب من ترى فيهم الضمانة من عواقب أخطاء 
النواب وسواهم. بل إنه حيمي النواب، والوزراء، والرؤساء، من 

االنزالق على املنعطفات الطائفية واملذهبية.
فلو كان للبنانيني «جملس شيوخ» هل كانت عقدة قانون االنتخاب 

قد تطورت وتضخمت إىل حد أنها باتت مستعصية على احلل؟
اآلن ليس هلذا  لكن حتى  جديد.  بداية عهد  حاليًا يف  اللبنانيون 

العهد برنامج حمدد ملرحلة مدتها، على األقل، سنتان.
الرئيس اجلنرال ميشال عون الذي دخل القصر اجلمهوري يف األول 
من شهر تشرين الثاني )نوفمرب( 2016 هو غري اجلنرال عون الذي 
لبنان  غري  احلاضر  هذا  ولبنان  سنة.   27 قبل  القصر  هذا  غادر 
ذلك الزمن. رمبا الشعب اللبناني باٍق على ما كان، وعلى ما هو 
هذه األيام. وكما للمعارك العسكرية إسرتاتيجيات، كذلك للمعارك 
التاريخ للرئيس  السياسية واإلصالحية إسرتاتيجيات. فهل يذكر 

ميشال عون أن جملس شيوخ لبنان نشأ يف عهده؟
يف ستينات القرن املاضي ُدعي الصحايف اللبناني الفرنكوفوني 
تصدر  واليت  بالفرنسية  «األوريان»  جريدة  مؤسس  نقاش  جورج 
لوجور( إىل املشاركة يف حكومة  اليوم باسم مزدوج )األوريان – 
كانت قيد التشكيل، فاستغرب الطلب، وسأل: ملاذا وقع االختيار 

علّي وأنا ال أتعاطى مع احلكومات إال من باب النقد واملعارضة؟
كان الرئيس املكّلف تشكيل احلكومة من قراء )األوريان( الدائمني، 
وبالتحديد االفتتاحية اليت كان يكتبها جورج نقاش، فقال للصحايف 

املدعو ليكون وزيرًا:
جاء  لصديق  قلتها  قدمية  مجلة  لك  أحفظ  أنا  نقاش...  «مسيو 
لصحايف  نصيحتك  هي  ما  سؤال:  عن  جبواب  تفيده  أن  يسألك 

يستعد إلطالق صحيفة جديدة؟... فكان جوابك التالي:
اسأل كابنت طائرة جمّربًا ماذا يفعل عندما يتلّقى إشارة اإلقالع؟ 
فتسمع منه جوابًا خمتصرًا مفيدًا هو التالي: «أعطي حمركات الطائرة 
أعلى درجات الزخم لرتتفع، ثم أتابع العطاء حتى تبلغ الطائرة حّدها 

األعلى، وعندها تسري يف اهلواء براحة وطمأنينة».

»مـجلس شـيوخ لـبنان« وعـقدة قانـون االنتـخاب

يسر تيار املستقبل - منسقية سيدني ان تحيط ابناء الجالية اللبنانية 
والعربية علمًا بموعد إقامة عشاء املنسقية السنوي الذي ستقيمه هذا 

العام كما يف كل عام برعاية دولة رئيس الحكومة اللبنانية  ســعــد 
الــحــريري ممثاًل بحضور أمني سر هيئة اإلشراف واملحاسبة عضو 
املكتب السياسي املحامي االستاذ محمد املراد ومشاركة منسقية 

كانربا،
وذلك يوم السبت الواقع يف 2017/3/25 الساعة السابعة 

والنصف مساء يف قاعة االوريون سنرت يف كامبسي على العنوان 
التالي:  

The Orion Centre Reception Lounge 
155 Beamish St. Campsie 

هذه املناسبة السنوية تجمعنا بإخوتنا واخواتنا أبناء الجالية اللبنانية 
والعربية كعائلة واحدة نلتقي فيها مع ضيف مميز يأتي خصيصا من 
لبنان لحضور هذه املناسبة السعيدة و ليطلعنا على شؤون وشجون 

الوطن ونطلعه على ما لدينا من قضايا ومطالب تهم املغرتب .
وعلى أمل اللقاء بكم جميعا اخوتنا وأخواتنا ابناء الجالية ااالفاضل 
نرحب بكريم حضوركم وجميل مشاركتكم لنا كما يف كل عام، 

 conditionex mechanical ،ونخص بالشكر الداعمني الرئيسني
services و AJ Force وكل من يساهم يف إنجاح هذه املناسبة.

وأهال وسهال بكم جميعا مناصرين وأصدقاء. 
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال مع مسؤول النشاطات حسن 

عبدالرحمن على الرقم:
0430 939 393

تيار املستقبل 
منسقية سيدني

تيار الـمـستقبل  - مـنسقية سـيـدنـي
الـعـشـاء الـسـنـوي  

َمَثُل الطائرة والطيار ينطبق أيضًا على العهد اللبناني اجلديد، كما 
مراقبة  حاليًا يف مرحلة  واللبنانيون  اجلديدة.  ينطبق على احلكومة 

العهد وحكومته. فما هي نسبة االطمئنان حتى اآلن؟
أنهم ال يعّلقون  اللبنانيني، ومن طبائعهم يف األصل،  من عادة 
آمااًل كبرية على أي عهد، أو حكومة. هذا يعود إىل جتاربهم من 
جهة، واىل اعتمادهم على أنفسهم وعلى إمكاناتهم من جهة أخرى. 
ومثلهم طبعًا، املوظفون، كبارهم وصغارهم. هم أيضًا على هذا 

النمط من العالقة مع الدولة.
وحتى اليوم مل ميِض زمن طويل على بداية العهد العوني لبناء حكم 
له، أو عليه. فهو اليوم يف شهره اخلامس الذي مل ينتِه بعد. لكن 
هناك مؤشرات ومالحظات يتداوهلا اللبنانيون يف حياتهم اليومية، 
وهي على سواء، وثناء، وهناء، يف جهة، وعلى نقد، واعرتاض، 

وشكوى، من جهة أخرى.
وال عجب. فهذه طبيعة اللبنانيني يف عالقتهم مع الدولة منذ تأسيس 
من  املشكورة  هي  العسكرية  الوظيفة  وحدها  مدنية.  إدارة  أول 

اجلميع على السواء... والسبب يعود إىل مبدأ الثواب والعقاب.
كان انتخاب اجلنرال ميشال عون رئيسًا للجمهورية مثاليًا باملبدأ، 
وباألصول، وبالشفافية، كما ُيقال يف وصف األحداث واملناسبات 
اليت تدخل يف إطار الدستور والقوانني، فاخلطاب العوني الرئاسي 
حافظ على القواعد واألصول. إذ حرص على تأكيد التزامه وثيقة 
الدستور،  قاعدة  يف  أساس  جزء  أنها  على  الوطين»  «الوفاق 
وثالثية  والعدالة  القضاء  سالمة  على  حرصه  شّدد  أنه  خصوصًا 

«اجليش والشعب واملؤسسات».
حكومة العهد أيضًا يف املسؤولية واحلساب، فهي جزء أساس من 

«حبكة» الرئاسة، وبيانها وعد بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
لكن، بعد مخسة أشهر، بات جائزًا البدء باحملاسبة، يف الشكليات 
على األقل، بعيدًا من مشاريع «بلوكات النفط» الراسية يف قعر 

البحر. فهي أيضًا، حتى اآلن، «مسك يف حبر».
لقد شاء العهد أن يبدأ مبشروع قانون جديد لالنتخاب، وهذا معّلق 

منذ حنو ستني سنة.
أو  مشروعها،  احلكومة  تقدم  أن  متوقعًا  كان  األصول  ووفق 
مشاريعها، من خالل وزارة الداخلية ذات االختصاص والعالقة. لكن 
املبادرة جاءت من وزير اخلارجية مبشروع مرّكب من «خلطة» جتمع 
بني «النسيب» و»األكثري» و»املختلط». ولذلك تساءل املراقبون 
من داخل لبنان ومن خارجه: أين وزير الداخلية، وأين مشاريعه؟ 

ومتى يسحب امليكروفون حنوه؟
لكن العقدة الكربى تكمن يف تفاصيل مشروع القانون األول الذي 
تبدأ به عملية أي إصالح جلعل لبنان دولة مؤهلة لإلنتماء اىل عامل 

العصر احلديث، واملطلوب قانون انتخاب من هذا العصر.
يف أرشيف الدولة )القصر اجلمهوري، وجملس النواب، والسرايا( 
عشرات امللفات اليت حتتوي قوانني انتخابات اجلمهورية اللبنانية، 
يف زمن االنتداب الفرنسي، ويف زمن االستقالل، ومعها دستور 
1943 الذي مل يكن يتضمن نّصًا حيّدد طائفة رئيس اجلمهورية، 

ورئيس جملس النواب، ورئيس احلكومة.
وألن الدساتري، كما القوانني، بتطبيقها ال بنصوصها، حفلت عقود 
املاضي،  القرن  من  الستينات  حتى  واخلمسينات،  األربعينات، 
مببادرات جليلة القصد واملعنى قامت بها شخصيات لبنانية من أهل 
العلم، والقانون، والسياسة، والثقافة، لالرتقاء باجملتمع اللبناني 
اىل مرتبة جمتمعات الدول املتقدمة، وقد كانت اهلوية املذهبية يف 
ذلك الزمن غائبة عن املدارس واجلامعات، وعن احملاكم والدوائر 
الواحد.  املذهب  ذات  األحزاب  األحزاب، حتى عن  الرمسية، وعن 
و  املسيحي  «الكتائب»  حزب  أقطاب  كان  االستقالل  عيد  ففي 
«حزب النجادة» املسلم، ومجاهري احلزبني، حتتشد معًا يف ساحة 
النشيد  وتؤدي  لبنان،  علم  يتقدمها  اليت  أعالمها  حتت  الشهداء 

الوطين بصوت واحد.

ويف ذلك الزمن متكنت كتلة نيابية من سبعة أعضاء باسم «اجلبهة 
املناطق  مجيع  من  اللبنانيني  تستنفر  أن  الوطنية»  االشرتاكية 
واملذاهب اىل إضراب وطين شامل عّم كل أحناء البالد واملؤسسات 
والقطاعات اخلاصة والعامة. كان شعار ذلك اإلضراب التارخيي: 

أيها الرئيس: اصلح أو استقل.
سبعة نواب فقط من أصل 77 نائبًا قادوا ذلك اإلضراب، وجتاوب 
بشارة  الشيخ  اجلمهورية  رئيس  فأرغموا  اللبناني،  الشعب  معهم 
اخلوري على االستقالة، وسّجل لبنان أول حركة شعبية سلمية يف 
الشرق العربي جنحت بتغيري رئيس اجلمهورية بطريقة دميوقراطية.
أن نعمة استقالل قرارهم  أن يذكروا ويتذكروا  للبنانيني  بّد  وال 
تصّدوا  الذين  شهدائهم  أمثوالت  لوال  لتكتمل  كانت  ما  الوطين 
لسلطة الوصاية السورية خالل 47 سنة. وقد مّرت يوم 16 آذار 
)مارس( اجلاري الذكرى األربعون الستشهاد كمال جنبالط، وقبلها 
)مارس(،  آذار   14 يف  ورفاقه  احلريري  رفيق  استشهاد  ذكرى 
وقبلهم عشرات الشهداء من أهل الفكر والعلم والصحافة واإلعالم، 
وميضي لبنان يف مسريته من عهد إىل عهد، متشبثًا بغاية وجوده، 
مهيئًا للتطور واالرتقاء إىل مصاف الدول الطاحمة حلجز مكان هلا 
يف قطار احلرّية، واملدنية، والدميوقراطية، عابرًا احلدود اجلغرافية 
تؤهله  له  والقوميات، متطلعًا إىل مكانة  الدول، والشعوب،  بني 

جملاراة حركة العصر.
لقد اكتفى لبنان حروبًا، وجهادًا، وشهداء، وتضحيات، ونكبات، 
وخسائر، يف كل القطاعات. وآن األوان لينكفئ رؤساؤه وأقطابه 
الطبيعة،  وهبته  ما  ِنعم  من  قسطًا  ليستعيد  الداخل  إىل  وأحزابه 
فيتسنى للبنانيني أن يعيشوا زمنًا طال انتظاره، باستقرار وأمان، 

يف محى جيشه وشعبه، وقراره الوطين احلر املستقل.
* كاتب وصحايف لبناني

عـزت صـايف
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تلقت  الطفلة املالك روزابيل غرايس رحمة سر العماد املقدس لتنضم 
»رسميا« اىل بيعة املسيح الرب وتصبح احد خرافه املباركني.

وكانت فرحة والديها نجيب وايالن رحمة كبرية وهما يقدمان كريمتهما 
بمسحها  الجديدة  الوالدة  لتتلقى  الرب  مذبح  اىل  غرايس  روزابيل 

باملريون املقدس وتصبح من ابناء الحياة.
صباح  والسيدة  قسطون  حبيب  الصديق  جديها  فرحة  كانت  كذلك 

عقيلته عارمة ال توصف بهذه املناسبة املباركة.
واسرة  البطي  كلوفيس  الصديق  اسرتاليا  يف  األحرار  حزب  مفوض 
حبيب  السيد  الطفلة  بجدي  واخوّة  صداقة  تربطهما  الذين  الهريالد، 
قسطون وعقيلته، يتقدمون بأحر التهاني من والدي وجدّي الطفلة املعمدة 

روزابيل رحمة طالبني من اهلل ان يكلل حياتها بالفرح والسعادة.

روزابيل غرايس رمحة تتلقى سر العماد 
املقدس لتتحق ببعة املسيح الرب 

«اجلبهة  لـ  العام  األمني  أكد 
الدميوقراطية لتحرير فلسطني» 
نايف حوامتة أن اإلدارة األمريكية 
عرضت على القيادة الفلسطينية 
على  للحصول  أولية»  «أفكارًا 
زيارة  خالل  شأنها  يف  رد 
املرتقبة  عباس  الرئيس حممود 
أن هذه  إىل واشنطن، موضحًا 
األفكار تضمنت اقرتاحًا بالدعوة 
حتضره  إقليمي  مؤمتر  إىل 
وإسرائيل،  العربية  األطراف 
عكس  بنود  سبعة  إىل  إضافة 
إسرائيلية»  «شروطًا  بعضها 

الستئناف املفاوضات.
«احلياة»  لـلزميلة  حوامتة  وقال 
أن  موسكو،  زيارته  خالل 
املبعوث  غرينبالت  جيسون 
نقل  األمريكي  للرئيس  اخلاص 
خالل  عباس  إىل  «األفكار» 
رؤية  وتضمنت  أخريًا،  لقائهما 
واشنطن شروَط استئناف عملية 
السالم، وبينها الدعوة إىل مؤمتر 
العربية  البلدان  إقليمي حتضره 
وإسرائيل والسلطة الفلسطينية 
يف رعاية أمريكية، ويهدف إىل 
إسرائيلي  عربي–  حوار  إطالق 
مباشر، على أن يتحول إىل آلية 
عند  استدعاؤها  «يتم  دائمة 
الطرفني  باتفاق بني  أو  احلاجة 

الفلسطيين واإلسرائيلي».
اليت  البنود  أن  حوامتة  وكشف 
للنقاش  غرينبالت  اقرتحها 
إىل  العودة  عدم  تضمنت: 
االستيطانية  املشاريع  مناقشة 
جلنة  وتأسيس  السابقة، 

حوامتة: 7 بنود أمريكية للسالم... ومؤمتر إقليمي

يف  سيدني  مطار  اىل  وصل 
مستهل زيارته اىل اسرتاليا يوم 
لبنان  من  قادما  األربعاء  أمس 
االستاذ حممد خالد املراد أمني 
سر هيئة اإلشراف والرقابة يف 
تيار املستقبل حلضور مناسبات 
ملنسقيات  السنوي  العشاء 
سيدني  يف  االسرتالية  املدن 
وكانبريا وملبورن وبريث ممثال 
رئيس  احلريري  سعد  الشيخ 

احلكومة اللبنانية.
غفري  عدد  استقباله  وكان يف 
من ابناء اجلالية يتقدمهم منسق 
عبداهلل  السيد  اسرتاليا  دولة 
سيدني  مدينة  ومنسق  املري 
وأعضاء  شحادة  عمر  السيد 
ودوائرها  املنسقية  جملس 
للتيار  واملنتسبني  وقطاعاتها 

واملناصرين له.

عشاء منسق الدولة عبداهلل املري
املري  اهلل  عبد  السيد  أقام 
على  عشاء  مأدبة  أمس  يوم 
احملامي  الزائر  الضيف  شرف 
سر  آمني  املراد  خالد  حممد 
يف  والرقابة  اإلشراف  هيئة 
الرئيس  ممثال  املستقبل  تيار 
من  عدد  حضره  احلريري  سعد 
نيو  والية  يف  السياسيني 
السيد  يتقدمهم  وايلز  ساوث 
جان عجيقة رئيس جملس نواب 
منطقة  عن  والنائب  الوالية 
كوري  مارك  االستاذ  أوتلي 
مسلماني  شوكت  واالستاذ 
يف  التشريعي  اجمللس  عضو 
علي  والسيد  الوالية  برملان 

كرنيب عضو بلدية ليفربول. 
وحضر املناسبة عدد من علماء 
بالشيخ  ممثلني  الدين  ورجال 
الفتوى  مالك زيدان ممثل دار 
والشيخ  اسرتاليا  يف  اللبنانية 
كمال املسلماني ممثال اجمللس 
االعلى  الشيعي  الشرعي 
والشيخني حيي الصايف  ونبيل 
انطوان  واملطران  سكرية. 
طربيه راعي األبرشية املارونية 
ونيوزيلندا  اسرتاليا  يف 
صليبا  بولس  واملرتوبوليت 
األورثوذكسية  األبرشية  راعي 
لويس  واألب  اسرتاليا  يف 
شربل  ما  دير  رئيس  الفرخ 

واملونسينيور باسيل قدسية.
حضر  السياسية  األحزاب  وعن 
حزب  عن  وممثلون  رؤساء 
والتقدمي  اللبنانية  القوات 
وحركة  والكتائب  االشرتاكي 
احلر  الوطين  والتيار  امل 
وحركة  االحرار  والوطنيني 

االستقالل. 
االجتماعية  املؤسسات  وعن 
عن  وممثلون  رؤساء  حضر 
اللبنانية  االسالمية  اجلمعية 
ومجعية  املارونية  والرابطة 
املسيحي  والتجمع  ابناء  
وضواحيها   املنية  أبناء  ومجعية 
ورابطة  الضنية  ابناء  ومجعية 
ابناء خبعون ومجعية ابناء ايعال 
وبيت الزكاة االسالمي والبيت 
والرابطة  ليفربول  االسالمي 
ومجعية  العربية  الثقافية 
اللبنانية  االسرتالية  الصداقة 
اللبناني  االسرتالي  واجمللس 

وصـول الـمحامي مـحمد خالـد املـراد الـى اسـرتاليا

الطفلة روزابيل غرايس مع والديها نجيب وايالن رحمة واخوتها 
وجديها حبيب وصباح قسطون

وجملس اجلالية اللبنانية.
للمؤسسات  وكان حضور مميز 
بشخص  اللبنانية  اإلعالمية 
أنور  األساتذة  حتريرها  رؤساء 
وجوزيف  القزي  وأنطوان  حرب 
خوري والدكتور مجيل الدويهي 
وسعيد علم الدين وأنام حافظ 
وممثل الوكالة الوطنية لإلعالم 
سايد  االستاذ  املناسبة  عريف 

خمايل.
من  عدد  باحلضور  وشارك 
من  اجلالية  وفعاليات  ابناء 
ومهن  اعمال  ورجال  مثقفني 
سياسيني  وناشطني  حرة 
منسق  وحبضور  واجتماعيني.. 
عمر  السيد  سيدني  مدينة 
شحادة وأعضاء جملس املنسقية 

ودوائرها وقطاعاتها. 
بأدعية  املناسبة  وافتتحت 
املطران  قبل  من  وصلوات 
مالك  والشيخ  طربيه  انطوان 
الكلمات  واستهل  زيدان. 
اهلل  عبد  السيد  الدعوة  صاحب 
املري بكلمة رحب فيها بالضيف 
ومجيع  املراد  االستاذ  الزائر 
احلضور شاكرا هلم مشاركتهم 
السعيدة  مناسبته  يف  الكرمية 
للرتحيب بضيف اجلالية الكبري. 
جملس  رئيس  من  كل  وألقى 
نواب الوالية جان عجيقة وعضو 
شوكت  التشريعي  اجمللس 
مسلماني والنائب مارك كوري 
صليبا  بولس  واملرتوبوليت 
والشيخ  زيدان  مالك  والشيخ 
أنور  واالستاذ  مسلماني  كامل 
حرب مستشار املطران طربيه. 

للضيف  األخرية  الكلمة  وكانت 
ويف  املراد.  االستاذ  الزائر 
تيار  ثوابت  على  أكد  كلمته 
الشيخ  ورئيسه  املستقبل 
متسكهم  على  احلريري  سعد 
مبباديء االعتدال ونبذ التعصب 
والتطرف وااٍلرهاب. وان التيار 
سيبقى عابرا للطوائف واملناطق 
العليا  لبنان  مصلحة  وتقديم 
على كل مصلحة أخرى مهما كرب 

حجم التضحيات وارتفع مثنها.
الشجاعة  باملبادرات  واشاد 
اليت متخضت  احلريري  للرئيس 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  عن 
ونصف  سنتني  من  اكثر  بعد 
الرئاسي  املقعد  شغور  من 
لبنان  استقرار  بذلك  واستعاد 
وأضاف  الدول.  بني  واحرتامه 
عام  لبنان  ان  املراد  االستاذ 
 .٢٠١٦ عام  عن  خمتلف   ٢٠١٧
ال  املثال  سبيل  على  وأشار 
هذه  الصورة  ان  اىل  احلصر 
السنة  يف اسرتاليا متمثل فيها 
كل األحزاب السياسية اللبنانية 
من ١٤ و٨ آذار. الصورة اليت 
مل  تكن كما يف العام املاضي. 
وقال ان ذلك مل يكن ليحدث 
الرئيس احلريري  لوال مبادرات 
بني  والتإخي  للتفاهم  الداعية 

اللبنانيني. 
كلمته  املراد  االستاذ  وختم 
مزيد  اىل  اجلالية  ابناء  بدعوة 
واىل  والتضامن  الوحدة  من 
لبنان  يف  الوفاق  مسرية  دعم 
اليت  الصعبة  الظروف  ظل  يف 

مير فيها الوطن واملنطقة.

ملناقشة  إسرائيلية  أمريكية- 
الالحقة  االستيطان  خطط 
يف  قرارات  إىل  والتوصل 
النشاط  تقليص  بهدف  شأنها 
االستيطاني من دون أن يكون 
لالستيطان،  كامل  وقف  هناك 
املسؤولية  السلطة  تتحمل  وأن 
الدعوات  أشكال  كل  وقف  عن 
ضد  والتحريض  العنف  إىل 
يف  ذلك  يف  مبا  إسرائيل، 
يتم  وأال  الدراسية،  املناهج 
االكتفاء بإدانة عمليات العنف، 
اجلانب  من  اإلدارة  تطلب  بل 
حمددة  إجراءات  الفلسطيين 
وعملية، بينها مالحقة املنفذين 
واملخططني وحماكمتهم، ووقف 
يف  التحريض  أشكال  كل 
الفلسطينية،  اإلعالم  وسائل 
أسر  رواتب  دفع  ووقف 
أن  باعتبار  واألسرى  الشهداء 
هذا يدخل ضمن تشجيع العنف، 
وتغيري جداول مناوبات األجهزة 
فاعلية  لضمان  وعملها  األمنية 

أوسع على مدار الساعة.
اجلانب  أطلع  أنه  حوامتة  وقال 
التفاصيل  هذه  على  الروسي 
مطّولة  مناقشات  جلسة  خالل 
اخلارجية  وزير  نائب  مع  عقدها 
وشدد  بوغدانوف،  ميخائيل 
خالهلا على أن البديل الستئناف 
مؤمتر  من  السياسية  العملية 
واشنطن  تنفرد  إقليمي 
فكرة  إىل  العودة  هو  بإدارته، 
مؤمتر دولي يستند إىل املرجعية 
األممية. كما أشار إىل ضرورة 

إحياء قرارات األمم املتحدة يف 
مواجهة الضغوط األمريكية، الفتًا 
الدولية»  «الصيغة  غياب  إىل 
الصراع  ملف  مع  للتعامل 
فيما  اإلسرائيلي،  الفلسطيين- 
يف  الدولية  الرباعية  «اللجنة 

حال موت سريري».
ترامب  إدارة  أن  حوامتة  واعترب 
النهائية،  سياستها  تبلور  مل 
لكن األفكار املطروحة تدل على 
ما  املرحلة»،  «صعوبة  درجة 
البلدان  جهود  يستدعي تضافر 
القمة  أبواب  على  العربية 
الصديقة،  والبلدان  املقبلة، 
«تعزيز  لـ  روسيا،  وبينها 
املوقف الفلسطيين يف مواجهة 

الضغوط األمريكية».
املطروح  أن  إىل  حوامتة  ولفت 
ليس  حاليًا  الفلسطينيني  على 
الدولتنينْ  حل  بني  «االختيار 
وحل الدولة الواحدة، كما يرّوج 
بالرؤية  القبول  بل  بعضهم، 
منح  على  القائمة  اإلسرائيلية 
ذاتيًا  حكمًا  الفلسطينيني 
سيادة  دون  من  وإدارة حملية 

على األرض».

«طريف  على  حوامتة  ومحل 
وحركة  )السلطة  االنقسام» 
أنهما  وقال  «محاس»(، 
اتفاقات  على  «انقلبتا» 
يف  الفصائل  )اجتماع  بريوت 
املاضي(  يناير  الثاني-  كانون 
«وضعت  بأنها  وصفها  اليت 
ملف  لتسوية  مبدعة»  آلية 
أن  موضحًا  الوطين،  االنقسام 
موقفها  يف  تراجعت  السلطة 
الرجوع  «فكرة  لـ  ترّوج  وبدأت 
الوطين  اجمللس  تشكيلة  إىل 
يعقد  مل  الذي  الفلسطيين 
اجتماعًا منذ عشرين عامًا»، بداًل 
من السعي إىل تنفيذ االتفاقات 
اليت نصت على تشكيل حكومة 
بها  تشارك  وطنية  وحدة 
معاجلة  وتكون  كافة،  األطراف 
أبرز مهماتها،  ملفات االنقسام 
لعقد  التحضري  إىل  إضافة 
جديد،  فلسطيين  وطين  جملس 
يف حني سارت «محاس» أيضًا 
خطوات تقّوض اتفاقات بريوت 
إلدارة  جلنة  تشكيل  خالل  من 
من  حكومة  عمليًا  تضم  القطاع 

وكالء الوزارات.
أن  الفلسطيين  القيادي  وقال 
ينطلقان  االنقسام»  «طريفنْ 
ضخمة  موارَد  إدارتهما  من 
ويستندان  مواقعهما،  لتثبيت 
الشرق  منطقة  يف  «حماور  إىل 
األوسط» اتهمها بأنها «تتعامل 
مع ملف االنقسام باجتاه إدامته» 
و «تنطلق من مصاحلها وتتالعب 

بالقضية الفلسطينية».

الواليات  إيراني  مصدر  مّحل   
أي  عواقب  مسؤولية  املتحدة 
اشتباك يقع يف مضيق هرمز بني 
القوات اإليرانية واألمريكية. أتى 
ذلك بعدما اتهم قادة يف البحرية 
األمريكية طهران بتهديد املالحة 
«االحتكاك»  خالل  من  الدولية، 
تعرب مضيق هرمز،  حربية  بسفن 
ِصدام  من  معربني عن خشيتهم 

بني اجلانبني.
وأكد املصدر أن قوارب عسكرية 
الثوري»  «احلرس  لـ  تابعة 
اإليراني اعرتضت حاملة الطائرات 
جورج  إس  إس  «يو  األمريكية 
عربت  اليت  بوش»  دبليو  إتش 
املاضي،  الثلثاء  هرمز  مضيق 
التزام  عن  امتناعها  بسبب 
السفن  لعبور  املرعية  القوانني 
توجيه  استدعى  ما  يف املضيق، 
السفن  التزام كل  بوجوب  إنذار 
اخلاصة  القوانني  العسكرية 

باملضائق املائية.
وشدد على أن طهران ال تسعى 
إىل احتكاك مع السفن العسكرية 
اليت تعرب مياه اخلليج، مستدركًا 
فيها  مبا  السفن،  هذه  على  أن 
لنداءات  االستجابة  األمريكية، 
اإليرانية،  البحرية  السلطات 
منّبهًا إىل أن أي اشتباك يقع يف 

املنطقة يعّرض أمنها للخطر.
ليست  أنها  إىل  املصدر  ولفت 
املرة األوىل اليت «تفتعل» فيها 
مشابهة  حوادث  أمريكية  سفن 
بعد  املاضيني،  الشهرين  خالل 
دخوهلا املياه اإلقليمية اإليرانية. 
منع  تريد  ال  طهران  أن  وتابع 
دخول هذه السفن مياه اخلليج، 
القوانني  بالتزام  تطالبها  بل 

البحرية.
وكان قادة يف البحرية األمريكية 
شكوا من اقرتاب زوارق هجومية 
سريعة تابعة لـ «احلرس الثوري»، 
من 5 سفن بقيادة حاملة الطائرات 

«يو إس إس جورج إتش دبليو 
مضيق  دخوهلا  لدى  بوش»، 
من  آتية  املاضي،  الثلثاء  هرمز 
يف  للمشاركة  اهلندي،  احمليط 
الدولي  التحالف  يشّنها  غارات 
على تنظيم «داعش» يف سورية 
والعراق، للمرة األوىل خالل عهد 

الرئيس دونالد ترامب.
الطائرات  حاملة  وأرسلت 
الزوارق  فوق  للتحليق  مروحيات 
اإليرانية اليت اقرتبت إىل مسافة 
جنود  والتقط  منها،  مرتًا   ٨٧٠
وأفادت  هلا.  صورًا  إيرانيون 
بأن  برس»  «أسوشييتد  وكالة 
األمريكيني  طالبوا  اإليرانيني 
أن  رغم  على  املنطقة،  مبغادرة 
البحرية األمريكية وسفينة حربية 
قريب،  مكان  يف  كانتا  ُعمانية 
أكدتا أن القافلة كانت يف املياه 

الُعمانية.
أن  األمريكيون  القادة  وقال 
إطالق  دون  من  انتهى  احلادث 
األمريال  لكن  واحدة.  رصاصة 
كينيث وايتسيل، قائد اجملموعة 
املرافقة حلاملة  الثانية،  القتالية 
ال  «ما  قائاًل:  عّلق  الطائرات، 
)القوارب  أن  األمر  يف  يعجبين 
املياه  وسط  كانت  اإليرانية( 
احلق  لنا  كان  )فيما(  الدولية 
كنا  حيث  هناك،  الوجود  يف 
طريقنا  املالحة يف  حرية  منارس 
حتمل  كانت  العربي.  اخلليج  إىل 
كامريات  متّكنت  أسلحة،  أيضًا 
من كشفها. لدينا معطيات جوية 
تشري إىل أن )اإليرانيني( ذّخروا 
اتهامات  ونفى  أسلحتهم».  كل 
القافلة  بأن  طهران  وّجهتها 
دمناركية  فرقاطة  مشلت  اليت 
انتهكت  فرنسية،  ومدّمرة 
يف  وسأل  اإلقليمية،  مياهها 
إشارة إىل اإليرانيني: «ما سبب 
سوى  دولي،  ممّر  يف  وجودهم 

مضايقتنا؟».

تصاعد »االحتكاكات« يف هرمز بني البحريتني األمريكية واإليرانية
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املزيف  اهلندي  الطبيب  قال 
الذي ظل ميارس  أشاريا  شيام 
مستشفيات  يف  الطب  مهنة 
أسرتاليا على مدى 11 عاما إنه 
كان يؤدي مهام وظيفته أفضل 
على  احلاصلني  زمالئه  من 

شهادات متخصصة.
الطبيب  مهنة  انتحال  مسألة 
سبق  فقد  باجلديدة،  ليست 
فارثاراجو  باالجي  للسنغافوري 
وحكم  طبيب،  أنه  زورا  االدعاء 
عام  شهرا   14 بالسجن  عليه 

.2012
احملتالني  األطباء  قدرة  ورغم 
بعض  وامتالكهم  اإلقناع  على 
ميكن  لكن  الطبية  املهارات 
مت  إذا  بسهولة  أمرهم  فضح 

التحري عنهم.
جبامعة  القانون  لكلية  ووفقا 
كان  إذا  معرفة  فإن  ماكواري 
من  يتم  ال  أو  مسجال  الطبيب 
للوكالة  الرمسي  املوقع  خالل 
املنوطة بتنظيم ممارسة الصحة 
 AustrAliAn أسرتاليا   يف 
 HeAltH PrActitioner

.regulAtion Agency
بيد أن غالبية املرضى ال يلجأون 
يتوقعون  ال  إذا  الوسيلة  لتلك 
جمرد  الطبيب  يكون  أن  مطلقا 
حمتال، وهو ما ساعد فاراثاراجو 

على خداع حنو 400 مريض.
اهلندي  الطبيب  حالة  أن  بيد 
الذي  أشاريا،  شيام  املزيف 
انتحل شخصية الدكتور سارانج 
داخل  الثغرات  كشفت  شيتال 

النظام الطيب األسرتالي.
األسرتالية  السلطات  وحتقق 
هوية  أشاريا  سرقة  كيفية  يف 
حقيقي، وحصوله  هندي  طبيب 
بل  األسرتالية،  اجلنسية  على 
وتسجيل امسه يف اهليئة الطبية 
يف  والعمل  ويلز  ساوث  بنيو 
مستشفيات الوالية األسرتالية.

وظيفة   يعمل يف  أشاريا  وكان 
لصحيفة  وفقا  مبتدئ»  «طبيب 

هندي ينتحل شخصية طبيب 11 عاما

األسرتاليان، حيث مارس املهنة 
يف مستشفيات بشمال سيدني 
و»هورنسيب»  «مانلي»  تتضمن 

و»يونغ» و «غوسفورد».
احلقيقية  اهلوية  قصة  وظهرت 
عندما  املاضي  األسبوع  ألشاريا 
ممارسة  تنظيم  وكالة  نبهت 
املسؤولني  بأسرتاليا  الصحة 
ساوث  نيو  بوالية  املعنيني 
ويلز إىل شكوى بشأن الطبيب 

املزعوم.
ويلز  ساوث  نيو  صحة  وقالت 

يف بيان إن أشاريا كان ضالعا 
واحد  طيب  حادث  يف  فقط 
وسط خماوف من طريقة العالج، 
ولفتت أنه كان أحد أفراد فريق 
طيب توىل حالة املريض صاحب 

الشكوى.
شيتال  سارانج  الدكتور  وعرب 
املتحدة  باململكة  يعيش  الذي 
انتحال  أنباء  من  صدمته  عن 
الديلي  حبسب  شخصيته 

تليغراف.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اسرتاليا يف اسبوع

اإلحصاء  مكتب  كشف 
األوىل  للمرة  األسرتالي 
نسبة  عن  مثرية  أرقاما 
يف  االقتصادي  االستغالل 

أسرتاليا.
اإلصابة  هذا  على  ويرتتب 
الشلل  مثل  خطرية  بأمراض 
الصحي  الوضع  وتدهور 
للنساء  بالنسبة  سيما  ال 
لالستغالل  تعرضا  األكثر 

االقتصادي.

فإن  اإلحصائيات،  وحبسب 
15.7 % من نساء أسرتاليا، 
الرجال عانوا  و 7.1 % من 
االقتصادي  االستغالل  من 

يف مشوار حياتهم.

تكشف  ذلك،  على  وعالوة 

األرقام أن 63 % من النساء 
ضغوطا  واجهن  الالتي 
من   % و24  كبرية،  مالية 
بالشلل  املصابات  النساء 
أو يعانني من تدهور صحي 
طويل األجل وقعن بشكل أو 
االستغالل  براثن  يف  بآخر 

االقتصادي.

هو  االقتصادي  االستغالل 
االستغالل  من  خفي  شكل 
محيم  مقرب  ميارسه شخص 
جتاه الطرف اآلخر، فيستحوذ 
حقه،  ويبخسه  أمواله  على 
األزواج  بعض  يفعل  مثلما 

جتاه زوجاتهن.

ويف معظم احلاالت، ال تشعر 
تأتي  حتى  بذلك  الضحية 

والطالق،  االنفصال  مرحلة 
ضغوطا  ذلك  على  ويرتتب 

مالية شديدة القسوة.

االستغالل  وحيدث 
يتحكم  عندما  االقتصادي 
يتالعب يف  او  مقرب  طرف 
واألصول  املالية  احلسابات 

وصنع القرار للطرف اآلخر.

القانوني  التعريف  ويتباين 
االقتصادي  لالستغالل 
حبسب الواليات األسرتالية.

االستغالل  ويندرج 
العنف  بند  االقتصادي حتت 
فيكتوريا  بواليات  األسري 
وتسمانيا  أسرتاليا  وجنوب 

واإلقليم الشمالي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إحصائيات صادمة: 15.7 % من نساء أسرتاليا 
تعرضن لالستغالل االقتصادي

جواز سفر سارانج شيتال 

رخصة قيادة استعملها شيام أشاريا املتهم بانتحال شخصية طبيب 
يدعى سارانج شيتال

أن  الناس   من  العديد  يؤمن 
الدميقراطية هي النظام الصحيح 
األفضل  النتائج  حيقق  الذي 
لكن  العامل،  يف  عدال  واألكثر 
حقا  الدميقراطية  جتعلنا  هل 

أكثر سعادة؟
ماثيو  الفيلسوف  الدكتور 
األخالقيات  مركز  من  بريد 
مسألة  يف  عميق  بشكل  حبث 
مؤشرات  ثالثة  بني  العالقة 
والسعادة  الدميقراطية  هي  

والرفاهية.
مؤشر  بريد  واستغل 
أصدرته  الذي  الدميقراطية 
وحدة االستخبارات االقتصادية 
اإليكونوميست  جمللة  التابعة 
يصنف  والذي   2016 عام 
ملدى  وفقا  املختلفة  البلدان 

دميقراطيتها.
املؤشر وضع درجة لكل دولة 
استنادا على العملية االنتخابية، 
ومستوى  احلكومي  واألداء 
والثقافة  السياسية  املشاركة 

السياسية واحلريات املدنية.
وذكر بريد أن تسعة من البلدان 
اإليكونوميست  تقرير  يف 
العشرة  قائمة  يف  جاءت  اليت 
مستويات  يف  األوائل 

الدميقراطية سجلت كذلك درجة 
الرفاهية  مستويات  يف  رائعة 
حبسب تصنيف منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.
حققت  ذلك،  على  وعالوة 
تلك البلدان ترتيبا متقدما يف 
حبسب  السعادة  مستويات 

تقرير السعادة العاملي.
فإن  «إذن،  بريد:  واستطرد 
ترتيبا  تبوأت  التسعة  الدول 
الثالثة  املؤشرات  يف  مرتفعا 
عادل  بشكل  أجريت  اليت 

ومؤثر».
أسرتاليا هي واحدة من الدول 
وتأتي  املذكورة،  التسعة 
يف  عامليا  العاشر  املركز  يف 
واملركز  الدميقراطيات  أفضل 
الثاني يف جودة احلياة واملركز 

التاسع يف السعادة.
أنه  أضاف  بريد  الفيلسوف 
إجراء  إىل  احلاجة  من  بالرغم 
يبدو  لكن  البحوث  من  املزيد 
كبريا  دورا  يلعب  اجملتمع  أن 
يف قدرة الشخص على حتقيق 

السعادة يف حياته.
الشخص  قدرة  أن  إىل  ولفت 
خارج  السعادة  حتقيق  على 
تتأثر  حيث  سيطرته  نطاق 

بشكل كبري مبكان مولده.
هل يصنع املال السعادة؟

رأى بريد أن املال يسهل عليك 
سعيدا،  لتكون  الطريق  فقط 
عن  حبثت  «عندما  وواصل: 
العالقة بني الرفاهية والسعادة 
والدميقراطية، تساءلت هل كل 

هذه الدول تتم بالثراء؟
فقط  بعضها  أن  هي  اإلجابة 
كندا  مثل  بالثراء  يتسم  من 
وأيسلندا  والدمنارك  والنرويج 
لكن بعض الدول مثل أسرتاليا 
العشرة  ليست مثال يف قائمة 
احمللي  الناتج  يف  األوائل 

اإلمجالي.
مكانة  تتبوأ  اليت  الصني  بينما 
احمللي  الناتج  يف  متصدرة 
قائمة  يف  تظهر  ال  اإلمجالي 
العشرة األوىل يف الدميقراطية 

أو جودة احلياة.
واختتم قائال: «مثة عالقة أقل 
والناتج  الرفاهية  بني  ارتباطا 
احمللي اإلمجالي وبني السعادة 
والناتج احمللي اإلمجالي، وبني 
احمللي  والناتج  الدميقراطية 

اإلمجالي».

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تعرف على ترتيب أسرتاليا.. هل جتلب الدميقراطية السعادة؟
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تكشفت تفاصيل تتعلق خبطة 
حكومة  تعتزم  جديدة  إسكان 

نيو ساوث ويلز تطبيقها.

كثافة  توفري  اخلطة  وتتضمن 
حمطات  حول  أكرب  سكنية 
جديدة  وخمططات  القطارات، 

لصاحل املستأجرين.

برامج  تشجيع  اخلطة  وتشمل 
من  بالقرب  سكنية  تطوير 
سيدني،  يف  القطار  حمطات 
تسهيل  على  العمل  وكذلك 
للمستأجرين  بالنسبة  األمور 
لشراء الوحدات السكنية اليت 

يقطنون فيها.

ومتتد حمطات القطار املذكورة 
بني مشال  اجلديد  اخلط  على 
املقرر  ومن  سيدني  وغرب 
أن يتم إعادة ختطيط املناطق 
أكرب  الستيعاب  بها  احمليطة 

كثافة سكانية ممكنة.

سيتم  ذلك،  على  وعالوة 
وحدات  توفري  على  العمل 
معقولة  بأسعار  أكثر  سكنية 
مثل  املنال،  بعيدة  ليست 
«استأجروا  برنامج  تدشني 
سيقدم  الذي  اشرتوا»  ثم 

تفاصيل خطة اإلسكان 
اجلديدة بنيو ساوث ويلز

شراء  فرصة  للمستأجرين 
الوحدات السكنية.

من جانبه، قال وزير التخطيط 
واإلسكان حبكومة نيو ساوث 
ان  روبرتس  انطوني  ويلز 
متثل  اإلسكان  «إسرتاتيجية 
احلكومة  رئيسة  لدى  أولوية 
برجييكليان،  غالديس 
وتتمحور حول معقولية األسعار 

واالختيار والنمو».

دائرة   11 احلكومة  وتضع 
انتخابية كأولوية معظمها حول 
«بيال  مثل  القطارات  حمطات 

فيستا» وشاوغراوند».

أن  ذكر  روبرترس  لكن 
احلكومة تسعى لزيادة الدوائر 
إىل  األولوية  ذات  االنتخابية 
ذلك  أن  معتربا   ،20 الرقم 
أفضل  مناطق  عنه  سينتج 

تصميما وجيلب فوائد أكثر.
الزيادة  أن  إىل  وأشار 
ببناء  السكانية ختلق تعهدات 
حتتية  وبنية  وطرق  مدارس 
البشري  التنامي  مع  تتناسب 
«أريد  وأردف:  املطرد، 

للجميع الفوز».
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الربملاني  املوازنة  مكتب  قام 
بتقدير تكلفة اقرتاح من شأنه 
العقارية  الدمغة  الغاء ضريبة 
األراضي  بضريبة  واستبداهلا 
شراء  يف  الراغبني  إلعفاء 
وحدات سكنية من دفع حوالي 
40 ألف دوالر يف سيدني و 

55 ألف دوالر يف ملبورن.

معهد  أجراه  حبث  وكشف 
ضريبة  فرض  أن  غراتان 
كل  عن  دوالر   1 سنوية 
1000 دوالر من قيمة الوحدة 
العائلة  السكنية سوف يكلف 
يف سيدني حوالي 845 دوالر 
ملبورن  ويف  املتوسط  يف 

حوالي 623 دوالرا سنويا.

ومن املقرر أن يناقش مشروع 
رمسيا  األراضي  ضريبة 
عودة  عند  عليه  والتصويت 

الربملان األسبوع املقبل.

ملمارسة  الربملان   ويسعى 
سلطاته يف حماولة حلل أزمة 
معقولة  مساكن  توفر  عدم 

الثمن.

يأتي ذلك قبل أقل من شهرين 
من املوازنة الفيدرالية.

يذكر أن كال من حكوميت نيو 
تبذالن  وفيكتوريا  ساوث 
إجراء  أجل  من  حثيثة  جهودا 
الدمغة  ضريبة  يف  إصالحات 

املتعلقة بالقطاع العقاري.
وأعلن وزير اخلزانة الفيدرالي 
دعمه  موريسون  سكوت 
التحول  قبل  انتقالية  لعملية 

إىل ضريبة األراضي.
دالي  جون  قال  جانبه،  من 

845 دوالرا سنويا.. 
أسرتاليا تدرس تطبيق 

ضريبة األراضي

رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غالديس بريجيكليان

ملعهد  التنفيذي  الرئيس 
غراتان البحثي: «عندما تتحدث 
الضريبية،  اإلصالحات  عن 
فإن هذا هو االقرتاح األفضل 

بفارق شاسع».

ووفقا للظروف الراهنة، يدفع 
السكنية  الوحدات  مشرتو 
آالف الدوالرات ضريبة دمغة، 
مما يزيد من األعباء املفروضة 
دخول  يف  الراغبني  على 
تصاعد  ظل  يف  العقار  سوق 
العقارية يف سيدني  األسعار 

وملبورن.

وتطبيق  الدمغة  ضريبة  إلغاء 
األراضي  على  سنوية  ضريبة 
تتعلق بكافة املنازل اليت يتم 
شراءها سيساعد على ضمان 
الدوالرات  مليارات  توفري 
ويلز  ساوث  نيو  لوالييت 
حجم  يقلص  كما  وفيكتوريا 
الفيدرالية  احلكومة  مساعدات 

للواليتني.

قدمه  الذي  للمقرتح  ووفقا 
من  بدعم  وحيظى  اخلضر 
معهد غراتان وجملس شؤون 
الراغبني  فإن  السن،  كبار 
يف شراء مساكن لن يدفعوا 
ألف   40 من  يقرب  ما  جمددا 
دوالر ضريبة دمغة إذا ابتاعوا 
مليون  بقيمة  سكنية  وحدة 

دوالر يف سيدني.

يضطر  لن  ملبورن،  ويف 
الراغب يف شراء وحدة سكنية 
بنفس القيمة إىل تكبد ضريبة 

55 ألف دوالر.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف مقطع فيديو دعائي لتنظيم 
أبو  يدعى  رجل  توعد  داعش، 
اان  له  سبق  البنغالي  مريم 
درس يف جامعة أسرتالية بشن 
هجمات جهادية من كل مكان.

املسلمني  مريم   أبو  وانتقد   
العاطلني عن اجلهاد.

حيمل  الذي  الفيديو،  ونشر 
يف  منقوعة  «كلمات  عنوان 
الدماء»،  على شبكة اإلنرتنت 
مساء األربعاء املاضي، ويظهر 
فيه رجل قال أقاربه إنه يدعى 
نياز مرشد راجا، حيمل يف يده 
سالحا آليا ويتحدث مباشرة إىل 

الكامريا.
إليهم  «سنأتي  الرجل:  وقال 
والشمال  واليسار  اليمني  من 
والغرب،  والشرق  واجلنوب 
كل  من  اهلل  إليهم  سيأتي 

مكان».

داعشي درس بأسرتاليا:  سنأتي إليكم من كل مكان
وحبسب اإلعالم البنغالي، فإن 
كنيته  أصبحت  الذي  الرجل 
بني صفوف داعش «أبو مريم 
قائمة  على  كان  البنغالي» 
العام  حتى  للمختفني  الشرطة 

املاضي.
من  البالغ  الرجل  أن  ويعتقد 
إثر  مؤخرا  مات  عاما   30 العمر 
مبدينة  انتحاريا  تفجريا  تنفيذه 

تكريت العراقية.

فيسبوك  حساب  ويكشف 
درس  أنه  راجا  مرشد  لنايز 
جبامعة ديكني بوالية فيكتوريا 
مل  احلساب  لكن  األسرتالية، 

يتم حتديثه منذ 2015.

ستار  ديلي  صحيفة  ونقلت 
من  أشخاص  عن  البنغالية 
«تشيتاغونغ»  رأسه  مسقط 
اعرتاها  سلوكياته  إن  قوله 

يف  دراسته  منذ  التغيري 
أسرتاليا.

تريبيون  دكا  صحيفة  اما 
شرطي  مسؤول  عن  فنقلت 
بنغالي بارز قوله إن السلطات 
غادر  أنه  إىل  توصلت  األمنية 
بنغالديش لكنها ال تعلم مكانه 

احلالي.

واستطرد أبو مريم البنغالي يف 
أننا سننتصر  «أعرف  الفيديو: 
وجه  ثم  سيخسرون»،  وأنهم 
كالمه للمسلمني قائال: «لكنكم 
جلستم  إذا  كثريا  ستخسرون 
تفعلوا  أن  دون  بيوتكم  يف 

شيئا».
األسرتالية  احلكومة  ورفضت 

التعليق على القضية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بوالية  برملاني  حتقيق  كشف 
وجود  عن  ويلز  ساوث  نيو 
الطفل  محاية  نظام  يف  خلل 
اليت  األسرتالية  بالوالية 
يف  واضحة  أزمة  من  تعاني 

هذا الشأن.
أن  إىل  التحقيق  وخلص 
اهليئة املنوطة باإلشراف على 
محاية الطفل تبدو عاجزة عن 
التعامل مع املشكالت الراسخة 
مما أدى إىل خلق «أجيال من 

األطفال الضائعني».
باالستثمار  التحقيق  وأوصى 
التدخل  برامج  يف  الفوري 
األطفال  إصابة  ملنع  املبكر 
تعديالت  وإجراء  أضرار،  بأية 
وزارة  يف  دراماتيكية 
األسرة وخدمات اجملتمع اليت 

 تـحقيق أسـرتالي يــحذر..
»أجــيال مــن األطــفال الـضائــعني«!

تغرق  «سفينة  بأنها  وصفت 
بالفعل».

دوالر  مليار   1.9 بني  ومن 
حلماية  سنوية  موازنة 
 %  17 إنفاق  يتم  الطفل، 
مع  املبكر،  للتدخل  فحسب 
على  الباقية  األموال  إنفاق 
املنازل  خارج  األطفال  رعاية 
حلماية  القانونية  واملصاريف 

الطفل.
من جانبه، قال ديفيد شوبريدج 
حلزب  التابع  الربملان  عضو 
اللجنة  أعضاء  وأحد  اخلضر 
«هذا  التحقيق:  أجرت  اليت 
املزيج التمويلي يضمن أجياال 

من األطفال الضائعني».

من جهته، قال غريغ دونيلي 

املذكورة  اللجنة  رئيس 
وعضو اجمللس التشريعي إن 
باحلزن  مليئا  جعلته  النتائج 

والغضب.

«األمر  قائال:  ذلك  وفسر 
يسري على حنو سيء وخاطئ 
العديد  أن  تقدير  دون  جدا 
يتعرضون  األطفال  من 

لألضرار».

األسرة  «وزارة  واستطرد: 
أصبحت  اجملتمع  وخدمات 
لعدم  بالفعل  تغرق  سفينة 
مع  التعامل  على  قدرتها 

املشكالت».

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا  وزراء  رئيس  حذر 
خطة  من  كيتينغ  بول  السابق 
للراغبني  تسمح  جديدة  إسكان 
يف  األول  املسكن  شراء  يف 
مبدخرات  مقدما  االستفادة 

معاش التقاعد اخلاصة بهم.
السيناتورة  رحبت  وباملقابل، 
حزب  زعيمة  هانسون  بولني 
حول  بتقارير  واحدة»  «أمة 
اعتزام احلكومة دراسة االقرتاح 
أن  وادعت  مايو،  موازنة  قبل 
االئتالف تبنى سياسة أخرى من 

سياساتها.
االئتالف  سياسيو  يستبعد  ومل 
قواعد  يف  تغيريات  إجراء 
التقاعد  معاش  صناديق 
يف   superannuation

موازنة ايار املقبل.
إىل  حتذيرا  أصدر  كيتينغ  لكن 
احلكومة من أن السماح للشباب 
بالدخول على تلك املدخرات من 
أجل الدفع لشراء السكن األول 
تنفعهم يف  أموال  من  جيردهم 

فرتات الحقة من حياتهم.
ميديا،  بفريفاكس  مقال  ويف 
بغري  االقرتاح  كيتينغ  وصف 
أن  كذلك  متوقعا  املسؤول 
أسعار  ارتفاع  يف  يتسبب 

كيتينغ حيذر من خطة اإلسكان اجلديدة 

العقارات.
ذلك  «سيحرم  قائال:  وأردف 
يف  هامة  مدخرات  من  الشباب 
أن  كما  العملية،  حياتهم  أواخر 
خالل  من  سوءا  ستزيد  األمور 
حيث  املساكن،  أسعار  ارتفاع 
يتنامى الطلب دون أي إضافة 

للمعروض».
واستطرد كيتينغ: «إذن،  فإن 
اخلطة  تلك  يف  قدما  املضي 
مدخرات  سيدمر  املسؤولة  غري 
التقاعد بالنسبة هلم، عالوة على 
ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية 

اليت يسعون لشرائها».
خمزية  فكرة  «إنها  وأضاف: 

باملفهوم االقتصادي».
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حكما  صينية  حمكمة  اصدرت 
حببس مسؤول شرطي بارز 17 
من  رشاوى  تلقيه  بسبب  عاما 
عقود  ختصيص  مقابل  مقاول 
األموال  واستغالله  عقارية، 
يف  البنتيه  منزلني  شراء  يف 

أسرتاليا.
وسط  الفساد  قضية  وتأتي 
األسرتالية  احلكومة  تشديدات 
على املستثمرين األجانب الذين 
املتعلقة  القوانني  ينتهكون 

بالقطاع العقاري.
يعمل  كان  الصيين  املتهم 
مقاطعة  يف  شرطيا  مسؤوال 
جوتا مبدينة جينتشو مشال شرق 

لياونينغ.
قيمتها  رشاوى  املتهم  وتلقى 
اإلمجالية 6.8 مليون يوان)986 
ختصيص  مقابل  دوالر(  ألف 
القضية  وثائق  حبسب  عقود 

اليت نشرت أوائل مارس.

حبس مسؤول صيين اشرتى منزلني بأسرتاليا بأموال رشاوى
واستخدم املتهم جزءا من تلك 
األموال لشراء وحدتني سكنيتني 

يف أسرتاليا من أجل عائلته.
رشوة  وانغ  تلقى   ،2009 ويف 
من  يوان  مليون   2.36 بقيمة 
مقاول واشرتى باملبلغ منزال يف 
أسرتاليا من أجل ابنته الكربى.

أما الرشوة الثانية فتتعلق بعام 
2013 عندما تلقى رشوة قيمتها 
نفس  من  دوالر  مليون   4
باألموال  واشرتى  الشخص، 

منزال ثانيا البنته األخرى.
وانغ  منح  الرشاوى،  ومقابل 
مشروعات  عقود  املقاول 

تشييد.
االستثمار  ثغرات  أن  يذكر 
أسرتاليا  يف  األجنيب  العقاري 
املشكلة  استفحال  يف  تسببت 

العقارية وارتفاع سعرها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف اسبوع
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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

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)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

أبلغ مدّرسون ببانشبول عن وجود 
مظاهر تطرف ديين بني  طالب 

املدرسة اليت يعملون فيها.
عرضته  الذي  التقرير،  وحبسب 
صحيفة الدايلي تلغراف حصريا، 
عالمات  يظهرون  الطالب  فإن 
الصف  من  تبدأ  مبكرة  تطرف 
تهديدات  وتتضمن  اخلامس، 
بقطع رؤوس املدّرسني، وإجبار 
القرآن،  قراءة  على  زمالئهم 
وطلب رفع العلم السوري داخل 

الفصول.
عليها  حصلت  وثائق  وتكشف 
الرعب  مدى  تليغراف  الدايلي 
مدرسة  معلمي  ينتاب  الذي 
تقدم  حيث  احلكومية،  بانشبول 
على  رمسية  بشكاوى  بعضهم 
داخل  ديين  عنف  خماوف  خلفية 

الفصول.
واضطر ثالثة مدرسني على األقل 
إىل أخذ إجازة هربا من الضغوط، 
استشارات  بعضهم   وتلقى 

نفسية.
بعض  ذلك، حصل  على  وعالوة 
عن  تعويضات  على  املدرسني 
البلطجة اليت عانوها من الطالب.

التعليم  وزارة  سكرتري  وقال 
مع  اجتمع  إنه  سكوت  مارك 
الشرطة الختاذ الرتتيبات املالئمة 

للتأمني ضد التهديدات.
بانشبول  مدرسة  أن  يذكر 
أساسيا  رافدا  متثل  االبتدائية 
الثانوية  بانشبول  لطالب مدرسة 
سياسي  جدل  مثار  كانت  اليت 

مديرها  فصل  قرار  بعد  عنيف 
كريس  اإلسالم  اعتنق  الذي 
تنفيذ  رفضه  بسبب  غريفيث 
ملكافحة  احلكومي  الربنامج 

التطرف.
ويف واقعة تعود إىل آب 2014، 
كشفت شكوى رمسية من مدّرس 
اطلعت عليها الدايلي تلغراف أن 
طالبني عوقبا إلثارتهما الفوضى 
وعدم التعاون حيث أخذا يتلوان 
آيات القرآن بصوت مرتفع باللغة 

العربية.
وقال املعلم إنه مل جيد تفسريا 

هلذا السلوك.

 تهديدات بالقتل وقطع الرؤوس يف مدرسة بانشبول

ويف أكتوبر 2014، وصف مدرس 
كيف تعرض أحد الطالب للبلطجة 
خائن  أنه  له  زمالء  أخربه  عندما 

لدينه بعد قراءة القرآن.
ذات  يف  مبكرة  حادثة  ويف 
الطالب  من  عدد  جتمع  العام، 
حول فتاة ونعتوها بألفاظ مروعة 

مثل «كلبة».
مبدرسة  سابقة  مدّرسة  وكشفت 
مرت  مروعة  جتربة  عن  بانشبول 
وتلقيها  بالكابوس،  أشبه  بها 
طالب  من  بالقتل  تهديدات 

إسالميني.
يبدأ  اليت  املدّرسة،  وأشارت 

امسها حبرف A، إىل أنها اضطرت 
طالب  هددها  بعدما  لالستقالة 

الصف اخلامس بقتل عائلتها.
نقص  إن   A املدّرسة  وقالت 
النظام يف مدرسة بانشبول يشجع 

على السلوكيات املتطرفة.
وتقدمت املعلمة بشكاوى متعددة 
جدوى  دون  التعليم  وزارة  إىل 

مدرسة بانشبول

على حد قوهلا.
السلوكيات  قائمة  وتتضمن 
لعمليات  متثيل  إجراء  املتطرفة 
تنفذها  اليت  الرؤوس  قطع 
أعالم  وضع  طلب  داعش، 
اإلحاطة  الفصول،  داخل  معينة 
قرآنية  آيات  ترديد  باملدرسني، 
املعلمني  تهديد  مرتفع،  بصوت 

لفظية  مضايقات  وعائالتهم، 
غري  املدّرسني  وإجبار  وكتابية، 
طعام  تناول  على  املسلمني 

حالل.
الطالب  أمور  أولياء  وينحاز 
ضد  ألبنائهم  املسلمني 

املدرسني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مدير املدرسة الجديد روبرت باترونو

مدير املدرسة السابق املطرود كريس غريفيثبعض الكتبات والشعارات
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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:
96324818

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

الدليل التجاري
 2017 آذار   25 Saturday 25 March 2017السبت 
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مـقاالت وتحقيقات

النواب  جملس  بني  اجلديدة  املواجهة  حجبت 
وانتقلت  االنتخاب،  بقانون  االهتمام  والشارع 
آخر  اىل  ملف  من  الداخلي  واالنقسام  بالسجال 
باملهل  يعرب  الوقت  فيما  أوهلما،  إقفال  قبل 

القانونية لالنتخابات النيابية بال إبطاء.
حول  الدائر  اجلديد  السياسي  اجلدل  شأن  من 
النواب  جملس  يف  والرواتب  الرتب  سلسلة 
والشارع استحواذ االيام املقبلة، على حنو يثري 
اجتاه،  من  اكثر  يف  استفهام  عالمة  من  أكثر 
القليلة  االيام  يف  توقيته  بإزاء  وخصوصًا 
مرسوم  لصدور  القانونية  املهلة  من  املتبقية 
دعوة اهليئات الناخبة. غدًا االحد 19 آذار تكون 
من  االخرية  الثالثة  االشهر  يف  دخلت  البالد 

الوالية املمددة جمللس النواب.
تدق  عندما  حزيران،  من  اليوم  هذا  مثل  يف 
عند  الربملان  يصبح  الليل،  منتصف  الساعة 
املفرتق: ما مل يكن أجرى انتخابات نيابية عامة، 
أو حتايل على القانون ومدد لنفسه، فإن النواب 
وتدخل  اجمللس  يف  سابقني  أعضاًء  ميسون 
شغورًا  وليس  ــ  فراغ  يف  االشرتاعية  السلطة 
انبثاق  منذ  نوعه  من  االول  سيكون  ــ  فحسب 

احلياة الربملانية اللبنانية يف دستور 1926.
التساؤل  على  حتمل  املقبل  االستحقاق  خطورة 
عن توقيت اندالع املواجهة اجلديدة حول سلسلة 
إمرار ضرائب جديدة  الرتب والرواتب وحماولة 
على  عليها  اخلالف  بغية تسعري  بذريعة متويلها 
واحلكومة  النواب  جملس  حمورها  مفتعل،  حنو 
اآلخر،  مواجهة  يف  أحدهما  فريقني  وضع  عرب 
وقد  االول،  ليس  اشتباك  والشارع.  وبينهما 
خربت حكومة الرئيس متام سالم نظريه قبل اكثر 
اال  النفايات.  ملف  يف  سنة  ونصف  سنة  من 
الشارع من جهة، ويف  مواجهة  اىل  العودة  أن 
اخرى،  جهة  من  الدستورية  املؤسسات  بني  ما 
غري  توقيت  يف  أزمة  افتعال  عن  تساؤاًل  يثري 
إطاحة  واحد:  حبجر  عصفورين  وإصابة  صائب 
النيابية  واالنتخابات  والرواتب  الرتب  سلسلة 
احدهما عن  امللفني مستقل  آن واحد. كال  يف 
اآلخر، بيد ان تزامن طرحهما وافتعال االشكاالت 
واخلالفات من حوهلما يؤوالن اىل إصابة اهلدف 
ووضع  اجلديد  العهد  مسعة  ضرب  الثالث: 
رئيس اجلمهورية أمام التحديني االكثر استفزازًا 
الشارع  مع  لوجه  وجهًا  يصبح  أن  حكم:  ألي 

واملؤسسات الدستورية يف آن واحد.

اطاحة »السلسلة« 
واالنتخابات... لضرب العهد

 2017 آذار   25 Saturday 25 March 2017السبت 

 ،2009 انتخابات  أساسه  على  وأجريت   ،2008
وإن يف غياب سواه أو بديل منه ال يسع إجراء 
على  إال  الفرعية  أو  العامة  النيابية  االنتخابات 
أساسه... على وفرة ذلك، ال يعدو قانون 2008 
عن  معزل  يف  إال،  ليس  ورق  على  حربًا  كونه 
أقوال زعماء أو سياسيني أو أحزاب أو تيارات 
ان ال وجود له، او انطفأ او تبّخر بالنسبة اليهم. 
على ان هذا القانون قائم فعاًل، لكنه حرب على 
ورق حتمًا ما دام تطبيقه يتطلب صدور مرسوم 
بدوره  يتطلب  الذي  الناخبة،  اهليئات  دعوة 
توقيع رئيس اجلمهورية، الذي أكد هو اآلخر انه 

لن يكون يف صدد هذا التوقيع.
بذلك تصبح الدائرة مغلقة متامًا: وجود القانون 
ال يتيح اجراء االنتخابات وإن أمجع عليه االفرقاء 
الدعوة  مرسوم  الرئيس  ميهر  مل  ما  مجيعًا، 
بتوقيعه. والواقع ان احدًا من هؤالء من الكتل 
الكربى ال يشكو من افتئات القانون النافذ عليه، 
اذ كفل منذ انتخابات 2009 حصته الكبرية يف 
الربملان: ال احلريري وال حزب اهلل وال حركة امل 
وال النائب وليد جنبالط وال التيار الوطين احلر. 
قد يكون حزب القوات اللبنانية وحده املتضّرر 
منه لرغبته يف تكبري حصة كتلته. هؤالء مجيعًا 
باتوا يطرحون مع اقرتاب نهاية الوالية املفاضلة 
تاليًا  الفراغ.  او  النافذ  بالقانون  انتخابات  بني 
قانون  على  االتفاق  احلساب  من  يسقطون 

جديد.
السلطة  الشامل يف  بالفراغ  يبّشر  أحد  ال  ــ   2
رئيس  فيهم  مَبن  ــ  أحد  وال  االشرتاعية، 
اجلمهورية ــ يريده. اال انه امسى احد اخليارات 
املتوقعة متى تعّذر اجراء االنتخابات النيابية أو 
متديد ثالث للربملان املمدد له يف االصل. مع 
ذلك، فإن احدًا ال يسعه حتّمل مسؤولية التسّبب 
به، ال رئيس اجلمهورية وال احلكومة املعنية اواًل 
بوضع قانون االنتخاب، وال جملس النواب الذي 
يفقد اذذاك شرعية البقاء واالستمرار، مبا يف 
ذلك هيئة مكتب اجمللس، وإن لوظيفة ادارية 
احلاليون سابقني  النواب  ان يصبح  ما  حمض. 
 20 من  الساعة صفر  الوالية يف  انتهاء  بفعل 
حزيران 2017، ال يعود مثة كيان قانوني هليئة 
بدورهم  فقدوا  وقد  العضائها  كما  املكتب 
شرعية  من  االساس  املنبثقة يف  هي  الصفة، 
إذ  باستمراره،  املستمرة  املنتخب،  الربملان 
الوالية  من  تلك  الشرعية  املكتب  هيئة  تستمد 
يدخل  عندئذ  اال.  ليس  للمجلس  القانونية 
الربملان يف الفراغ الشامل الذي ال تعيده منه 
سوى انتخابات نيابية عامة وفق القانون النافذ، 
تدعو اليها احلكومة القائمة مبرسوم يوقعه رئيس 
اجلمهورية. يف حال كهذه يفقد الدافع الذي قاد 
الفراغ مغزاه واهدافه، حينما يعود اجلميع  اىل 

اىل القانون النافذ.
متديد  برفض  االفرقاء مجيعًا جيهرون  دام  وما 
تعد سوى  االقل، مل  على  الظاهر  الوالية، يف 
اجراء  وليس  الفراغ  لتفادي  يتيمة  فرصة 
يسهل  إبرة  خرم  من  لكن  فحسب،  االنتخابات 

معها إمرار قانون 2008 معّداًل رمبا.

نقوال ناصيف

قال الرئيس كلمته يف قانون االنتخاب، فهل يقولها يف 
السلسلة؟ )هيثم املوسوي(

مل يقل الرئيس ميشال 
يف  بعد  كلمته  عون 
بني  الدائر  االشتباك 
النواب  الشارع وجملس 
الرتب  سلسلة  حيال 
والرواتب، بعدما انضم 
سعد  احلكومة  رئيس 
اخلميس  مساء  احلريري 

السلسلة  عن  الدفاع  يف  النواب  جملس  اىل 
رئيس  قال  اجلديدة.  للضرائب  تبعًا  ومتويلها، 
اجلمهورية كلمته يف انتخابات 2017 عندما وضع 
خّطني متوازيني ال يلتقيان يف أي حال: أحدهما 
العامة،  النيابية  االنتخابات  إجراء  على  إصراره 
النافذ منذ  القانون  إجراءها وفق  واآلخر رفضه 
بهذين  تشّبثه  على  تأكيدًا   .2009 انتخابات 
عون  أحد، رفض  فوقهما  يقفز  ال  اخلّطني كي 
الشهر  الناخبة  اهليئات  دعوة  مرسوم  توقيع 
املنصوص  القانونية  املهلة  مطلع  الفائت، يف 
عليها يف قانون االنتخاب لتوجيهها، وسريفض 
غدًا  املهلة  من  االخري  اليوم  يف  أيضًا  توقيعه 
املتبقية  اخليارات  أن  اىل  يشري  ما  آذار،   19
متر  أن  تقتضي  النيابية  االنتخابات  إجراء  أمام 

من خرم إبرة:
1 ــ على وفرة الصيحات القائلة بأن يف البالد 
النواب عام  أقّره جملس  نافذًا لالنتخاب  قانونًا 

قانون 2008 حرب 
على ورق ما لم 
يقرتن بمرسوم 

توجيه دعوة 
الهيئات الناخبة

رغم املفاجآت اليت تبدو العبًا أساسيًا يف احلرب 
فرضته كثرة الالعبني وتضارب مصاحلهم، غري أّن 
«ترحيل احلرب» إىل الشمال يبدو مسارًا إجبارّيًا 
أن  ومع  السادس.  العام  خالل  جذوره  ُرّسخت 
بؤرًا عّدة ما زالت ملتهبة يف امليدان السوري، 
لـ»االزدهار» يف  مرشحًا  يبدو  املسار  هذا  لكّن 
بني  مشااًل  السباق  يستعر  فيما  السابع،  العام 
دون  من  أحدها  حسم  يبدو  عّدة،  سيناريوات 

«صفقة كربى» أمرًا مستبعدًا.
سوري  مسؤول  كان   2012 عام  منتصف  يف 
دمشق  تصّورات  رمسّية  غري  جلسة  يف  يعرض 
ملستقبل األزمة اليت كانت قد دخلت قبل شهور 
أشّد  يكن  مل  الوقت  ذلك  يف  الثاني.  عامها 
املتشائمني يتوّقع حجم التصعيد الذي ميكن أن 
الدامية  األحداث  عمر  امتداد  وال  البالد،  تعرفه 
اليت دخلت أخريًا عامها السابع. لكن األمر مل يكن 
حيَنها  بدت  اليت  الرمسّية  احلسابات  يف  كذلك 

ملعظم املوجودين سوداوّية.
وقتها حضرت يف حديث املسؤول األمين املقارنة 
الثمانينيات  وأحداث  الراهنة  األحداث  بني 
الشهرية، وكان على رأس األفكار اليت تضّمنتها 
كانت  الثمانينيات  النار يف  «رقعة  أّن  املقارنة 
مع  القادمة»،  السنوات  تشهده  قد  مّما  أضيق 
أعوامًا».  «األزمة عاشت وقتها  أن  اإلشارة إىل 
حني ُسئل املصدر يف ذلك اليوم «هل يعين هذا 
أّن البالد قد تشهُد ُعشرّية سوداء؟ )يف استدعاء 
للنموذج اجلزائري(» أجاب: «ال نتمنى ذلك، لكننا 

ال خنشاه».
وقَتذاك،  عليه  تبدو  الصورة  كانت  ملا  وخالفًا 
بـ»ُعشرية  اليوم  السورّية  األحوال  مقارنة  تبدو 
اجلزائر» جائزة. بطبيعة احلال مّثة اختالفات كثرية 
املقدمات  رأسها  وعلى  النموذجني،  بني  حتضر 
واألسباب، وصواًل إىل عدد الضحايا الكبري الذي 
عرفته سوريا، وحجم الكتلة البشرّية اليت عاشت 
رقعة  واتساع  التصورات،  كل  فاقت  «تغريبًة» 
الدمار الذي ال تصّح مقارنته إال مبا خّلفته احلرب 
على  معطوفًا  يأتي  ذلك  وكل  الثانية،  العاملية 
عدد الالعبني الذين اخنرطوا يف احلرب السورية. 
يف الوقت نفسه تربز مشرتكات كثرية يف اإلطار 
 )2002  –  1991( اجلزائرّية  األزمة  بني  العام 
واألزمة السورّية )2011 - ؟(. وعلى رأس تلك 
املشرتكات تأتي غلبة «العنصر اإلسالمي» على 
إىل  احلالتني، وصواًل  املعارضة» يف  «البندقّية 
هيمنة العنصر «اجلهادي» على املشهدين. ومنذ 
النموذج  تكرار  احتماالت  بدأت   2015 عام  مطلع 
اجلزائري تأخذ منحى متصاعدًا، بفعل عامل أساسي 
هو سلوك اجملموعات املسّلحة يف احلالتني. ومن 
أفضل مفاتيح املقارنة بني سلوكيات املسلحني 
يف البلدين ما حيضر يف مالحظات «أمري اجليش 
اإلسالمي لإلنقاذ» يف اجلزائر مدني مرزاق على 
التجربة اجلزائرية، ويبدو كالم مرزاق الذي ورد 
يف مقابلة مع قناة «العربية» عام 2004 صاحلًا 
سوريا  يف  املسلحة  اجملموعات  حال  لوصف 

اليوم.
«اجلماعة  أّن  املذكورة  املقابلة  يف  جاء  ومّما   
اإلسالمية مجعت شتاتًا غري متجانس، من )مجاعة( 
السلفي،  والتيار  واإلخوان،  والتكفري،  اهلجرة 
ومن جاء من أفغانستان وجلب معه املتناقضات 
املوجودة هناك، )...( ومل تكن اجلماعة اإلسالمية 
متلك من النظام والتنظيم ما يسمح هلا بأن تضبط 

هؤالء األفراد».
العنف  أعمال  «موجة  إىل  مرزاق  يشري  كذلك 
واملدرسني  كاملعلمني  مدنيني  استهدفت  اليت 
واألجانب  واملفكرين  واإلعالميني  واملوظفني 
حبجة أنهم متعاونون مع السلطة». وخالفًا للتخّبط 
السورية  املعارضة  أداء  طبع  الذي  املستمر 
قد  كانت  دمشق  أن  يبدو  مشاربها،  تنّوع  على 
إدارة  على  تقتصر  ال  خطط  عرب  جيدًا  استعّدت 
املعركة فقط، بل تتعداها إىل العمل على توجيه 

مسارات الصراع. 
ويبدو من املسّلم به يف ظل التطورات امليدانية 
احلرب  شهدتها  اليت  السياسية  والتحّوالت 
حتّول  نقاط  أّن  السادس  العام  خالل  السورية 
انعطافة يف  لتشكيل  متهيدًا  تراكمت  قد  فارقة 
حّد  على وضع  املراهنة  هذا  يعين  وال  مسارها. 

نهائي للحرب، ال سّيما أّن التعقيدات اليت راكمها 
بسهولة،  للحلحلة  قابلًة  ليست  السوري  امللف 
بقدر ما يعين استكمال عوامل «نقل احلرب إىل 
احلرب  جغرافيا  تقليص  وُيشكل  تالية».  مرحلة 
العام  وخالل  املذكورة.  املرحلة  مالمح  أهم  أحد 
األخري، راكم الشمال )والشرق املتصل به( مزيدًا 
جغرافّية  ُبقع  خروج  مقابل  يف  التعقيدات،  من 
مالحظة  ومع  املسّلح.  الصراع  خارطة  من  أخرى 
أّن احلرب السورّية ما زالت تربًة خصبًة قد ُتنتج 
أن  ميكن  حلظة،  أي  املشهد يف  تقلب  مفاجآت 
وفقًا  احملتملة،  السيناريوات  قائمة  يف  نلحظ 
سيناريوات  ثالثة  بني  سباقًا  الراهن،  للمشهد 
أساسّية يتخذ كّل منها الشمال مسرحًا له. )من 
املفارقات أن حمافظة إدلب ال تدخل يف حسابات 
عنوانًا  احملافظة  وتشّكل  الثالثة،  السيناريوات 
ألي  قربانًا  تقدميها  إىل  ُتفضي  قد  لتوافقات 
اإلرهاب(.  حماربة  عنوان  حتت  كربى»  «صفقة 
«املنطقة  الثالثة هو سيناريو  السيناريوات  أّول 
اآلمنة» مع حتريك امللف السياسي. من املعلوم 
مطلبًا  باستمرار  شّكلت  املنطقة  هذه  مثل  أن 
تركّيًا ذا أولوية مطلقة. وأسفرت «درع الفرات» 
األتراك  احتالل  2016 عن  آب  انطلقت يف  اليت 
مساحات واسعة يف الشمال السوري، ومل يأِت 
ذلك نتيجة قرار تركي منفرد بقدر ما قام على 
معلنة مع موسكو وواشنطن  تفاهمات غري  مجلة 
حتولت  سريع  وقت  وخالل  األوىل.  الدرجة  يف 
املناطق اخلاضعة لـ»درع الفرات» إىل ما يشبه 
هذا  ويلحظ  رمسّيًا.  ُمعلنة  غري  آمنة»  «منطقة 
السيناريو يف مرحلة تالية إعالن شكل من أشكال 
مؤقتة»  «حكومة  اسم  حتت  الذاتّية»  «اإلدارة 
املسّلحة  اجملموعات  لربط  متهيدًا  شابه،  ما  أو 
مفاوضات  يف  ينخرط  «سياسي»  بكيان  هناك 
عنوانه  بثاٍن  السيناريو  هذا  ويصطدم  الحقة. 
السيناريو  ُيشكل  وفيما  الكردّية».  «الفيدرالّية 
األول ضمانة ألنقرة من «اخلطر الكردي»، يبدو 
الذي  التغلغل  ظّل  يف  أمريكّيًا  مكسبًا  الثاني 
السوري  الشمال  يف  املتحدة  الواليات  ضمنته 
وحضور  األرض،  على  عسكرّية  قواعد  )سبع 
الذاتّية».  «اإلدارة  بفضل  كبري(  استخباري 
ُيشكل  الذي  الوحيد  الطرف  واشنطن  وليست 
السياق  هذا  وتربز يف  له.  مكسبًا  «االنفصال» 
النفوذ  فرنسا اليت تسعى إىل تكريس نوع من 
مناطق  يف  و»الثقايف»  والسياسي  العسكري 
إىل  األوروبي  االحتاد  جّر  تأمل  كذلك  «قسد». 
دعم مباشر هلذه اجلهود حتت عنوان «إعادة إعمار 
املناطق احملّررة». لكن الواليات املتحدة حترص 
يف الوقت ذاته على عدم خسارة حليفها الرتكي 
الذي بات أبعد عنها منذ حماولة االنقالب الفاشلة 
تنتهجه  قد  الذي  الشكل  ويلعب   .)2016 )متوز 
اإلدارة األمريكية إلدارة الصراع الكردي الرتكي 
السيناريوين،  أحد  كفة  ترجيح  دورًا حمورّيًا يف 
لألمريكيني  الكلمة  أن  هذا  يعين  أن  دون  من 
تنتهج  بدورها  موسكو  أن  الفتًا  ويبدو  وحدهم. 
سياسة مشابهة للسياسة األمريكية جلهة العالقة 
مع كل من األكراد وأنقرة، مع اختالٍف أساسي 
عنوانه حتالف موسكو مع دمشق. وحتى اآلن يبدو 
أن موسكو وواشنطن تتشاركان موقفًا واحدًا ال 
جيد مصلحًة يف انزالق املناوشات املتقطعة بني 
كربى.  عسكرّية  مواجهات  إىل  و»قسد»  أنقرة 
واردًة،  تبقى  األخري  السيناريو  احتماالت  لكن 
وحتمل يف طّياتها احتماالت مرتبطة، مثل دخول 
«كردستان العراق» على اخلط، ونشوب «حرب 

كردّية» طاحنة. 
فرتة  قبل  اندلعت  اليت  شنكال  معارك  وتبدو 
وجيزة أشبه بـ»بروفة» هلذا السيناريو. وحترص 
دمشق باستمرار على تأكيد رفضها أي سيناريو 
للحل ال «يضمن وحدة األراضي السورية». ويرى 
فريق داخل السلطة السورية أّن كسب األكراد 
حتصني  سيضمن  تارخيي»  «اتفاق  إطار  يف 
حماولة  أي  وجه  يف  الرتكّية  السورية  احلدود 
سوريا».  يف  األمن  لـ»زعزعة  مستقبلّية  تركّية 
الكبرية يف  التعقيدات  أّن  به  وبات من املسّلم 
املشهد السوري بأكمله جتعل أّيًا من سيناريوات 
إال  للتطبيق  قابل  أو سواها غري  املذكورة  احلل 

بتوافق شامل بني كل األطراف.

ترحيل احلرب إىل الشمال: هل استعّدت دمشق لـ»عشرّية سوداء«؟
صهيب عنجريني
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مقاالت وتحقيقات

املدني  اجملتمع  حتركات  ُتوِّجت  شهر،  من  أكثر  منذ 
الرافضة ملشروع املرأب يف ساحة التل، بانتزاع قرار 
بلدي بإلغائه نهائيًا، وذلك بعد ما يزيد على عامني من 
انطالق هذه التحركات. لكن هذا القرار مل يلغ اهلواجس 
املتعلقة بكيفية صرف االعتمادات املرصودة للمشروع؟ 
يطرحها؟  ومن  مطروحة؟  مشاريع  أي  البديل؟  هو  فما 

وملاذا؟
منذ أن أطلقت جلنة متابعة مشاريع طرابلس محلتها ضد 
مشروع مرأب ساحة التل، كانت أوىل مطالبها إشراك 
املواطن يف اختاذ القرارات املتعلقة بأي مشروع قد ُينّفذ 
يف مدينته، فضاًل عن سلة مطالب قدمتها اللجنة كحلول 
متكاملة ألزمة السري، اليت جرى تسويق املرأب حبجتها، 
وخمطط  شاملة  تنموية  خطة  من  احللول  هذه  تنطلق 
وكيفية  التارخيية  املدينة  أهمية  يلحظ  عام،  توجيهي 
تطويرها، واإلسراع باستكمال مشروعي احلزامني الغربي 
الشمالية  التسفري  حمطيت  وتفعيل  وإنشاء  والشرقي، 
خالية  منطقة  إىل  املدينة  وسط  وحتويل  واجلنوبية، 
املدني،  للتنظيم  العاملي  بالتوجه  أسوة  السيارات  من 
وإنشاء وتشغيل مرائب سطحية بديلة صديقة للبيئة يف 

أين سُتصرف اعتمادات مرأب ساحة التل؟ مشاريع عشوائية يف بلدية طرابلس
ناريمان الشمعة

 2017 آذار   25 Saturday 25 March 2017السبت 

البلدي السابق، اليت تالزمت مع إقرار املرأب، وهي التمين على 
جملس اإلمناء واإلعمار تعديل مشروع املرأب ليلحظ فوقه إنشاء 
السراي، وكذلك التمين على احلكومة الرتكية تبين االقرتاح. ورغم 
أن قرارات التمين ال ُتَعّد سوى موافقة مبدئية، ألن املوافقة التامة 
على أي مشروع تتطلب االطالع على الدراسات املتعلقة به وخرائطه 
املوافقة  قرار  بإلغاء  الغية  تعترب  املبدئية  واملوافقة  وتفاصيله، 
طرحها  إعادة  يستوجب  ما  به،  املتعلقة  والقرارات  املرأب  على 
على اجمللس البلدي ليتخذ الالزم، فضاًل عن احلاجة إىل موافقات 
ومراسيم خاصة من مديرية التنظيم املدني ومديرية اآلثار وجملس 
الوزراء، نظرًا إىل خصوصية املوقع وإنشاء أي مشروع فيه خيالف 

املخطط التوجيهي العام.
يعّلق رئيس البلدية على ذلك بأن «املشروع رهن باألتراك. هناك 
مساع من الدكتور خالد تدمري ولكن ال شيء جديًا حتى اآلن». 
بعد  أولوياتهم  من  يعد  مل  املشروع  أن  إىل  املصادر  تشري  كما 

التداعيات يف الداخل الرتكي.

مصري أموال املرأب!
االعتمادات  الستخدام  تسعى  البلدية  وفيما  آخر،  جانب  على 
أحيلت  األموال  أن  تردد  بديل،  مشروع  يف  للمرأب  املخصصة 
التحتية يف املنطقة االقتصادية اخلاصة. علمًا أن  البنية  لتأهيل 
ُأقّرت لتمويل  أموال املرأب مقتطعة من املئة مليون دوالر اليت 
تنفيذ بعض املشاريع اإلمنائية يف طرابلس بقانون خاص صدر 
على  الدقة مصريها، وصرفها  وجه  على  يعرف  2012، ومل  عام 
صت ألجله،  املنطقة االقتصادية ال يصّب بنفس اهلدف الذي ُخصِّ
فلم توهب هلا حصة طرابلس اإلمنائية املتواضعة يف األصل، ومن 

قرر ذلك؟

نعمة: علينا الرفض املسبق ألي مشروع معزول
انقسمت أسباب اعرتاض اجملتمع املدني على مشروع املرأب إىل 
ثالثة مستويات، كما يقول اخلبري يف التنمية أديب نعمة، وهي 
«االعرتاض على آلية اختاذ القرار غري التشاركية، إذ أنها متت داخل 
الغرف املغلقة، وانفرادية املشروع، إذ مل يكن ضمن تصور تنموي 
شامل، واملستوى الثالث كان متعلقًا بطبيعة املشروع نفسه. لذا 
ُيعّد وصف املرأب بأنه مشروع تنموي وصفًا زائفًا بالكامل، وينطبق 
هذا على أي مشروع مفرد وعلينا تسمية األمور بأمسائها، فهذا 
كاراج وذاك مبنى، وعلينا الرفض املسبق ألي مشروع معزول». 
يضيف نعمة «إن أي مشروع جيب أن ينطلق من خطة تنموية مبنية 
بصورة  ومرتبطة  صحيحة  حوار  آلية  وفق  الناس  تصورات  على 
املدينة ووظيفتها وعالقتها باالقتصاد واالجتماع والثقافة الوطنية، 
وجيب أن يكون له أساس يف املخطط التوجيهي الذي عملت عليه 
منذ سنوات جمموعة كبرية من املختصني، ليكون له دور يف وقف 
التآكل والتدهور احلضري من املناطق الفقرية إىل باقي املدينة، 
وعكس هذا املسار انطالقًا من التل باجتاه املدينة القدمية. إن أهم 
ما جيب البدء به هو تنظيم املدينة مبجملها، واالهتمام بساحاتها 
فيها  احلقيقي  االستثمار  هو  وهذا  رئتها،  تشكل  واليت  الفارغة 
ولذلك  الناس،  لتفاعل  كمساحات  واستخدامها  زيادتها  وعلينا 
إلغاء مرأب التل واستبداله مبشروع آخر سواء كان قصر مؤمترات 
أو غريه هو إلغاء للساحة. ثم إن اختاذ القرار بشأن أي مشروع 

جيب أال يكون مرتبطًا جبهة التمويل أيًا كانت».
جتدر االشارة إىل أن ستة عشر عضوًا وصلوا إىل اجمللس البلدي 
يف االنتخابات على أجنحة محلة املرأب، رغم أن عددًا منهم مل يكن 
له عالقة من قريب أو بعيد باحلملة، وإمنا تبنى التوجه ذاته، ولكن 
اجلميع ينتظر منهم أكثر من قرار بوقفه، ينتظرون مشاريع تنموية 
تنطلق من خطة شاملة، واختاذ إجراءات حامسة للقضاء على الفساد 
واحملسوبية، ولكن األمل خيبو يومًا بعد يوم، إذ أن البلدية بعد 
مثانية أشهر من انطالقها ال زالت تتخبط وغري قادرة على إعداد 
خطة تنموية إنقاذية للمدينة اليت تتدهور أوضاعها يومًا بعد يوم، 

وال هي قادرة على القيام باألعمال الروتينية!

األبنية وحتويل املنطقة إىل ساحة 
املرأب»،  مشروع  دون  للمشاة 
لكل  األموال  ستكفي  هل  ولكن 

هذه املشاريع؟
للمشروع  املرصودة  األموال  إن 

دوالر  ماليني  ثالثة  منها  اقُتطع  دوالر،  مليون   20 حنو  كانت 
للمتعهد كبند جزائي نتيجة الرتاجع عن تنفيذ املشروع بعد توقيع 

العقد.
يوضح مصدر مطلع أن الدفعة األوىل للتنفيذ كانت مثانية ماليني 
التمويل  ومصادر  املتبقي  املبلغ  يكن  وأيًا  ُتسرتد.  مل  دوالر، 
للمشاريع املقرتحة فهي متفاوتة األهمية، بعضها أساسي، وبعضها 
يأتي يف آخر قائمة األولويات كمشروع إنارة امللعب البلدي الذي 
ونصف  مليار  مبلغ   2017 موازنة  البلدي يف  اجمللس  له  خصص 
املخصص  املبلغ  ونصف ضعف  ضعفي  يساوي  مبا  لرية،  مليار 
إلنارة املدينة كلها! ما يدفع للتساؤل عن األسس املعتمدة الختيار 
املشاريع وإقرارها، وال سيما أنها مل تأت ضمن خطة إمنائية شاملة 
ومل جُتَر حوهلا الدراسات. فاخلطة املعلن عن املضي بإعدادها منذ 
ل اإلعالن عنها مرارًا وتكرارًا، وإمعانًا  أشهر مل تنتِه بعد، وقد ُأجِّ
إنتاج فيلم مدته 23 دقيقة لشرح اخلطة  إقرار  التسويف مت  يف 

)اليت مل تنتِه( بقيمة مثانية عشر مليون لرية.

بخاش: احتجاج على تهميش دورنا
يقول عضو اجمللس البلدي املهندس باسم خباش بأن «البدائل 
 8 ضّم  رمسي  غري  اجتماع  خالل  ُطرحت  احلكومة  لرئيس  مة  امُلقدَّ
أعضاء من أصل 24 عضوًا، وكانت جمرد اقرتاحات وأفكار ملشاريع 
مل تبحث بشكل جدي ومعمق، علمنا بعدها من خالل التلفزيون )!( 
باللقاء بني رئيس البلدية ورئيس احلكومة لتقديم البدائل، وذلك 
قبل عقد اجللسة احملددة ملناقشتها واختاذ قرارات رمسية بشأنها، 
فقاطع اجللسة أكثر من 12 عضوًا احتجاجًا على جتاهلنا وتهميش 

دورنا».

السراي... رهنًا باألتراك
أما عن البديل اآلخر املطروح لشغل ساحة التل منذ بداية احلديث 
إحياء  إلعادة  تركية  بهبة  مؤمترات  قصر  إنشاء  هو  املرأب،  عن 
السراي العثماني اليت ُهدمت يف مخسينيات القرن املاضي، قال 
خباش: «مل يناقش هذا املشروع مطلقًا، ال يف جلنة اهلندسة وال 
يف اجمللس، رغم تقدمي بطلب رمسي لوضعه على جدول األعمال 
أكثر من مرة، وقد مت ختطيه حبجة أنه موضوع جدلي جتنبًا خللق 

انقسام يف اجمللس وخارجه بني مؤيدي املشروع ورافضيه».
ُمقرَتَح إنشاء قصر املؤمترات على قرارات اجمللس  يعتمد مؤيدو 

تردّد أن األموال 
أحيلت لتأهيل البنية 
التحتية يف املنطقة 
االقتصادية الخاصة

اتخاذ القرار بشأن أي مشروع يجب أال يكون مرتبطًا بجهة التمويل أيًا كانت )مروان طحطح(

مواقع تتالءم مع انسيابية السري ومتركز املدارس واملطاعم.
ورغم أن جملس اإلمناء واإلعمار جتاوب مع بعض املطالب، وبدأ 
بوضع خطة سري للفيحاء منذ أكثر من عام، واختذ خطوات جدية 
مؤخرًا لإلسراع يف تنفيذ احلزامني، إاّل أن بلدية طرابلس، على ما 

يبدو، هلا رأي آخر.

قمر الدين: قدمت االقرتاحات لرئيس الحكومة
الدين سألناه  البلدية املهندس أمحد قمر  اتصال مع رئيس  يف 
الذي  عن مصري االعتمادات املخصصة ملشروع املرأب، والبديل 
اعتمدته البلدية، قال: «لقد تقدمت من رئيس احلكومة بكتاب رمسي 
تضمن االقرتاحات اليت تقدم بها أعضاء اجمللس، وتتضمن البنية 
التحتية ملشاريع الضم والفرز الشمالي وزيتون أبي مسراء، إنارة 
وتأهيل ملعب رشيد كرامي البلدي، اجلسر الذي يربط بني القبة 
وأبي مسراء )جزء من احلزام الشرقي( حلل مشكلة السري، دراسة 
املهندس  وضعها  اليت  الرؤية  وفق  التل  منطقة  تأهيل  للسري، 
شوقي فتفت خالل العهد البلدي السابق، وتتضمن تأهيل واجهات 

على رغم السلطات الواسعة والصالحيات غري املسبوقة اليت منحه 
إياها دستور 2014، يبدو جملس النواب )الربملان( املصري عاجزًا 
يكتف  فلم  التنفيذية.  للسلطة  املزمنة  التبعية  من  االنعتاق  عن 
السلطة  أداء  على  الرقابي  دورهم  مباشرة  عن  بالعزوف  النواب 
من  قوانني  مشاريع  اقرتاح  إىل  بعضهم،  جنح  وإمنا  التنفيذية، 
شأنها تعظيم صالحيات رئيس اجلمهورية على حساب السلطتني 
التشريعية والقضائية، منها تعديل املادة 140 من الدستور، حبيث 
تصبح مدة الرئاسة ست سنوات بداًل من أربع، وإزالة حظر ترشح 
الرئيس ألكثر من دورتني متتاليتني. وارتكز النائب الذي اقرتح 
«إعادة  الوالية» و  «مدة  التعديل إىل أن هناك فارقًا بني  ذلك 
الوالية»، إىل املادة 226 من الدستور اليت تبيح تعديل مواده، 
إعالمي  جدل  يف  تسبَّب  بعدما  اقرتاحه  سحب  إىل  اضطر  لكنه 
ساخن. وسبق أن طالب بعض النواب، عقب حادث تفجري الكنيسة 
بتعديل املادة  البطرسية مطلع كانون األول )ديسمرب( املاضي، 
204 من الدستور لتسمح بإحالة املتهمني يف قضايا اإلرهاب على 
فرتات  لتمديد  بالتزامن   140 املادة  وتعديل  العسكري،  القضاء 
الرئاسة. غري أن رئيس جملس النواب علي عبد العال سرعان ما 
نفى أي مساٍع من هذا القبيل، قائاًل: «هذا الكالم غري صحيح على 
اإلطالق واملادة 226 من الدستور متنع تعديل النصوص املتعلقة 
بـإعادة انتخاب رئيس اجلمهورية، أو مببادئ احلرية واملساواة، ما 

مل يكن التعديل متعلقًا باملزيد من الضمانات».
وفى مطلع آذار اجلاري، وحتت عنوان «حوكمة تشكيل هيئات األزهر 
الكربى»، قدم نائب آخر مشروعًا تشريعيًا لتعديل قانون األزهر، 
مبا يسمح بتدخل املؤسسات املختلفة يف ترشيح أعضاء هيئة كبار 
العلماء، وأن يكون تعيني أعضائها من طريق رئيس اجلمهورية، 
وليس شيخ األزهر، فضاًل عن توسيع دائرة األعضاء لتشمل عددًا 
كعلماء  الدينية،  األمور  غري  ومتخصصني يف  علماء  يتضمن  أكرب 
النفس واالجتماع والطب واالقتصاد، وأال يقل عمر العضو عن 45 

سنة وأال يزيد على 80 سنة.
وعلى اخلط، دخل نائب آخر، يطالب بتعديل الئحة مؤسسة األزهر، 
لتنص على عدم جواز تولي شيخ األزهر منصبه ألكثر من مثاني 

سنوات، مع مراعاة عدم جواز عزله خالل تلك السنوات.
ورمبا ارتبطت تلك املبادرات واحلملة الضخمة اليت شنها إعالميون 
وسياسيون وبعض املنتسبني إىل األزهر، للمطالبة باستقالة شيخ 
األزهر، أو إعادة النظر يف تشكيلة هيئة كبار العلماء بعد رفضها 
عبدالفتاح  الرئيس  اقرتحها  اليت  الشفوي  الطالق  إلغاء  دعوة 
السيسي، بدعوى أن هذه املؤسسة العريقة مل تتخذ أي خطوات 

جادة على طريق جتديد اخلطاب الديين.
وقوبلت تلك املساعي برفض غالبية األزهريني الذين رأوا فيها 
حماوالت إلطاحة شيخ األزهر أمحد الطيب والنيل من استقاللية تلك 
املؤسسة التعليمية والدعوية، اليت يستفيد من نشاطها مسلمون 
من خمتلف أحناء العامل. وردًا على مطلب إدراج خمتصني يف علوم 
العلماء»،  كبار  «هيئة  قائمة  ضمن  واإلقتصاد  والطب  اإلجتماع 
احلياتية،  األمور  أن تلك اهليئة ليست معزولة عن  أزهريون  أكد 
من  كبريًا  عددًا  أن  كما  احلضاري،  التطور  عن  مبنأى  تعيش  وال 
أعضائها حاصلون على الدكتوراه من دول أجنبية. ولفت هؤالء 
إىل أن منصب شيخ األزهر حُمصن بنص املادة السابعة من دستور 
2014، وناشدوا أصحاب تلك الدعاوى العمل على معاجلة جوانب 
1961 يف  لعام   103 الرقم  القانون  عليها  انطوى  اليت  القصور 
شأن إعادة تنظيم األزهر وهيئاته. وهناك أيضًا نائب يشغل موقع 
اللجنة الدستورية والتشريعية يف الربملان، تقدم مبشروع  وكيل 
هيئة قضائية  كل  رئيس  اختيار  اجلمهورية  لرئيس  يتيح  قانون 
من بني ثالثة مرشحني، علمًا أن املتبع هو أن اجلمعية العمومية 
لكل هيئة ترشح أكرب أعضائها سنًا ليصدر رئيس اجلمهورية قرار 

تعيينه رئيسًا هلا.
برئاسة  األعلى  القضاء  عقده جملس  باجتماع  االقرتاح  هذا  قوبل 
القضاة  ومتسك  رفضه  إىل  انتهى  شفيق  مصطفى  املستشار 
بطريقة اختيار رؤساء اهليئات القضائية الواردة يف قانون السلطة 
القضائية احلالي واليت تنص على مبدأ األقدمية يف اختيار رؤساء 

اهليئات.
النائب  إصرار  كان  الصدد،  بهذا  آن  يف  واملثري  الالفت  لكن 
الربملاني صاحب املشروع على املضي قدمًا يف مساعيه وصواًل 
للمشروع  القضائية  اهليئات  رفض  أن  على  مشددًا  إقراره،  إىل 
غري ملزم جمللس النواب، الذي ستناقش جلنته الدستورية مشروع 
القانون، ويف حال املوافقة عليه سيتم رفعه إىل اجللسة العامة 
بصدام  استكمل،  إذا  ينذر،  الذي  األمر  وهو  وإقراره.  ملناقشته 
بني السلطتني التشريعية والقضائية، لن يكون رئيس اجلمهورية 
مبنأى عنه، على رغم أنه مل يوكل إىل أي من أصحاب املشاريع 
املهمات  من  النوع  هذا  مبثل  االضطالع  املثرية،  واملقرتحات 

التطوعية املستفزة.

* كاتب مصري

الربملان املصري واالنعتاق من 
تبعية السلطة

بشري عبد الفتاح
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مـقاالت وتحقيقات

 2017 آذار   25 Saturday 25 March 2017السبت 

فضيحة»برازيلية» هّزت دول العامل، بعد انتشار 
خرب مداهمة الشرطة الفيديرالية األسبوع املاضي، 
لعشرات مواقع إنتاج حلوم األبقار والدواجن يف 
واتهام  عامني،  استمَر  حتقيق  بعد  عدة  واليات 
حنو 40 شركة بارتكاب أعمال غري قانونية، منها 
اللحوم  اىل  ومسرطنة  كيميائية  مواد  اضافة 
الفاسدة، او خلط الدجاج بالبطاطا واملاء والورق 
رشوة  بعد  وتصديرها  االنتاج  لزيادة  املقّوى 

مفتشني حكوميني.
من بني الشركات املتهمة بالفساد شركة «جيه. 
بي. أس.» أكرب مصدر للحوم األبقار يف العامل، 
يف  للدواجن  منتج  أكرب  أف»  آر  «بي  وشركة 
العامل، وقد أوقفت السلطات 33 مسؤواَل حكوميًا 
بسبب الفضيحة، وعلى الرغم من نفي الشركات 
البورصة  يف  أسهمها  ان  اال  االتهامات  هلذه 
من  معلومات  طلب  األوروبي  فاالحتاد  تهاوت. 
الربازيل بشأن التحقيقات معلنًا انه سيشرف على 
مراقبة مستوردات اللحوم من ذلك البلد، كذلك 
فعلت الدول العربية املستوردة هلذه اللحوم حيث 
شددت إجراءاتها الرقابية، يف حني عّلقت الصني 
بصفة  البلد  ذلك  من  البقر  منتجات  استرياد 
وزارة  فيه  أصدرت  الذي  الوقت  يف  احرتازية، 
الزراعة يف كوريا اجلنوبية بيانًا اوضحت من خالله 
تشديدها إجراءات التفتيش على مستوردات حلوم 
الدواجن، ما دفع بالرئيس الربازيلي ميشيل تامر 
إىل االسراع لطمأنة الدول املستوردة على سالمة 

صادرات بالده من اللحوم.
احلمراء  للحوم  أكرب مصّدر  للربازيل  ضربة موجعة 
يف العامل، حيث تبلغ قيمة صادراتها من اللحوم 
12 مليار دوالر سنويًا، ويف العام املاضي بلغت 
دوالر  مليارات   4.3 األبقار  حلوم  مبيعات  قيمة 
الرئيس  حاول  دوالر،  مليارات   5.9 والدواجن 
ميشال تامر تلقفها بلقاء دبلوماسيني من أوروبا 
إلزالة  أخرى  ودول  والصني  املتحدة  والواليات 
املخاوف ومحاية صادرات بالده احليوية، وقال يف 
اجتماع عاجل األحد الفائت إن احلكومة الربازيلية 
ثقة  كسب  وطين  منتج  جودة  ثقتها يف  «تؤكد 
املستهلكني وحصل على موافقة معظم األسواق 
اليت تدقق بشدة»، وبعد اللقاء دعاهم إىل مطعم 

وتناول اللحوم مع 19 سفريًا.
أكثر من 150 دولة تستورد حلوم األبقار والدواجن 
الصني،  السعودية،  رأسها  على  الربازيل،  من 
روسيا، اليابان ، سنغافورة، هولندا وإيطاليا، أما 
لبنان «فيستورد سنويًا 15 الف طن من اللحوم 
جتار  نقابة  رئيس  قاله  ما  حبسب  الربازيلية»، 
ومستوردي اللحوم غابي دكرمنجيان لـ»النهار»، 
والذي أكد «ال داٍع للخوف من اللحوم الربازيلية 
اليت تباع يف لبنان، فمنذ 25 عامًا وحنن نستورد 
من ذلك البلد، لكننا نتعامل مع شركات كربى، 
بالـ  واملتخصصة  بالفساد  املتهمة  تلك  وليس 
sausage ، كما ان وزارة الزراعة تفحص اللحوم 
قبل دخوهلا اىل البلد، لذلك اطمئن اجلميع اىل ان 

اللحوم سليمة مليون يف املئة».
اىل  يدخل  ال  انه  أكد  الزراعة  وزارة  مصدر يف 
اننا  مبا  «أواًل  وشرح  فاسد،  ودجاج  حلوم  لبنان 
نراقب األسطوانة اليت تسجل حركة الكهرباء على 
مدى 24 ساعة منذ خروج اللحوم والدواجن من بلد 
اللبنانية واذا  األراضي  املنشأ حتى وصلها اىل 
سجل انقطاع الكهرباء عنها ولو لساعتني نرفض 
لفحص  وخنضعها  عينات  نأخذ  ثانيا  ادخاهلا، 
جرثومي كالسلمونيال وخالفه، اذا ظهر ان النتيجة 

غري صاحلة مباشرة ترفض احلمولة».
لدى وزارة الزراعة مراكز للحجر الصحي البيطري 
لكل ما له عالقة باالنتاج احليواني على كل املنافذ 
احلدودية يف البحر واجلو. ولفت املصدر اىل انه 
«ال يدخل اىل البلد اي منتج حيواني قبل الكشف 
عن  املسؤول  البيطري  الطبيب  قبل  من  عليه 
وبعد صدور  املخترب  اىل  عينات  وارسال  املركز 
النتائج يتم ادخاهلا». وأضاف «اذا وجدت حلوم 
فاألمر  اللبناني  االراضي  على  فاسدة  ودواجن 
يعود السباب حملية، منها عملية التخزين والنقل، 
كانقطاع الكهرباء عنها، او نقلها بسيارة عادية 
غري مربدة، لذلك أقول ال داٍع للفزع، من اللحوم 

والدواجن الربازيلية، الوضع حتت السيطرة». 

فضيحة اللحوم الربازيلية الفاسدة

 هـل لبنان فـي مأمـن؟
املصدر: »النهار« أسرار شبارو

يف 9 آذار اجلاري، صّدقت جلنة الرتبية النيابية 
اقرتاح قانون معادلة شهادة البكالوريا الدولية 
القرار  اللبنانيني.  للتالمذة  اللبنانية  بالبكالوريا 
أثار ردود فعل خمتلفة، إذ مثة من انتفض ضد 
الوطنية،  والثقافة  للسيادة  التشريع  هذا  خرق 
فيما أبدى آخرون من تربويني وأهالي ارتياحهم 
خلطوة تسمح، إذا ما ُأقر املشروع يف اجمللس 
التالمذة  لدى  أعلى  مهارات  بقياس  النيابي، 
وإمكان اجلمع بني اخلصائص اإلجيابية يف كال 

الربناجمني.
يف كّل مّرة جيرى فيها تشريع بكالوريا أجنبية 
شهادة  هامش  على  تعليمية  مسارات  وخلق 
كيف  السؤال:  ُيطرح  اللبنانية،  العامة  الثانوية 
إخضاع طالب  خيار عدم  تبيّن  الدولة  تستسهل 
لبنانيني يدرسون على األرض اللبنانية للمنهج 
الرمسي اللبناني، وهل اإلقرار بأن رتابة املواد 
حماكاتها  وعدم  حاليًا  املنهج  يف  تدرس  اليت 
وتنظيم  والبحثي  النقدي  التفكري  ملهارات 
عن  مسؤواًل  الطالب  يكون  )أن  الذاتي  التعلم 
تعّلمه وليس متلّقيًا(، يربر غياب أي رؤية لدى 
التعليمي  النظام  لتطوير  اللبنانية  السلطات 
املناهج  التخلي عن مسؤولية إصالح  واستمرار 

وأمناط التعليم وأنظمة التقويم أو االمتحانات؟

النيابية اليت صّدقت أخريًا اقرتاح  جلنة الرتبية 
الدولية  البكالوريا  شهادة  معادلة  قانون 
بالبكالوريا اللبنانية وضعت أسبابًا موجبة إلقرار 
ممنوحة  الدولية  البكالوريا  أن  وهي  املعادلة، 
من منظمة دولية وال تتبع ألي بلد ومعتمدة يف 
أكثر من 120 بلدًا، يف حني أن مضمون املنهج 
املعتمد يف هذه الشهادة يساعد يف بناء هوية 
ثقافية متنوعة حترتم القيم اإلنسانية العاملية من 
البلد من جهة ثانية،  جهة وخصوصية ومصاحل 

وال يتعارض مع أهداف التعليم يف لبنان.
الرتبوية  هذا اإلقرار ترك لدى بعض األوساط 
استقالة  بشأن  استفهام  عالمات  والنقابية 
يرى  التعليم.  على  الرقابي  دورها  من  الدولة 
الثانوي  التعليم  يف  أستاذ  سعادة،  جورج 
املستقل،  النقابي  التيار  وقيادي يف  الرمسي 
وطين،  واجب  الرمسية  بالشهادة  االعتداد  أّن 
األرض  على  املقيم  يكون  أن  االشرتاط  وعدم 
هو  اللبنانية  الرمسية  الشهادة  حائزًا  اللبنانية 
ضرب لرمز من رموز السيادة، متامًا كما لو أنك 
تستبدل العلم اللبناني بعلم آخر والنشيد الوطين 

بنشيد بلد آخر.
 ويلفت إىل أن بناء شخصية املواطن العاملي 
تنطلق حتمًا من بناء الشخصية الوطنية. ويسأل: 
«هل تستبدل الدولة ختلفها عن تعديل املناهج 
عامًا   20 مدى  على  اللبنانية  الشهادة  وتطوير 
كان  وإذا  األجنبية؟  البكالوريات  إىل  باهلروب 
الفرصة  إتاحة  هو  التشريع  هذا  من  اهلدف 
فهل  نقدي  تفكري  وصاحب  باحث  متعلم  لبناء 
يف  اللبنانيني  التالمذة  مجيع  منه  سيستفيد 
املدارس  امليسورين يف  أم  الرمسية  املدارس 
املسؤولون  خيرق  وكيف  فحسب؟  اخلاصة 
السياسيون مبدأ تكافؤ الفرص ويوافقون على 
خارج  املواطنني  من  كبرية  شرحية  تبقى  أن 

التطوير املطلوب؟».

مرونة البكالوريا الدولية
الباحث الرتبوي واألستاذ يف اجلامعة األمريكية 
يف بريوت رؤوف الغصيين جييب على حتفظني 
يثريهما تشريع الشهادة األجنبية: األول: منافسة 
اللبنانية،  للبكالوريا  الدولية  البكالوريا  دبلوم 
وغربة الطالب عن ثقافة بلده وتارخيه وجغرافيته 
وتربيته الوطنية. فهذه البكالوريا تنتمي، حبسب 
أوروبي  منطلقها  دولية  منظمة  إىل  الغصيين، 
لكن بات معرتف بها يف الواليات املتحدة وعدد 
من دول آسيا وأفريقيا، وال تنتقص من قيمة 

الشهادة الرمسية اللبنانية».
حبسب  له،  مكان  فال  الثاني  التحفظ  أما 

البكالوريا  يف  الغصيين، 
الدولية لكون هذا الدبلوم 
ما  املرونة  من  لديه 
للمدارس  لإلجازة  يكفي 
مواد  اقرتاح  واحلكومات 
معينة ضمن اإلطار العام 
املمكن  فمن  للمنهج. 
مثاًل، التعاون مع املنظمة 
إعداد مساق  الدولية يف 
تاريخ  التاريخ يشمل  يف 
العربية  والبلدان  لبنان 

وأوروبا.
عن  الغصيين  ُيعرب 
املعادلة،  بأّن  اعتقاده 
اجمللس  يف  أقرت  وإن 
يف  تؤدي  لن  النيابي، 
املدى القريب على األقل 

التعمق إذ يدفع الطالب حنو دراسة ثالث مواد 
ما  املتقدم،  أو  العالي  املستوى  على  أربع  أو 
يبين جسرًا مع املرحلة اجلامعية. كما أن املقالة 
البحثية املطّولة امللزمة لكل طالب تضمن التعمق 
يف أحد املواضيع وتنمي مهارات البحث والتحليل 
مادة  على  أيضًا  املنهج  ويشتمل  والتأليف. 
معروفة بعنوان خمتصر CAS مشتق من العنوان 
 CreAtivity.ACtion.ServiCe الكامل: 
تنمية  بهدف  اجتماعية  وخدمة  عمل  إبداع،  أي 
موسيقية  أنشطة  عرب  اإلبداعية  الطاقات 
االلتزام  وتنمية  وكشفية  ورياضية  ومسرحية 

خبدمة اجملتمع.
خمططات  الدولية  البكالوريا  منظمة  وتضع 
وأساليب  املعلمني  بأدلة  مرفقة  الدروس 
جانب  إىل  االمتحانات  أسئلة  وأنواع  التعليم 
احملتوى الذي ال خيتلف كثريًا عن حمتوى املنهج 
بصورة  الطرائق  يف  يكمن  والفرق  اللبناني، 
خاصة. حبسب الغصيين، يتميز املنهج بالقدرة 
على التوفيق بني اإللزام واالختيار يف صياغة 
بدراسة  الطالب  يلزم  جهة  من  فهو  املناهج، 
حقول املعرفة الكربى ومن جهة أخرى يرتك هلم 
جمال اختيار املادة اليت يرغبون يف دراستها يف 
كل حقل. وقد يقع اختيار الطالب على «مزيج» 
من املواد العلمية واالجتماعية مما ال يتوافر يف 
املناهج اللبنانية اليت تقصر االختيار على الُشعب 
بأكملها وتلزم الطالب باحملتويات كلها، أو ما 

يسميه الغصيين «نظرية السكك الرتبوية».

األهالي بني مشجع وحذر
يتحمس نزار رمال إلقرار املعادلة كي يتسنى 
لولديه االلتحاق بالبكالوريا الدولية واالبتعاد عن 
التلقينية  الطريقة  «حيث  اللبناني  املنهج  ثقل 
سيما  ال  أخرى  تربوية  طريقة  أي  على  تطغى 
األحباث واالكتشاف والتعلم الذاتي واملشاركة 
للمنهج  قيمة  ال  أن  ويرى  اهلدف».  وضع  يف 
ينسحب  ال  «ملاذا  متسائاًل:  احلالي،  اللبناني 
الكالم على خرق السيادة على البكالوريا الفرنسية 
واالختبارات لدخول اجلامعات اليت تعتمد النظام 
األمريكي مثل الـSAt و الـtoFFeL؟ وهل حفظ 
حقوق  مواد  بتدريس  يكون  الوطنية  الثقافة 
)وضع  التسطري  بواسطة  واملواطنية  اإلنسان 

خط حتت اجلمل املطلوبة للحفظ(؟».
أما حممد خالد الذي يدرس أوالده يف املدرسة 
الدولية  البكالوريا  اختيار  يف  سيرتدد  نفسها 
حتى لو أقرت املعادلة غدًا. يقول: «قد اختار 
للتعويض عن  اللبنانية رمبا  البكالوريا  ألوالدي 
خطأ ارتكبته حني دفعتهم للرتكيز على اللغات 
األجنبية وإهمال اللغة العربية، معربًا عن حذره 
سنخسر  إذ  وطنهم  عن  بالغربة  شعورهم  من 
قصة التاريخ واجلغرافيا والرتبية الوطنية فيما 
لو اخرتنا البكالوريا الدولية». ال ينفي خالد أن 
تكون إجيابيات املعادلة قطع الطريق على مافيا 
وتأمني  العربية  اللغة  الدروس اخلصوصية يف 
النقابات دون احلاجة إىل  الطالب إىل  انتساب 

املرور على البكالوريا اللبنانية.

البكالوريا الدولية: هروب الدولة من تطوير املناهج
فاتن الحاج

املدارس  عدٍد كبري من  اعتمادها من قبل  إىل 
الربنامج  وتكاليف  االنتساب  شروط  بسبب 
لبعض  اجملال  تفسح يف  لكن سوف  الباهظة، 
تصرف  يف  الدبلوم  برنامج  لوضع  املدارس 
إليه  االنتساب  الراغبني يف  اللبنانيني  الطالب 
وفلسفته  الربنامج  بهذا  األساتذة  وتعريف 
البكالوريا  بربنامج  ومقارنته  التعليمية  وأساليبه 
اخلصائص  بني  اجلمع  على  والعمل  اللبنانية 

اإلجيابية يف كال الربناجمني.

ما هي البكالوريا الدولية؟
منهج دبلوم البكالوريا الدولية انطلق من إنكلرتا 
من  األخريتني  السنتني  ليغطي   1968 عام  يف 
 3 من  أكثر  يف  مطبق  وهو  الثانوية،  املرحلة 
حنو  تبنت  لبنان،  العامل. يف  مدرسة يف  آالف 
الذي  الربنامج  9 مدارس خاصة حتى اآلن هذا 
مينح الطالب الشهادة لدى جناحه يف امتحانات 
يف  الدولية،  البكالوريا  منظمة  جتريها  رمسية 
الكرة  نصف  ملدارس  أيار  يف  واحد،  وقت 
نصف  ملدارس  الثاني  تشرين  ويف  الشمالي، 
الكرة اجلنوبي، فيما مقاييس التصحيح املعتمدة 
الدبلوم  جييز  كافة.  املدارس  يف  نفسها  هي 
العاملية  التقدم لالنتساب إىل اجلامعات  حلامله 
مثل السوربون وأوكسفورد وكامربيدج وغريها، 
فيما تقبل اجلامعات اللبنانية حاليًا هذا الدبلوم 
ألنه معادل رمسيًا للبكالوريا اللبنانية بالنسبة إىل 
الطالب الذين حيملون جواز سفر أجنبيًا والطالب 
اللبنانيني الذين درسوا خارج لبنان ملدة ال تقل 
ومصر  األردن  حكومات  أما  سنوات.  ثالث  عن 
معاداًل  بالدبلوم  فتعرتف  وإيران  اخلليج  ودول 

لشهادتها الثانوية الرمسية للجميع.

لن تؤدي املعادلة إىل تعميم الربنامج بسبب تكاليفه الباهظة )مروان طحطح(

حبسب  املنهج،  ميزة 
يتصف  أّنه  الغصيين، 
والتوازن  بالشمولية 
حيث  فمن  والعمق. 
يتطلب  الشمولية، 
مادة  دراسة  املنهج 

الكربى،  األقل من كل من حقول املعرفة  على 
اللغات )األجنبية أو العربية(، العلوم االجتماعية 
واإلنسانية )التاريخ أو اجلغرافيا أو االجتماع أو 
أو مواد  النفس  أو علم  الفلسفة  أو  االقتصاد 
)الفيزياء  الطبيعية  ـ  االختبارية  العلوم  أخرى(، 
أخرى(،  مواد  أو  احلياة  علوم  أو  الكيمياء  أو 
مادة  أو  الفنون  خيارات(،  )أربعة  الرياضيات 
أو  )الرسم  املذكورة  احلقول  أحد  من  إضافية 
مواد  أو  السينما  أو  املوسيقى  أو  املسرح 
«نظرية  باسم  خاصًا  مقررًا  ويتضمن  أخرى(. 
املعرفة» لتأمني الرتابط بني املعارف املتنوعة 

اليت يكتسبها الطالب يف أثناء الدراسة.
املنهج متوازن أيضًا، كما يقول الغصيين، لكونه 
يوازن بني احلقول الستة من دون تثقيل أحدها، 
إاّل إذا شاء الطالب أن ينحو حنو اختصاص معني 
يوفر  واملنهج  «إنساني».  أو  لغوي  أو  علمي 

تستطيع املدارس
والحكومات اقرتاح 
مواد معينة تضاف 

إىل املنهج العام
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كالم األمني العام حلزب 
نصر  السيد حسن  اهلل 
اهلل قبل عام يف مقابلة 
يؤكد  امليادين  مع 
املسبقة  احلزب  معرفة 
اإلسرائيلية.  بالنوايا 
على  بالصواريخ  الرد 
اإلسرائيلية  الغارة 
احلسابات  يعقد  فجًرا 
جمددًا،  اإلسرائيلية 
حنو  حتديدًا  يصّوب  و 
بني  «معركة  نظرية 

احلروب».
 هلذا وألسباب عملياتية 
تقارير  وصفت  أخرى 
ما  اإلسرائيلي  اإلعالم 
الساعات  خالل  جرى 

الغارة اإلسرائيلية وأبعاد الردّ الصاروخي
علي شهاب

أن شّن غارات على أهداف نوعية وحيوية داخل 
تدعو  أصوات  وتعالت  رد،  دون  ميّر  قد  لبنان 
لتطبيق عملية متاثل «الوزن النوعي» يف بدايات 

حرب متوز 2006. 
آنذاك، زعمت اسرائيل أنها قضت على قدرة حزب 
اهلل الصاروخية يف األيام األوىل للحرب، ليتبني 
الحًقا أن احلزب استطاع إدارة نريانه واحلفاظ على 
معدل إطالقه للصواريخ باجتاه املستوطنات وفَق 

وترية حمددٍة ومقررٍة مسبقًا.
األصوات  اعتمدت  اجلديد،  التوجه  ولتسويق 
بني  «معركة  تسميَة  االسرائيلية  العسكرية 
احلروب» للعمل املرتقب داخل األراضي اللبنانية؛ 
قيامها  أن  إسرائيل  ترّوج  أخرى،  بكلمات  أي 
بغارات نوعية داخل لبنان ستؤدي إىل رٍد حمدوٍد 
واسعة،  حرب  اىل  ينجّر  لن  الذي  اهلل  حزب  من 

حبسب تقديرها. 
يف  فجًرا  جديدة  مرًة  النظرية  هذه  اختبار  تقرّر 
جتربة  بنقل  اإلسرائيلي  التوجه  هذا  سوريا. 
لبنان مت تسميته  «التبعات غري املقصودة» إىل 
بـ»معركة بني احلروب» يف عدة تقارير عسكرية 
إسرائيلية كانت حمل رصد دقيق من قبل حزب 

اهلل وسوريا.
امليادين  مقابلة  يف  عام  قبل  اهلل  نصر  كالم 
يؤكد معرفة احلزب املسبقة بالنوايا االسرائيلية. 
فجًرا  االسرائيلية  الغارة  على  بالصواريخ  الرد 
يصّوب  و  جمددا،  اإلسرائيلية  احلسابات  يعقد 
هلذا  احلروب».  بني  «معركة  نظرية  حنو  حتديدا 
اإلعالم  تقارير  وصفت  أخرى  عملياتية  وألسباب 
املاضية  الساعات  خالل  جرى  ما  اإلسرائيلي 

بـ»الدراماتيكي».
كانت إسرائيل تفرتض أن الغارة ستنتهي بتقارير 
يف اإلعالم الغربي، كما حصل سابًقا. لكن اإلعالن 
السوري أجربها على اإلعالن عن الغارة. دالالت 
هذا اإلعالن تتخطى املسؤولية السورية الرمسية، 
وتبعث برسالة واضحٍة إىل تل أبيب حول مستوى 

التنسيق بني سوريا وحلفائها. 
أن  إىل  إسرائيلية  تقارير  عدة  أشارت  وقد 
الرادارات السورية التقطت الطائرات اإلسرائيلية 
تطور  هذا  احملتلة.  األراضي  فوق  حتليقها  أثناء 
عسكري نوعي ستضطر اسرائيل إىل التعامل معه 

جبدية من اآلن وصاعًدا. 
كما أن هذه هي املرة األوىل اليت تضطر اسرائيل 
«حيتس»  منظومة  بتشغيل  االعرتاف  إىل  فيها 

للتصدي لصواريخ من داخل سوريا.
 هلذا األمر وقٌع معنوي كبري على اجلبهة الداخلية 
اإلسرائيلية، فضال عن احلسابات العسكرية اليت 
تستوجب اختبار قدرات املنظومات الدفاعية اجلوية 

األعلى قدرة من القّبة الفوالذية.
وعلى الرغم من أنه من مصلحة إسرائيل احلديث 
عن صواريخ «متطورة ونوعية» سورية مت إطالقها، 
إال أن الصواريخ اليت يتم احلديث عنها ليست من 
ضمن التشكيل الصاروخي الذي أحضرته القوات 
صواريخ  هي  بل  سوريا،  إىل  معها  الروسية 
موجودة يف سوريا منذ سنوات سابقة لبدء احلرب 
أبيب  لتل  أخرى  رسالة  املعطى  هذا  يف  فيها. 

بشأن قرار املواجهة لدى حمور املقاومة.
يف اخلالصة، يبدو أن إسرائيل ستعمد إىل تقويم 
بني  «معركة  نظرية  اختبار  زاوية  من  احلادث 

احلروب».
األراضي  ضمن  ما  عملية  تنفيذ  أن  واألهّم   
السورية او داخل لبنان بات حمل مراجعة. فنصر 
اهلل حّول كالمه قبل عاٍم عرب امليادين إىل فعل، 

والكرة اآلن يف مرمى إسرائيل.

املاضية بـ»الدراماتيكي».
بدأت  أن  إىل  األمنية  للعمليات  أبيب  تل  مالت 
على  جديًدا  واقًعا  وفرضت  سوريا  يف  احلرب 

الطرفني.
يف آذار/مارس 2016، أطّل أمني عام حزب اهلل 
رئيس  مع   مقابلة  يف  اهلل  نصر  حسن  السيد 
جملس إدارة قناة امليادين  غسان بن جدو عرب 

شاشة امليادين. 
خصّص بن جدو حمورًا خاصًا بالصراع مع إسرائيل 
واحتماالت احلرب، وطرح للمرة األوىل سؤااًل عن 
نظرية «معركة بني احلروب». جاء جواب نصراهلل 
النظرية  هذه  وشرح  تفنيد  يف  وواضًحا  مفصال 
ورفض املقاومة هلا، فما الذي رسم سياق هذه 
قرأتها  وكيف  اإلسرائيلي  العقل  يف  النظرية 
سوريا  يف  حصل  ما  دالالت  هي  وما  املقاومة 

فجًرا؟
التوجهات  تطوّرت   ،2006 يوليو  بعد حرب متوز/ 
احلرب  ِعرب  من  استنبطت  ما  بفعل  االسرائيلية 
توصلت  غزة.  يف  الالحقة  العسكرية  والعمليات 
تلحظ  أن  جيب  املقبلة  احلرب  أّن  إىل  اسرائيل 
حسًما سريًعا وواضًحا بعد ضمان جهوزية اجليش 
لتحقيق األهداف اليت يضعها املستوى السياسي. 
وعلى مدار السنوات اخلمس الالحقة حلرب متوز/
النتيجة مالمح الصراع  يوليو 2006، رمست هذه 
أبيب أكثر  بني حزب اهلل واسرائيل، فمالت تل 
احلرب يف  بدأت  أن  إىل  األمنية،  العمليات  اىل 

سوريا وفرضت واقًعا جديًدا على الطرفني.
يف نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمرب من العام 
2012، ناقَش اجمللُس الوزارُي املصغُر للشؤوِن 
التهديدات  اسرائيل  يف  والسياسيِة  األمنيِة 

احملدقة بها على ضوء األوضاع يف سوريا.
ويف السابِع من أيار/ مايو من العام 2013، كتَب 
واملديُر  االسرائيلي  اجليِش  يف  املتقاعد  العميد 
السابق ملكتب وزير الدفاع «مايكل هرتسوغ» يف 
صحيفة «غارديان» الربيطانية أن اهلدف احلقيقي 

إلسرائيل ليس سوريا بل حزب اهلل.
واالستخبارات  «هرتسوغ»  تقريرا  تقاطَع 
بقانون  ي  مُسِّ ما  تطبيق  اإلسرائيلية يف ضرورة 
أسلحة  نقل  منع  أي  املقصودة»:  غري  بعات  «التَّ
داخل  غارات  شنِّ  عرب  ولو  اهلل  حزب  إىل  نوعية 

االراضي السورية. 
هذا القانون حظي بضوٍء أخضر أمريكي؛ حتى أن 
إسرائيليتني  غارتني  عن  مرتني  أعلنت  واشنطن 
تل  من  موقف  أي  يصُدر  أن  قبل  سوريا  على 
تلك  يف  اإلسرائيليون  احملللون  خيِف  مل  أبيب. 
تسميه  ما  باستهداف  ابيب  تل  نوايا  الفرتة 

«السالح الكاسر للتوازن». 
التفكري  بدأ  سوريا،  يف  احلرب  تواصل  ومع 
االسرائيلي بنقل جتربة «التبعات غري املقصودة» 
داخل  عسكرية  عمليات  تنفيذ  لبنان،أي  إىل 

األراضي اللبنانية.
تراقب اسرائيل عن كثب مساعي حزب اهلل لتطوير 
تهديدات  مع  بالغة  تتعامل جبدّية  وهي  قدراته، 
نصر اهلل ومعادالته الردعية منذ انتهاء حرب متوز/
يوليو 2006. تركزت معظم معادالت السيد على 
معّطى تقرأه تل أبيب خبطورة: القدرة الصاروخية 

للحزب باتت نوعية.
طوال  احلرب  خبصوص  تصرحياته  كل  يف   
اهلل  نصر  تهديدات  تتقاطع  املاضية،  السنوات 
حول القدرة على إصابة األهداف والتسبب مبأزق 

للجبهة الداخلية االسرائيلية.
ملست اسرائيل جدّية هذه التهديدات، يف سياق 
دراستها ومتابعتها للحزب، وبدأت بالتفكري يف 

مالت تل أبيب للعمليات األمنية إىل أن بدأت الحرب يف سوريا وفرضت واقعًا جديدًا على الطرفني

تطرق اسرائيل أبواب الصني واهلند وأمريكا الالتينية، 
يف سياق محلة دبلوماسية غري مسبوقة موازية للتلويح 
باحلرب ضد سوريا واملقاومة. ويف هذا االجتاه تعلن 
الغنية  الثالث  اللبنانية  البحرية  «البلوكات»  ضم  عن 
يف  اسرائيل  عليه  تراهن  ما  لكن  والغاز.  بالنفط 

تصعيدها ليس مبتناول أيديها وأيدي حلفائها.
الفرصة اليت انتظرتها اسرائيل بفارغ الصرب أمال بتغيري 
املعادالت، تظنها باتت مؤاتية مع إدارة دونالد ترامب 
وأنها قد ال تدوم طوياًل. فتوازن الرعب الذي رسا يف 
معادالت حرب متوز/ يوليو 2006 تطور ملصلحة املقاومة 
يف األزمة السورية إىل توازن الردع االسرتاتيجي، وهو 
ما حاولت اسرائيل تفكيكه اعتمادًا على إدارة باراك 
إيران  على  املباشر  للعدوان  واشنطن،  وحلفاء  أوباما 
أوباما  ثم على سوريا. وعندما اصطدمت بعدم قدرة 
على خوض مغامرة غري حمسوبة يف احلرب املباشرة، 
حاولت اسرائيل من دون جدوى كما حاولت السعودية 
الضغط على االدارة االمريكية لعدم االقرار باملعادالت 

يف توقيع االتفاق النووي. 
إدارة  مع  ساحنة  جديدة  فرصة  اسرائيل  تراه  فيما 
ترامب، ال تأمل عدوانًا أمريكيا مباشرًا على إيران أو 
على سوريا، ال يقدر ترامب أن خيوض غماره لتنفيذ 
بعدوان  اسرائيل  تتعّهد  وال  إليران.  املعلنة  عدائيته 
مباشر على املقاومة يف سوريا ولبنان، على الرغم من 
صدور تقارير وبعض الدراسات االسرائيلية يف إطار 
احلرب النفسية. فتوازن الردع االسرتاتيجي الناشىء 
أمام  الباب  يقفل  رمبا  السورية،  األزمة  أحشاء  من 
استباقية  حبرب  املعهودة  االسرائيلية  االسرتاتيجية 

تؤدي إىل كسر إرادة القتال وأدواتها.   
 اسرائيل تأمل خالل ما تراه فرصة مالئمة يف املدى 
إدارة  من  بتغطية  املبادرة  زمام  استعادة  املنظور، 
قواعد  إىل  والعودة  واشنطن،  حلفاء  ومن  ترامب 
االشتباك قبل توازن الردع االسرتاتيجي. كما عرب عنها 
لبريمان يف حرية ضرب األسلحة النوعية يف طريقها إىل 
املقاومة، ويف ضرب هدف قوي يشّكل تهديدًا على 
احلدود، ويف التحّرك العسكري إلحباط عملية عسكرية 
مهمة قبل وقوعها. ويف هذا السبيل حتسب اسرائيل 
أن املناخ السياسي مالئم، وفق نتائج قمة نتانياهو ــ 
ترامب يف واشنطن، ومالئم أيضًا وفق نتائج الشراكة 
األمريكية ــ السعودية اجلديدة بني ترامب وولي ولي 

العهد السعودي حممد بن سلمان يف واشنطن. 
لكن ما ميكن تسجيله من جناحات اسرائيلية يف هذا 
الشأن، يقتصر على توطيد العالقات الدبلوماسية مع 
بعض الدول اليت حتمل من إرث حركات التحرر الوطين 
مقاطعة اسرائيل، كالصني واهلند وبعض دول أمريكا 
العربي  الفراغ  الالتينية. وهي جناحات نسبية يعززها 
مع هذه الدول وغريها، ويدعمها الفراغ الفلسطيين. 
ومن غري املتوقع أن تشكل هذه النجاحات خرقًا كبريًا 
تؤثر على معادالت املنطقة العربية ــ االسالمية، على 
الرغم من خطورة كسر الطوق على اسرائيل بعشرين 
العلمي  البناء، والتعاون  ألف عامل صيين للعمل يف 

بعشرين مليون دوالر لكل من اجلانبني. 
اسرائيل  أيدي  مبتناول  ليس  ذلك  من  أبعد  هو  ما 
على  االسرائيلية  فالغارة  وحلفائها.  واشنطن  وأيدي 
ناحية تدمر، هي بالون اختبار لرد الفعل الروسي بعد 
رفض موسكو ما طلبه نتانياهو يف موسكو أمال بالعودة 
إىل قواعد االشتباك قبل التواجد الروسي يف سوريا. 
ويف هذا االختبار مل يكن استدعاء السفري االسرائيلي 
من  حتذير  مبثابة  هو  بل  احتجاج  مبثابة  موسكو  يف 
يف  االسرائيلية  الطائرات  السقاط  موسكو  استعداد 
بالتنسيق  ُيعرف  ما  خارج  من  اسرائيلي  حتّرك  حال 

الروسي ــ االسرائيلي. 
بالتحالف  العربي»  «الناتو  يشبة  ما  على  واملراهنة 
العسكري يف سوريا، قد يكون  مع اسرائيل للتدخل 
اتفقت  إذا  والقاعدة  «داعش»  مواجهة  له طريق يف 
لكن  روسي.  ــ  أمريكي  تفاهم  إطار  على   موسكو 
السوري  اجليش  ملواجهة  التحالف  هذا  على  املراهنة 
نتيجة  فقط  ليس  مسدود  حبائط  يصطدم  واملقاومة 
القوى  موازين  نتيجة  وأيضا  بل  السوري،  الرفض 
كما  قلبها،  على  املستعصية  امليدانية  واملعادالت 
يدّل  ما  ولعل  الالحقة.  والوقائع  حلب  معركة  بّينت 
على توازن املعادالت العصّية على اخلرق االسرائيلي، 
هو إعالن وزير الطاقة االسرائيلية عن بدء ضم املثلث 
عرب  املفاوضات  فشل  بعد  عليه»  «املتنازع  البحري 

الوسيط األمريكي، كما قال. 
اسرائيل توقفت عن حفر اآلبار يف مساحة 800 كلم2، 
خشية «من تقديم حجة حلزب اهلل». وهي عادة تضم 
وال تعلن عن الضم، لكن وزير الطاقة اللبناني سيزار 
أبي خليل أن لبنان متمسك بكل إنش يف هذه املساحة 
وهي ضمن احلدود البحرية اللبنانية. وال شك أن الوزير 
يضرب بسيف املقاومة واجليش اللبناني، وهذا السيف 
إىل  اسرائيل  تدمها  شكوى  مؤشراته  أحد  يكون  قد 
األمم املتحدة، كما اعتادت دول عربية على الشكوى 

يف كل مرة حتت تهديد السيف االسرائيلي.

ما وراء التهويل االسرائيلي باحلرب والنفط؟
قاسم عزالدين

الطائرات  أغارت  املاضي،  نهاية شهر شباط  بل 
ني،  األمريكية على مطاَري اجلّراح والطبقة السوريَّ
هدف  كان  «داعش».  إرهابيو  حيتّلهما  اللذين 
يف  الطائرات  مهاجع  كامل  تدمري  الغارات 
«الطبقة»، ونصف تلك اليت يف «اجلّراح». ال ميلك 
األمريكية  الغارات  جوية.  قوة  «داعش»  تنظيم 
يتقّدم حنو  الذي  السوري  للجيش  واضحة  رسالة 

«اجلّراح»، انطالقًا من جنوبي مدينة الباب.
بدا األمريكيون كمن يرسم احلدود بالنار: الشرق 
الدولة  على  حمّرم  يعنيه،  ما  كل  مع  السوري، 
اليت  االعتداءات  استعادة  هنا  ميكن  السورية. 
حلفائها،  بعض  مع  األمريكية،  الطائرات  نفذتها 
يف  الزور  دير  يف  السوري  اجليش  مواقع  على 
أيلول 2016، ممّهدة الطريق أمام تقّدم إلرهابيي 
«داعش». وحتى اليوم، مل يستعد اجليش كل ما 

خسره حينذاك.
قوات  كانت  أيضًا،  من شباط  األخري  اليوم  ويف 
سوريا،  وسط  يف  عمليات  تنفذ  أمريكية  خاصة 
ثم تعود، على منت مروحيات، لتهبط بسالم يف 
احلدود  مثلث  موقع عسكري مستحدث هلا، قرب 
املوقع،  وهذا  األردنية.  ــ  العراقية  ــ  السورية 
معرب  من  للغاية  قريب  السورية،  األراضي  داخل 
التنف احلدودي بني العراق وسوريا. املعرب الذي 
متر به الطريق األقصر بني دمشق وبغداد. وهنا 

مربط اخليل.
على  األمريكية  الغارات  بني  عالقة  ال  فنظريًا، 
مطاَري اجلّراح )ريف حلب الشرقي( والطبقة )ريف 
الرقة اجلنوبي( ــ أي يف الشمال السوري ــ وبني 
التحركات يف التنف، أي يف اجلنوب الشرقي. لكن، 
كل الطرق تؤدي إىل احلدود العراقية ــ السورية، 

حمور الصراع الدائر حاليًا يف بالد الشام.
أي  من  خلّوها  حاليًا،  احلدود  هذه  على  ما  أبرز 
«اخلط  ينقسم  السورية.  للدولة  عسكري  وجود 
 3 إىل  الرافدين  وبالد  الشام  بني  الفاصل» 
من  املدعومني  األكراد  بيد  أقسام: قسم مشالي 
قسم  الكردستاني.  العمال  وحزب  األمريكيني، 
جنوبي بيد ميليشيات تابعة لالستخبارات واجليش 
حدود  إىل  مشااًل،  التنف  معرب  )من  األمريكيني 
حمافظة السويداء جنوبًا(. وقسم ثالث يف الوسط 
الثالث،  املناطق  هذه  ويف  داعش.  بيد  يزال  ال 

يضع االمريكيون ثقلهم.
القوات  به  قامت  عّما  سبق  ما  فصل  ميكن  ال 
الطبقة،  مدينة  اإلنزال قرب  أي  أمس،  األمريكية 
لتقطع الطريق بني حمافظيَت حلب والرقة. اجليش 
السوري يتقّدم يف ريف حلب الشرقي. وبعد دير 
الطبقة.  إىل  ومنها  مسكنة،  إىل  سينتقل  حافر، 
أمامه،  الطريق  بفتح  كفياًل  كان  األخرية  وحترير 
ليصل مستقباًل إىل حمافظة دير الزور، عرب طريق 
حماٍذ لنهر الفرات. وهذا الطريق، يؤدي يف النهاية 
إىل احلدود السورية ــ العراقية. لكن األمريكيني 
على  ممنوع  التنفيذ:  قيد  خطتهم  وضع  قرروا 
اجليش السوري أن يصل إىل احلدود. و»الكيان 
هو  الشرقي،  الشمال  يتمّدد يف  الذي  الكردي» 
واشنطن  تضع  الذي  املستقبلّي»  الواقع  «األمر 
دمشق  بني  الربي  التواصل  ملنع  عليه،  رهانها 
اخلطة  هذه  ورثت  ترامب  دونالد  إدارة  وبغداد. 
عن إدارة باراك أوباما. وتقول للمحور الذي عجزت 
تظّنون  اليت  «املنطقة  دمشق:  يف  إسقاطه  عن 
أنها مفيدة، ستبقى أرض استنزاف لكم. تنظيم 
املنطلقون من  الشام وحلفاؤه،  بالد  القاعدة يف 
«إمارة إدلب» لن يكّفوا عن التحرش بكم، وحماولة 
إسقاط مدينة محاه، وإشغال اجليش السوري يف 
احلدود،  أما  الالذقية.  وقصف  ودرعا،  دمشق، 

فلمن يسبق إليها. وحنن حلفاؤنا السابقون».
ــ  طهران  ــ  موسكو  ــ  دمشق  حمور  سريّد  كيف 
بغداد؟ اإلجابة ميدانيًا عرب جبهيَت قتال: طريق تدمر 
ــ دير الزور، وزحف احلشد الشعيب من العراق إىل 
البادية الشامية. فهل تشتعل اجلبهتان؟ وما هو 
موقف أكراد الشرق السوري؟ وكيف ستكون ردة 
فعل روسيا صاحبة العالقة املمتازة بهم؟ وكيف 
وعدوته  الكردستاني  العمال  حزب  سيتصّرف 
أعلن  الذي  العبادي  حيدر  سيفعل  وماذا  تركيا؟ 
أمس معارضته خطة واشنطن «احتواء» داعش يف 
الصحاري العراقية ــ السورية؟ )االحتواء هنا يعين 
التوقف عن قتال التنظيم اإلرهابي بعد حترير املدن 
العراقية، وتركه ليتحّول عامل استنزاف لسوريا(.
من املبكر اإلجابة عن هذه األسئلة اآلن. لكن الثابت 
أنَّ واشنطن حتاول االلتفاف، عرب احلدود، على كل 
ما ُأجنز يف سوريا والعراق، طوال السنوات الست 

األخرية من احلرب.

معركة احلدود السورية - العراقية
حسن عليق
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املقدمة:
القداس هو سر اللقاء الفعلي بالثالوث 
الروحية  بثماره  يشعر  ال  إذ  األقدس 
السر  هذا  عن  له  اهلل  كشف  من  إال 
الخبز  يتحول  حيث  املقدس،  السماوي 

األرضي اىل خبز الحياة املقدس.
يف القداس اإللهي حضور حي سماوي، 
ثماره  لكن  املجردة  بالعني  مرئي  غري 
سالم املسيح يف داخلنا. »إنه لقاء بإله 
السماء  خالق  الكل،  ضابط  آب  واحد، 
واألرض، كل ما يرى وما ال يرى، وبرب 
الوحيد،  اهلل  ابن  املسيح،  واحد يسوع 
إله  الدهور.  كل  قبل  اآلب  من  املولود 
إله  من  حق  إله  نور.  من  نور  إله.  من 
حق، مولود غري مخلوق، مساو لآلب يف 
الجوهر، الذي به كان كل شيء...«. إنه 
لقاء باآلب األزلي والرب يسوع والروح 

القدس اإلله الواحد غري املنقسم.
املذبح  إىل  لنحمل  فرصة  هو  القداس 
غري الدموي جميع احتياجاتنا السماوية 
واألرضية.  نحمل العالم كله يف صالتنا 
وبيوتنا  قلوبنا  يف  للسالم  ونصلي 
وحتى  واوطاننا  وكنائسنا  وعائالتنا 
حسادنا  قلوب  يف  للسالم  نصلي 
موتانا  لراحة  نصلي  وأيضا  واعدائنا. 
على  تعتمد  التي  املطهرية  ولألنفس 

صالتنا للقاء بالرب يسوع.
بإنتظارنا مجيء يسوع الثاني يف ملء 
القداس،  أثناء  قلوبنا  نمأل  األزمنة،  
سر  يف  دائما  الحاضر  اهلل  حب  من 
مصليا  وقتا  معه  فنمضي  اإلفخارستيا 
ونقاء  القدس  الروح  ثمار  إلينا  يحمل 

الضمري وسالم املسيح.
اهلل  من  الصفح  نطلب  القداس  يف 
املشاركة  لنستطيع  خطايانا  كل  على 
بالقداس االلهي عن جدارة واستحقاق.

يف القداس نقدم أتعابنا وآالمنا وأفراحنا 
وأحزاننا وطلباتنا ملشيئة اهلل بواسطة 
غفران  ألجل  ونصلي  الحارس.  مالكنا 
يف  والسالم  الخاطئني  وتوبة  خطايانا 

العالم أجمع.
بالقداس تتحرر نفوسنا من شر الخطايا 
ويحل السالم يف قلوبنا فيمنحنا الروح 
الصالحة  أعمالنا  فتشع  هباته  القدس 
لتجسيد كلمة اهلل يف حياتنا. فكيف اذا 
كان القداس باللغة اآلرامية السريانية 

لغة املسيح املحكية آنذاك؟
البشارة االوىل للموارنة 

«اهلل  تعين  بالسريانية  «مرحبا» 
أجدادنا  كان  وهكذا  حمبة»، 
اللقاء  حتية  يؤدون  املوارنة 
ببعضهم البعض! كانوا خيلقون 
فيحملون  والفرح  احملبة  أجواء 
منط  لتغيري  الفرح  سر  معهم 
األفضل واألحسن.  حياتهم حنو 
بالقداس  يشاركون  كانوا 
الرب  نداء  مع  جتاوبا  اإلهلي 
واتبعين»  «امحل صليبك  يسوع 
وأنا اتكفل باملستقبل.  وهكذا 
يسوع  الرب  تابعني  فعلوا.. 
يف لبنان األخضر ومنه انطلقوا 
وبكل  متحجرين  غري  مرنني 
وقطعوا  األرض  جابوا  شجاعة  
وحميطاتها  وحبارها  مسافاتها 
إميان  بكل  العامل  اىل  وانطلقوا 
يتكفل  يسوع  الرب  بأن  وثقة 

هلم
السماوية والراحة مبا  بالسعادة 
يتوافق مع مصلحتهم الشخصية 
وسالمة  وجناحهم  ودميومتهم 
بقائهم وتأقلمهم يف كل بلدان 
حبسب  حلوا  أينما  انتشارهم 

مشيئة اهلل.

أهمية اللغة
اللغة هي جسر التواصل واللقاء 
بني األمس واحلاضر واملستقبل. 
مفاصل  بني  احلّي  الرابط  هي 
بل  الذاكرة،  ودميومة  التاريخ 

القداس اإلهلي: لقاء فعلي مع الثالوث األقدس، اآلب واإلبن والروح القدس، »أعظم أعجوبة يف التاريخ«
املوارنة يف االنتشار، وقداس ماروني  سرياني يف كنيسة مار يوسف كرويدن بالسريانية – اآلرامية لغة املسيح األصلية احملكية

بلغته  املتكّلم  التاريخ  هي  قل 
يف احلاضر املعيوش ذي اللغة 
بأّن  قال  من  صدق  اخلاصة. 
وقد  بذاته  اإلنسان  هي  اللغة 
ومالمح  هوّيته  له  انكشفت 
نفسه  يعرف  باللغة  إنتماءاته. 
باللغة  نفسه.  عن  ويعّرف 
يرتبط بنفسه وجبماعة من البشر 
تشاطره الوجدان والقيم ووحدة 
اإلنسان  يتكّلم  باللغة  املصري. 
الصغرية  الدائرة  من  فيخرج 
أحاسيسه  عن  ويعّب  الضّيقة 
وجمموع  وأفكاره  وإنفعاالته 
مع  يتواصل  باللغة  معتقداته. 
أترابه ويبين شبكة من العالقات 
الدائمة واملؤقتة طبقًا للظروف 
باللغة  واحلاجات.  واألهواء 
ويستشرف  اهلل  ويناجي  يصّلي 
املستقبل ويدّون تفاصيل حياته 
واإلجتماعية.  والدينّية  الروحية 
إجتماعّي  كائٌن  فاإلنسان 
اهلل  أراده  وتواصلّي،  وعالئقّي 
القادر  ألّنه  اخلليقة  على  سّيدًا 
والقدير على اإلتصال والتعبري. 

املوارنة واآلرامية - السريانية
إنطاكّيون.  سرياٌن  املوارنة 
واللسان  اللغة  سريان 
املعشر  وإنطاكّيو  واملنطق، 
واإلنتماء واهلوية. تكّلم املوارنة 
بالسريانّية  وكتبوا  السريانّية، 
ونصوصهم  وصلواتهم  آدابهم 
عّبوا  والروحّية.  الليتورجّية 
والروح  واملسيح  هلل  حّبهم  عن 
القدس ومريم العذراء والكنيسة 
اإلجنيل  قرأوا  بالسريانّية. 
والسنكسار  بولس  ورسائل 
أنشدوا  بالسريانّية.  وكتب 
والبواعيت  واإلفراميات  املزامر 

بالسريانّية. 
اعتاد الكهنة املوارنة تالوة كالم 
التأسيس، أو ما ُيْعَرف بالكالم 
بالسريانّية،  شعبّيًا،  اجلوهرّي 
األخري  املسيح  كالم  وهو 
األخري  العشاء  يف  لتالميذه 
«إصنعوا  قال:  حيث  األسرارّي 
هذا لذكري حتى جميئي!». وما 
زالوا حّتى يومنا هذا يتلون كالم 
السريانّية،  باللغة  التأسيس 
اليت  اآلرامّية  إىل  األقرب  وهي 
إن  املسيح،  السّيد  تكّلمها 
اإلنكليزّية  أو  بالعربّية  قّدسوا 
إّن  الروسّية.  أو  اإلسبانّية  أو 
يف  السريانّية  باللغة  قّداسًا 
زمننا  يف  آيٌة  هو  هذا،  يومنا 
إىل  نعود  خالله  من  ولزمننا، 
جيل اآلباء واألجداد فنّتحد بهم 
ونصري معهم «مجاعة املؤمنني»، 
بلسانهم  الرّب  بفصح  فنحتفل 
إطاللة  هو  ضمائرهم.  وخشوع 
على املاضي الروحّي ألهل بيت 
وإغناء  احلاضر  إلنعاش  مارون 
هو  السليمة.  بالنوايا  القلوب 
يعيش  ماٍض  بني  لقاٍء  ساحة 
الباطن،  والعقل  الوجدان  يف 
ألوهة  صوب  مشدود  وحاضٍر 
احلرف  شكلّية  حتت  مسترتة 

وإيقاعّية اللغة. 
الرعايا يف االنتشار اللبناني  

 يف قربص 
املوارنة القبارصة  يقيمون حاليًا 
اجلزيرة  من  اليوناني  اجلزء  يف 
ألسباب سياسية منذ عام 1974 
ومل يبق منهم يف تلك القرى إال 

بضعة أشخاص.

الزجيات املختلطة وتعليم األوالد 
القبصية  واجلامعات  باملدارس 
اليونانية يطرح عالمات استفهام 
حول مصري اجلالية املارونية يف 

قبص على املدى الطويل.
منها  لكل  تسع،  الرعايا  عدد 
يف  تقع  منها  أربع  كنيستها. 

اجلزء الرتكي.
يف هذه األبرشية حمرتف لرسم 
األيقونات ذات الطابع السرياني 
املاروني، وفيها جمموعة من   -
االيقونات البيزنطية اليت كانت 
املارونية  القرى  كنائس  تزين 

يف مشال اجلزيرة.
يف مصر

تأسست االبرشية املارونية عام 
1947.  يف الفرتة املمتدة من 
مت   1967 عام  اىل   1870 عام 
تشييد مثاني كنائس مارونية يف 
مصر، كما اال انه بعد ثورة 1952 
املتها  هجرة  من  منها  نتج  وما 
واقتصادية  سياسية  ظروف 
يف  معظمهم  يقيم  ضاغطة، 
والرعايا  واإلسكندرية.  القاهرة 

العاملة اآلن هي:
يف  يوسف  القديس  رعية   -1

القاهرة.
مارون يف مصر  مار  رعية    -2

اجلديدة
حي  يف  جرجس  مار  رعية   -3

شبا 
يف  تريزيا  القديسة  رعية    -4

االسكندرية
ثالث  االبرشية  هذه  تنشط يف 
فيها  ان  كما  خريية،  مجعيات 
تديرها  املدارس  من  عددًا 

املطرانية او الرهبنة املرميية. 
 يف القارة االفريقية:

افريقيا  جوهانسبورغ،   -1
املرسلون  خيدمها  اجلنوبية: 

اللبنانيون ولديهم كنيستان.
2- ابيدجان ساحل العاج: تقوم 
فيها رسالة للرهبان اللبنانيني.

خيدمها  السنغال:  دكار،    -3
تضم  اللبنانيون،  الرهبان 

كنيسة ومدرسة.
4- غانا، توغو وبوركينا فاسو: 
خيدمها كاهنان من نيابة صربا 

البطريركية.
خيدمها  وبنني:  نيجرييا   -5
جبيل  ابرشية  من  كهنة   4

املارونية.

يف البلدان االوروبية:
يف فرنسا: باريس، مرسيليا.

يف بريطانيا: لندن، خيدمها آباء 
من الرهبنة اللبنانية املارونية.

خيدمها  بروكسيل،  بلجيكا:  يف 
آباء من الرهبنة االنطونية.

مجاعات مارونية منظمة يف كل 
من جنيف وستوكهومل.

النمسا،  فنلندا،  يف  وأيضا 
لوكسمبورغ،  اسوج،  املانيا، 
ايطاليا،  النروج،  سويسرا، 
البتغال  الدامنمرك،  هولندا، 

واسبانيا.
يف كندا

تأسست أبرشية مار مارون يف 
مونرتيال عام 1982. أما الرعايا 

القائمة حاليا فهي:
1- رعية مار مارون يف مونرتيال 

)الكاتدرائية(
يف  انطونيوس  مار  رعية   -2
الرهبنة  ختدمها  مونرتيال 

اللبنانية املارونية.
3- رعية مار بطرس وندسور

لبنان،  سيدة  رعية   -4
ماليفاكس

5- رعية سيدة لبنان، تورونتو، 
اللبنانية  الرهبنة  ختدمها 

االنطونية.
6- رعية مار شربل، اوتاوا

7-رعية مار شربل، فريدركتون
الكبري،  انطونيوس  مار  8-رعية 

لليمتغتون
9- رعية سيدة لبنان، كيبيك

شربل،  مار  كنيسة   -10
اولدكاستل: الرهبنة  االنطونية

11- كنيسة القديسة اوديل
املارونية،  الكنيسة   -12

كالغاري
املارونية،  الكنيسة   -13

ادمنتون
يف  الياس،  مار  كنيسة   -14

لندن.

يف الواليات املتحدة االمريكية
يف  مارون  مار  ابرشية   -1
عام  تأسست  بروكلني: 
االول  مركزها  وكان   1966
رعية   37 تضم  ديرتويت.  يف 
خيدمها 44 كاهنا ابرشيا اضافة 
فيها  ان  كما  رهبان.   10 اىل 
مدرسة سيدة لبنان االكلرييكية 
وديرا  واشنطن  العاصمة  يف 
االقدس،  الثالوث  دير  باسم 
مجيع الرهبان فيه امريكيون ال 
جذور لبنانية هلم وقد استهواهم 

النهج الرهباني املاروني.
2- ابرشية سيدة لبنان يف لوس 
 1994/3/1 انشئت يف  اجنلس: 
والية.   34 صالحياتها  وتشمل 
سانت  يف  االن  مركزها  اصبح 
وهي  ميسوري  بوالية  لويس 
 40 خيدمها  رعية   32 تضم 

كاهنا.
االبرشيتني مؤسسة  تنشط يف 
للموارنة  الوطنية  الرسالة 
تعمل  اليت   )NAM( العلمانيني 
فهي  املوارنة.  مشل  مجع  على 
للحفاظ  سنوية  جتمعات  تقيم 
واحياء  املوارنة  وحدة  على 
هلا  يتبع  فيهم.  الديين  الرتاث 

فرع خاص بالشبيبة.
يف املكسيك

كنيستان  فيها  مكسيكو:   -1
لبنانيون  كهنة   3 االوىل  خيدم 
اصل  من  اثنان  والثانية 

مكسيكي.
2- شيهواهوا: خيدمها كاهن من 

اصل لبناني.
3- مونتزي: خيدمها كاهنان.

يف فنزويال
كاراكاس  يف  مارونية  ابرشية 

وفيها كاتدرائية مع اسقف.
يف الربازيل

احناء  مجيع  يف  هم  املوارنة   
البازيل وحيتلون مراكز مرموقة 

يف خمتلف القطاعات.
الرعايا القائمة حاليًا:

لبنان يف سان  1- رعية سيدة 
الرعايا،  اقدم  وهي  باولو، 
 1890 العام  حوالي  تأسست 

وخيدمها رهبان مرمييون
2- رعية سيدة لبنان يف الريو 
من  رهبان  خيدمها  جانريو  دي 

املرسلني اللبنانيني
3- رعية سيدة لبنان يف بورتو 
كاهن  حاليًا  خيدمها  الليغري 

تعلم الطقس املاروني
بلو  يف  لبنان  سيدة  4-رعية 

اوريزونيت 
5-  رعية مار مارون يف غوالنيا 
6- رعية سيدة لبنان يف باورو 

يف االرجنتني
ابرشية مار شربل يف  تأسست 

بوينس والرعايا القائمة حاليًا:
1- رعية مار مارون يف بوينس 
ايرس. يف الرعية مدرسة باسم 

مار مارون 
يف  مارون  يوحنا  مار  رعية   -2
املوارنة حيتل  وبعض  مندوسا. 
مــراكز مرمـوقة يف احلـكم ويف 

كـل املـيادين االخـرى.
يف  مارون  مار  4-رعية 
التوكومان. تأسست عام 1925

التابعة  لبنان  سيدة  رعية   -5
باالحياء  تهتم  املرميية.  للرهبنة 
بوينس  للعاصمة  اجملاورة 
ايرس، وهلا مدرسة تضم حاليًا 

450 تلميذًا. 
يف اوسرتاليا

اسرتاليا  يف  املارونية  الرعايا 
عن  غنية  وهي  تعرفونها 

التعريف.
 – كرويدن  يوسف  مار  كنيسة 

سدني
كرويدن  يوسف  مار  يف 
عيد  مبناسبة  مميزة  وبالتفاتة 
الكاهن  ترأس  يوسف  القديس 
رمحه  طربيه  لبنان  املاروني 
ملكي  يوسف  الكاهن  يعاونه 
القداس  الكاثوليكي  السرياني 
خدم  السريانية.  باللغة  االهلي 
القداس االهلي جوقة من شابات 
االلفاظ  جيدون  الرعية  وشبان 
واالحلان السريانية بانسجام تام 
مع الطقس املاروني. ومتحورت 
عظة الكاهن لبنان رمحة باللهجة 
لغة  عن  العامية  اللبنانية 
القداس  يف  املاروني  الطقس 
«الكالم  يف  وخصوصا  االهلي 
السريانية- باللغة  اجلوهري» 
بشر  اليت  اللغة  كونها  اآلرامية 
مروره  يف  املسيح  يسوع  بها 
على هذه األرض فجاءت بامتياز 
انفاس املصلني كي ال  حابسة 

تفوتهم كلمة روحية . 
واجلدير بالذكر أن عدد الشابات 
يف  املشاركني  والشبان 
وجو  به  يستهان  ال  القداس 
اذ  بامتياز  سائدا  كان  اخلشوع 
األعني  بريق  ومضات  تألألت 
املذبح  ومشوع  أزهار  بألوان 
املصلني  على  تضفي  فجاءت 
بسمة الرضى والفرح والسالم.

وللتنويه كان السالم على وجوه 
ولبنان  ملكي  يوسف  الكاهنني 
املصلني  وجوه  على  عاكسا 
والُدعاءات  الصلوات  فارتفعت 
اجلو  يا اهلل على هذا  اجملد لك 

اخلشوعي بامتياز.
أن  اال  يسعنا  ال  هذه  واحلالة 
ونهنئ  يوسف  القديس  نشكر 
على  وطربيه  ملكي  الكاهنني 
إحياء القداس باللغة السريانية 
يشاركوا  أن  للموارنة  ونتمنى 
بقداس  بالذات  رعاياهم  يف 
سرياني ليعيشوا اجواء رسالتهم 
اليت  والروحانية  التبشريية 
املسيح  يسوع  سيدنا  وهبها 
لرسله املوارنة يف لبنان وبالد 

االنتشار فهنيئا هلم سلفا. 
واىل  والتقدير  االحرتام  مع 
يوسف  مار  رعية  يا  االمام 
تكونوا  أن  وعقبال  كرويدن 
كل  يف  وقدوة  السباقني 

أعمالكم الروحية.

الكاهن لبنان طربيه رحمة املاروني والكاهن يوسف ملكي السرياني

إعداد د. ترييزا حرب
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الوقت  ففي  هلا،  حدود  ال  «الوقاحة» 
بشيطنة  املصارف  فيه  جنحت  الذي 
اإلعفاءات  إلغاء  ملنع  الضرائب 
جديدة  فصول  تكّشفت  هلا،  املمنوحة 
حاكم  منح  اليت  املالية»  «اهلندسة  من 
مصرف لبنان املصارف عربها أكثر من 
استثنائية  كأرباح  دوالر  مليارات   5.5
فوق أرباحها السنوية املتكررة، املقدرة 
أعلنت  فقد  دوالر.  مليار   2.1 بنحو 
طلبات  تلقت  أنها  أمس  املال  وزارة 
بقيمة 17.8 مليار دوالر لالكتتاب يف 
 ،%7 بعائد  «اليوروبوندز»  سندات 
وأنها قبلت 3 مليارات دوالر منها، 600 
مليون دوالر مصدرها خارجي، فيما 2.4 
مليار دوالر مصدرها املصارف احمللية، 

حصلت عليها من مصرف لبنان!
ترافق  اليت  «االحتفالية»  عن  بعيدًا 
بالدوالر  الدين  سندات  إصدارات 
بتجديد  حتتفي  اليت  «يوروبوندز»، 
حصة  وزيادة  وزيادتها  الدولة  ديون 
تصّورها  واليت  عربها،  اخلارجي  الدين 
كـ»قصة جناح» من «قصص» النموذج 
بالكامل  املرهون  اللبناني  االقتصادي 
املصارف  ورحبية  اخلارجية  للتدفقات 
وكبار املودعني... بعيدًا عن كل ذلك، 
على أهميته، محل اإلعالن الصادر عن 
وزارة املال، ألثالثاء املاضي، يف شأن 
الدين  سندات  من  جديد  إصدار  إجناز 
دوالر،  مليارات   3 بقيمة  بالدوالر 
دالالت إضافية تفضح زيف االدعاءات 
الكثرية، اليت سيقت يف معرض تربير 
 5.5 من  أكثر  لبنان  مصرف  حتويل 
مليارات دوالر من املال العام إىل أرباح 
املصارف وكبار املودعني، يف إطار ما 
منذ  اجلارية  املالية»،  «اهلندسة  مّسي 

حزيران املاضي.
ماذا جاء يف إعالن وزارة املال؟

املال  وزارة  «قامت  بيانها،  حبسب 
بالدوالر، بقيمة  بإصدار سندات خزينة 
متويل  بهدف   )...( دوالر  مليارات   3
بالعمالت  الدين  أصل  استحقاقات 
األجنبية لعام 2017». هذا املبلغ ميثل 
ضعف املبلغ الذي طلبته عند فتح باب 
وهذا  قليلة،  أسابيع  قبل  االكتتاب 
عرض  «الوفرة» يف  وجود  على  دليل 
«الدوالرات» يف السوق احمللية والسعي 
احلثيث إىل توظيفها يف أدوات الدين 
اجملزية  الفوائد  من  واالستفادة  العام 
ومراكمة املزيد من األرباح على حساب 
الدليل  العام. ولكن، ليس هذا  املال 
الوحيد، بل إّن بيان وزارة املال تضمن 
ما هو أشد فجاجة منه، إذ «تباهى» بأّن 
من  عالية  بـ»نسبة  متّيز  اإلصدار  هذا 
املالية  مشاركة املصارف واملؤسسات 
احمللية واألجنبية، حيث بلغ حجم الطلب 
على االكتتاب حنو ستة أضعاف املبلغ 
الذي ُأصِدر، أي ما يعادل 17.8 مليار 
دوالر  مليار   1.250 حنو  منها  دوالر، 
من مصارف ومؤسسات مالية أجنبية». 
املبالغ  «نسبة  أّن  البيان  وأضاف 
املكتتب بها من املصارف واملؤسسات 
املالية األجنبية يف السندات هي حبدود 
20% من املبالغ اليت ُأصِدَرت، أي حنو 
600 مليون دوالر، ما يدل على استمرار 
السندات  على  الدولي  والطلب  الثقة 
بالقول  «التباهي»  وتابع:  اللبنانية». 
إنَّ «العوائد على السندات اجلديدة اليت 
مّت إصدارها هي مبعدالت جيدة مقارنًة 
األسواق  يف  الرائجة  العوائد  مبعدالت 

الثانوية»!
الـ»3  أنَّ  املال  وزارة  بيان  يوضح 
مليارات دوالر»، اليت قبلتها من أصل 
الطلب البالغ 17.8 مليار دوالر، توزعت 

على ثالثة آجال:
مليار   1.250 بقيمة  االوىل  الشرحية   -

 6 كل  يسدد   ،%6.85 بعائد  دوالر، 
أشهر، ويستحق األصل يف آذار 2027، 

أي بعد 10 سنوات.
دوالر،  مليار  بقيمة  الثانية  الشرحية   -
أشهر،   6 كل  يسدد   ،%7 بعائد 
أي   ،2032 آذار  يف  األصل  ويستحق 

بعد 15 سنة.
مليون   750 بقيمة  الثالثة  الشرحية 
 6 كل  يسدد   ،%7.25 بعائد  دوالر، 
أشهر، ويستحق األصل يف آذار 2037، 

أي بعد 20 سنة.
التفاصيل؟  هذه  من  دالالت  أي 
باختصار شديد، يقول بيان وزارة املال 
«الدوالرات»،  يف  «وفرة»  هناك  إنَّ 
وهناك استماتة لتوظيفها، مبا يف ذلك 
الطلب اآلتي من خارج لبنان، وبالتالي 
«التهويل»  خطاب  لكل  أساس  ال 
نقدية»  «ضغوط  وجود  عن  اجلاري 
و»أزمة متويلية» بالعملة الصعبة. هذه 
مطلعة،  مصادر  حبسب  «الوفرة»، 
سندات  على  العائد  خبفض  أسهمت 
من  الثانية(  )الشرحية  سنوات  العشر 
الطلب  إىل  نظرًا   ،%7 إىل   %7.12
ال  العائد  هذا  إنَّ  إذ  عليها،  الكثيف 
يزال مغريًا جدًا مقارنًة مبعّدالت الفائدة 

املنخفضة يف األسواق العاملية.
ملعظم  القاضية»  «الضربة  هذا  شّكل 
مصرف  حاكم  أعلنها  اليت  التربيرات 
لبنان، رياض سالمة، يف سياق دفاعه 
وال  املالية»،  «اهلندسة  مّساه  عّما 
السيولة  بـ»شّح  املتكرر  تهويله  سيما 
إىل  واضطراره  األجنبية»  بالعمالت 
العام  املال  من  باهظة  كلفة  تسديد 
تتهافت  ففيما  «الشح».  هذا  ملواجهة 
«دوالراتها»  لتوظيف  اليوم  املصارف 
بعائد متوسطه 7% يف سندات الدين، 
املاضي،  حزيران  منذ  سالمة،  تعّمد 
متوسطه  بلغ  جدًا  سخيًا  عائدًا  منحها 
ناجتة  «خماطر»  وجود  حبّجة   ،%39.5
بالعملة  النقدية  التدفقات  ضعف  من 
متويل  حاجات  تأمني  وصعوبة  األجنبية 

الدولة واالقتصاد بهذه العمالت.
من  اعتبارًا  لبنان،  مصرف  قام  فقد 
 21 قيمته  ما  بشراء  املاضي،  حزيران 
اخلزينة  سندات  من  لرية  مليار  ألف 
اليت  باللرية  اإليداع  باللرية وشهادات 
حتملها املصارف، وسدد للمصارف حنو 
8300 مليار لرية )5.5 مليارات دوالر( 
يف  العملية.  هذه  على  فورية  أرباحًا 
املقابل، اشرتت املصارف من مصرف 
لبنان سندات دين بالدوالر وشهادات 
دوالر.  مليار   14 بقيمة  بالدوالر  إيداع 
على  العملية  هذه  أرباح  تقتصر  مل 
فاملصارف  دوالر،  مليارات  الـ5.5 
جتين عائدًا على السندات والشهادات 
أي   ،%6.5 حاليًا  يتجاوز  بالدوالر 
كذلك  سنويًا،  دوالر  مليون   900 حنو 
اضطر مصرف لبنان ووزارة املال إىل 
السيولة  من  املهم  اجلزء  امتصاص 
باللرية اإلضافية )29 ألفًا و300 مليار 
املصارف  لدى  تراكمت  اليت  لرية( 
املعلومات  وتفيد  العملية،  هذه  نتيجة 
بأن عملية االمتصاص اجلارية للسيولة 
أرباحًا سنوية  للمصارف  وّفرت  باللرية 
إضافية بقيمة 1400 مليار لرية، أي إن 
مليارات   5.5 فقط  جتِن  مل  املصارف 
دوالر من «اهلندسة» يف العام املاضي، 
بل ستجين عليها سنويًا أكثر من مليار 
تاريخ  مليون دوالر سنويًا حتى  و800 

استحقاقها )متوسط 12 سنة(.
كانت  إذا  اآلن:  ُيطرح  الذي  السؤال 
املال  وزارة  على  تعرض  املصارف 
17.8 مليار دوالر لتوظيفها يف سندات 
«اليوروبوندز» بعائد 7%، فلماذا أجرى 
املالية  هندسته  لبنان  مصرف  حاكم 

اصدار الـ »يوروبوندز«: تربيرات »اهلندسة املالية« ساقطة
أرباح املصارف كاملنشار ورياض سالمة حيّمل اخلزينة العامة الكلفة

محمد زبيب

لبنان»  «مصرف  سياسة  تستمّر  فيما 
يف تقديم الدعم للمصارف التجارّية عرب 
الدعم  وتأمني  خاّصة،  مالّية  هندسات 
للمضاربني العقاريني عرب حتفيز عملّيات 
اقرتاض األسر مبا حيافظ على أرباحهم، 
الذي يشّكل %10  كان قطاع الصناعة 
تراجعًا،  يعاني  القومي،  الدخل  من 
القطاع  هذا  يف  األعمال  حجم  هبط  إذ 
 1.8 بقيمة  و2015   2012 عامي  بني 
مليار دوالر أمريكي، وتراجع من 10.5 
مليارات دوالر يف عام 2012 إىل 8.8 
مليارات دوالر يف عام 2015. وأقفلت 
حنو 388 مؤّسسة من أصل 2365 توّظف 

حنو 78 ألف عامل.
الصناعّية  املؤّشرات  تؤّكده  ما  هذا 
الصناعيني  مجعّية  عن  الصادرة 
اللبنانيني عن الفرتة املمتدة بني عامي 
2011 و2015، واليت مّت إجنازها بالتعاون 
مع وزارة املال ومساهمة البنك اللبناني 
عنها  وأعلن  إنفدكو،  وشركة  الفرنسي 
قد  الغاية.  هلذه  عقد  مؤمتر  يف  أمس 
ُمفاجئة نظرًا إىل  األرقام  ال تكون هذه 
الصناعة  تعانيه  الذي  املنهجي  التدمري 
النشاطات  تعزيز  مقابل  يف  اللبنانّية 

الريعّية يف االقتصاد اللبناني.

تراجع بنسبة %4.4
أعّدتها مجعّية  اليت  الدراسة  يف خالصة 
املؤّسسات  عدد  بلغ  الصناعيني، 
 ،1977 حنو   2015 عام  يف  الصناعّية 
مسّجلة تراجعًا بنسبة 4.4% يف الفرتة 
و2015،   2011 األعوام  بني  املمتدة 
بعدما بلغ عدد هذه املؤّسسات يف عام 
خبسارة  أي  مصنعًا،   2365 حنو   2011

388 مؤّسسة. 
وتتوّزع هذه املؤّسسات راهنًا على 13 
الغذائّية  الصناعات  استحوذت  نشاطًا، 
على احلّصة األكرب منها بنحو 373 مصنعًا، 
علمًا بأن هذه املصانع تضّم النسبة األكرب 
من اليد العاملة الصناعّية بنسبة %33، 
تليها الصناعات الكيميائّية والبالستيك 
صناعة  ثم  ومن  مصنعًا،   272 بنحو 
الورق والكرتون بنحو 224 مصنعًا. إىل 
شكله  يف  اهلبوط،  بهذا  تأثرت  ذلك، 

عامي  بني  ُأقفلت  مصنعاً    388
2012 و2015

ومنح املصارف عائدًا يالمس 40%؟
ال تنتهي القّصة هنا! إذ إنَّ التتمة حتمل 

دالالت «فضائحية» أكثر مما ورد.
جزء مهم من «الدوالرات» اليت عرضتها 
املصارف لتوظيفها يف اإلصدار األخري 
مصدرها مصرف لبنان نفسه، فقد عمد 
رياض سالمة، مّرة جديدة، إىل استكمال 
حسم  إذ  بالعكس،  ولكن  هندسته، 
بالدوالرات،  إيداع  شهادات  للمصارف 
«دوالراتها»  وّظفت  أن  سبق  اليت 
فيها عرب «اهلندسة املالية»، مبا يوازي 
اكتتاباتها يف إصدار وزارة املال! ماذا 
أن  فبعد  شديد،  بتبسيط  ذلك؟  يعين 
يالمس  مبتوسط  عائدًا  املصارف  جنت 
40% على «الدوالرات» نفسها، أعادها 
بسندات  جمددًا  لتوظيفها  إليها  سالمة 
نقل  إنه  أي  بالدوالر،  احلكومية  الدين 
من  «الدوالرات»  خدمة  عبء  من  جزءًا 
املوازنة  إىل  لبنان  مصرف  ميزانية 
يردد  سالمة  انفك  ما  طبعًا،  العاّمة! 
املالية»  «اهلندسة  كلفة  حيّمل  مل  أنه 
إىل أحد، فالنقد لديه يوّلد النقد من ال 
شيء. ما جرى يف اإلصدار األخري )وما 
الدليل على أنَّ  بالتأكيد( جيسد  سبقه 
النقد يوّلد النقد من خالل نهب مقدرات 

اجملتمع وثروته.
إصدار  جاء  مصرفية،  مصادر  حبسب 
عن  أسبوع  ملدة  متأخرًا  املال  وزارة 
أما  الدين.  من  جزء  استحقاق  موعد 
بهذه  متصلة  فكانت  التأخري،  أسباب 
من  جزء  استبدال  أي  حتديدًا،  اآللية 
عن  الصادرة  اإليداع  شهادات  حمفظة 
قيمتها  ارتفعت  اليت  لبنان،  مصرف 
مليار   24 إىل  املالية»  «اهلندسة  بعد 
الزائدة»  «محولتها  وختفيف  دوالر، 
اليت تضعف ميزانيته، وإعادة حتميلها 
عجزًا  ستظهر  اليت  العامة،  للخزينة 

إضافيًا ودينًا أكرب.
يف احلصيلة، زادت املصارف أرباحها، 
وخّفف مصرف لبنان محولته قلياًل، ومل 
خيرج من عنده أي دوالر، بل بالعكس 
دوالر  مليون   600 موجوداته  ستزيد 
أنَّ  حني  اخلارج. يف  من  بها  املكتتب 
دافعي الضرائب سيتحملون املزيد من 

األكالف نتيجة كل ذلك.
أرباح املصارف أكرب من رواتب 430 ألف 

موظف
يقول الوزير السابق شربل حناس، إنَّ 
 2016 لعام  الصافية  املصارف  أرباح 
احمللي  الناتج  من   %14.3 توازي 
مليار   54.54 بنحو  املقدر  اإلمجالي 
من   %30 بنسبة  أعلى  وهي  دوالر، 
عنها  املصّرح  واألجور  الرواتب  كتلة 
للضمان االجتماعي والبالغة 6 مليارات 
الكتلة  هذه  بأنَّ  علمًا  سنويًا،  دوالر 
تعود إىل حنو 430 ألف أجري يف لبنان. 
فضيحة بهذا احلجم هي حماولة للتغطية 
على حجم ومستوى «الغرف» من املال 

العام.
ووفق حتليل األرقام اليت أعلنتها مجعية 
املصارف، فإن أرباح املصارف الناجتة 
 5.693 بلغت  املالية»  «اهلندسة  من 
اجلمعية يف  أعلنت  إذ  مليارات دوالر، 
اليت   )%15( الضريبة  أنَّ  هلا  بيان 
األرباح  ستسددها املصارف على هذه 
يعادل  ما  أو  لرية،  مليار   1291 تبلغ 
األرباح  إنَّ  وقالت  مليون دوالر،   856
مليار   2.156 بلغت  املتكررة  السنوية 
الضريبة  أنَّ  اجلمعية  )أعلنت  دوالر 
اليت ستسددها املصارف على أرباحها 
السنوية غري أرباح اهلندسة االستثنائية 
تبلغ 485 مليار لرية أو ما يعادل 321 
األرباح  جممل  أنَّ  أي  دوالر(،  مليون 
بلغت  للمصارف   2016 يف  احملققة 

7.849 مليارات دوالر.

مبعّدل  اخنفص  الذي  املؤّسسات  هذه 
إذ شهدت  بلغ %1،  منو سنوي مرّكب 
على  أعماهلا  حجم  يزيد  اليت  الشركات 
 ،%7.8 بنسبة  تراجعًا  دوالر  مليون 
فيما سّجلت الشركات اليت يرتاوح حجم 
أعماهلا بني 5 ماليني و20 مليونًا بنسبة 
6.3%، وهي اخلسارة األكرب نسبة إىل 
احلجم، فيما تراجع عدد املؤّسسات اليت 
دوالر  صفر  بني  أعماهلا  حجم  يرتاوح 
ومليون دوالر، بنحو 170 مؤّسسة، علمًا 
بأنها تشّكل نسبة 62% من املؤّسسات 
الصناعّية. وأن 83% من حجم األعمال 
يف عام 2015 نتجت من املبيعات احمللّية. 
املؤّسسات  تراجع  يف  السبب  ويعود 
الصناعّية اليت يرتاوح حجم أعماهلا بني 
صفر دوالر ومليون دوالر، وبني مليون 
دوالر و5 ماليني دوالر إىل اخنفاض عدد 
مؤّسسات الصناعات الغذائّية، إذ خسرت 
الفئة األوىل 138 مصنعًا والفئة الثانية 
سّجلت  املقابل،  يف  مصنعًا.   221 حنو 
املؤّسسات البالستيكّية االخنفاض األكرب 
بني املؤّسسات اليت يرتاوح حجم أعماهلا 
أّما  دوالر،  مليون  و20  ماليني   5 بني 
املؤّسسات املعدنّية فقد سّجلت اخلسارة 
حجم  يزيد  اليت  املؤّسسات  بني  األكرب 

أعماهلا على 20 مليون دوالر.

لدعم القطاع الصناعي
ُتعدُّ هذه القاعدة البيانّية مبثابة معطيات 
أولّية تتيح الفرصة أمام الدولة اللبنانّية 
لرسم سياسة صناعّية وواقعّية، حبسب 
رئيس مجعّية الصناعيني فادي اجلميل، 
أسوة  القطاع  هذا  بدعم  طالب  الذي 
«ما  أن  إىل  مشريًا  أخرى،  بقطاعات 
تقّدم جيب أن يتحّول إىل حجج وإثباتات 
السياسّية،  السلطة  على  للضغط 
يف  ووضعه  القطاع  ملطالب  لالستجابة 
صلب أولوياتها، والنهوض به عرب اتباع 
خّطة  وتنفيذ  والتحفيز،  احلماية  سياسة 
كون  الصناعّية»،  للصادرات  إنقاذّية 
حجم  يصل  إذ  خمتاًل،  التجاري  امليزان 
مليارات،   8.8 إىل  اللبنانّية  الصناعة 
مليارًا. يف   17 من  أكثر  نستورد  فيما 
املقابل، شّدد املدير العام لوزارة املال 
آالن بيفاني على ضرورة دعم القطاعات 
اإلنتاجّية، وحتديدًا القطاع الصناعي ملا 
ُمضافة  وقيمة  عمل  فرص  من  يؤّمنه 
لالقتصاد، مشريًا إىل أن «إعادة متوضع 
االقتصادات العاملّية )الصني وأمريكا( 
انعكاساتها  هلا  النفط،  أسعار  واحندار 
التدفقات  تراجع  وعلى  لبنان،  على 
يستوجب  ما  العمل،  وفرص  املالّية 
ألف   30 أقله  حملّية  عمل  فرص  خلق 
فرصة )بداًل من 5 آالف تتوّفر سنويًا(، 
ورفع مستوى اإلنتاجّية باعتباره ضرورة 

إلنعاش االقتصاد ال خيارًا».

هبط حجم األعمال يف القطاع الصناعي بقيمة 1.8 مليار دوالر أمريكي خالل 3 سنوات 
)هيثم املوسوي(

مؤّسسات  األكرب، 
ت  عا لصنا ا
الغذائّية واملعدنّية 
ستيكّية  لبال ا و
 ،%56 بنسبة 

البالستيكّية  املؤّسسات  سّجلت  حبيث 
مؤّسسات  تليها   ،%4.6 بنسبة  تراجعًا 
الصناعات الغذائّية بنسبة 5.3%، ومن 
ثم مؤّسسات الصناعات املعدنّية بنسبة 

.%6.8
أعمال  حجم  على  أيضًا  ذلك  انعكس 

بيفاني: يجب خلق 
30  ألف وظيفة 
بداًل من 5 آالف 

تتوافر حاليًا
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 جنل العميل عقل هاشم يعود اىل.. احملكمة 

العسكرية
مطار  ومن  لبنان،  اىل  االثنني  هاشم  عقل  العميل  عاد جنل 
انفاذا  العسكرية  الدولي مباشرة اىل احملكمة  رفيق احلريري 
حلكم غيابي صادر حبقه جبرم التعامل مع العدو االسرائيلي 

واكتساب جنسيته.
الياس هو االبن البكر لعقل هاشم، العميل االسرائيلي الذي 
دبل يف  منزله يف  اجلنوب قرب  بتفجري يف  اهلل  حزب  قتله 

العام 2000 قبل التحرير بأربعة اشهر.
«املاضي الذي مل يكن املتهم مسؤواًل عنه»، وفق تعبري ممثل 
مرافعته، اسرتجعه  فادي عقيقي يف  القاضي  العامة  النيابة 
اليت نظرت يف جناية وحيدة  العسكرية  امام احملكمة  املتهم 
حملاكمة هاشم بعدما صّرح وكيله بانه استحصل على «اذن 
خاص» من نقيب احملامني يف بريوت انطونيو اهلاشم حلضور 
اجللسة، يف حني مت ارجاء مجيع الدعاوى اجلنائية لتمنع حمامني 

عن احلضور التزاما بقرار نقابتهم.
وعلى الرغم من ان املتهم امضى اربعة عشر عاما يف اسرائيل، 
وتلقيه دروسه يف احد معاهدها يف حيفا قبل التحرير وبعده، 
بـ»بالد  اسرائيل  وصف  على  استجوابه،  اثناء  حرص  فانه 

العدو» الذي كان يتحنّي الفرصة للخروج منها.
استعاد املتهم «ذلك املاضي» الذي حيمل «الكثري من الندم 
اسئلة  على  رّده  املتهم-مضيفًا يف  -قال  امور كثرية»  على 
رئيسى احملكمة العميد الركن حسني عبداهلل:»يف العام 1998 
أبل،  عني  مدرسة  من  الرمسية  الشهادة  على  حصولي  بعد 
بريوت،  يف  اجلامعية  دراسيت  اكمال  يف  خيار  مثة  يكن  مل 
بسبب االوضاع آنذاك)يف اشارة منه اىل وضع والده االمين(، 
فقصدت جامعة يف حيفا وكنت اذهب واعود يف اليوم نفسه 
اىل دبل. كان ذلك قبل التحرير بسنتني امنا بعد هذا التاريخ 
يف العام 2000 مكثت يف حيفا اما اهلي فكانوا يف نهاريا، 

كنت حينها يف الثامنة عشرة من عمري».
ومل  والدي  عمل  دور يف  اي  لي  يكن  املتهم:»مل  ويتابع   
اخنرط معه يف شيء، فهو اساسًا ابعدنا عن ذلك، حنن كنا 
نسكن معه يف نفس املنزل يف دبل، كان والدًا فقط يف 
ادرس  ان  هّمه  كان  فهو  كليًا،  مغاير  الوضع  حيث  املنزل 
لبنان وال يف  السالح ال يف  اي دروس على  منه  اتلق  ومل 

اسرائيل».
اجلامعية  دراسيت  انهيت   2005 العام  قال:»يف  وبسؤاله 
املانيا حيث تزوجت واجنبت طفلني وانا حاليا  وتوجهت اىل 
ختليت  بعدما  جنسيتها  على  استحصلت  وقد  هناك،  اعيش 
عن اجلنسية االسرائيلية اليت ُمنحت لنا بناء على استدعاء من 

السلطات االسرائيلية».
وبعدما اكد املتهم بانه مل يتعرض الي تهديد مباشر بعد مقتل 
والده، حتدث عن حال من اخلوف كان يعيشه افراد العائلة 
لبنان، وهم  اىل  العودة  الرتيث يف  اىل  الذي دفعهم  االمر 
عادوا، والدته وشقيقه وشقيقته يف العام 2013 حيث جرت 

ايضا حماكمتهم.
وقال بسؤال ملمثل النيابة العامة بان والده كان ينفق عليهم 
ان  كما  االسرائيلية،  املصارف  احد  يف  امواله  يضع  وكان 
والدته كانت تتلقى مبلغا شهريا منه قبل ان تعود اىل لبنان، 

امنا مل تتقاض العائلة اي تعويض مالي مقابل مقتل والده.
وملاذا مل يغادروا اىل بلد آخر وبقوا يف اسرائيل طوال هذه 
جلوء.  طلب  اىل  حيتاج  االمر  هذا  بإن  املتهم  قال  املاضي، 
صعبا  االمر  كان  امنا  تراودنا  الفكرة  هذه  واضاف:»كانت 

وعندما سنحت لي فرصة املغادرة غادرت اىل املانيا».
اللبنانية اليت اعطاها  انه مل يتخّل عن جنسيته  واكد املتهم 
لولديه ايضا كما مل حيمل شهادته اليت ناهلا من احدى جامعات 

حيفا اىل بالده اليت عاد اليها النهاء ملفه االمين.
وتابع املتهم يقول بانه لو مل تتح له فرصة الذهاب اىل املانيا 
لكان عاد مع اهله اىل لبنان يف العام 2013 امنا كان يشعر 

باخلوف على عائلته وعمله هناك.
فـ»هديف كان مستقبلي ولو عدت اىل لبنان ملا كنت استطعت 
تأمينه»، قال املتهم، الذي اكد ان هدف العائلة كان دائما 
لديك  وهل  وناسهم.  اهلهم  بني  للعيش  لبنان  اىل  العودة 
خوف من العودة اىل اجلنوب -سئل املتهم-فأجاب:»ان اخي 
باالمان». اآلن نشعر  فنحن  لديه خوف  يعيش هناك وليس 

ومل  غادرته  ولذلك  العدو  بالد  مرتاحًا يف  اكن  واضاف:»مل 
افكر يف البقاء فيه، وانا نادم على امور كثرية حصلت معنا، 

وال احد يستطيع ان يشعر بانه مواطن يف تلك البالد».
استغل  املتهم  ان  العامة  النيابة  ممثل  اعترب  مرافعته،  ويف 
ورأى  مستقبله.  ليبين  االسرائيلية  اجلنسية  على  حصوله 
بـ»أننا لسنا مع حرمانه من مستقبله وطي صفحة املاضي غري 
املسؤول عنها امنا كان عليه التمسك بعودته»، طالبا ادانته 

وفقا ملواد االتهام.
اما وكيل املتهم فرأى من جهته ان موكله ذهب مرغما اىل تلك 
البالد نتيجة اخلوف والظروف السابقة، وكان خياره احلصول 

على شهادة للفرار من اراضي العدو وهو نادم على تواجده 
يف اسرائيل.

االسرائيلية كما  اجلنسية  تنازل عن  الذي  بان موكله   واكد 
عائلته، متمسك بلبنانيته وهو تواجد يف بالد العدو لظروف 
طلب  الذي  ملوكله  الرمحة  اىل  وانتهى  عنها.  مسؤول  غري 

بدوره العفو.
واصدرت احملكمة حكما قضى بسجن هاشم مدة سنة مع وقف 
التنفيذ جبرم التعامل وغّرمته مبلغ مخسة ماليني لرية لدخوله 
بالد العدو واحلصول على جنسيتها، وهي العقوبة نفسها اليت 
االراضي  من  عودتهم  اثر  وشقيقته  وشقيقه  والدته  نالتها 

الفلسطينية احملتلة العام 2013.

إتهام سوريني من »داعش«

قرار  يف  صوان،  فادي  العسكري  التحقيق  قاضي  إتهم 
تنظيم  اىل  االنتماء  جبرم  سوريني  موقوفني  ستة  اتهامي، 
داعش االرهابي بهدف القيام بأعمال ارهابية يف عرسال.كما 
اتهم السوري هاني رشيد امحد باالنتماء اىل داعش والقتال 

اىل جانبه يف ريف القصري يف سوريا.
واحال صوان املتهمني امام احملكمة العسكرية للمحاكمة سندا 

اىل مواد تصل عقوبتها القصوى اىل االعدام.

»العسكرية« تعلن عدم اختصاصها مبحاكمة 
9 من »احلراك املدني« بـ»أحداث الشغب«

اعلنت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني 
عبداهلل، عدم اختصاصها يف حماكمة تسعة مدعى عليهم من 
افراد «احلراك املدني» املالحقني يف قضية «احداث الشغب» 
اليت جرت يف ساحة رياض الصلح يف الثامن من تشرين االول 

العام 2015.
اخلمسة  عليهم  املدعى  حماكمة  يف  اختصاصها  على  وأبقت 
بيار احلشاش الذي حياكم بالصورة الغيابية ووارف سليمان 
اقدامهم  ابراهيم جبرم  ورامي حمفوظ وفايز ياسني وحسني 
باحلجارة  ورشقهم  والشدة  بالعنف  االمن  قوى  مقاومة  على 

سندا اىل املادة 381 من قانون العقوبات.
املقبل  نيسان  شهر  من  والعشرين  الرابع  احملكمة  وحّددت 
جلسة  حضور  عن  االثنني  وكالؤهم  امتنع  بعدما  حملاكمتهم 
االمس اللتزامهم بقرار نقابيت احملامني يف بريوت وطرابلس 
االربعاء من االسبوع  باالمتناع عن حضور اجللسات حتى يوم 
والرواتب  الرتب  سلسلة  قانوني  مشروعي  لـ»كون  احلالي 
تطال  وخطرية  جوهرية  خمالفات  يتضمنان  العامة  واملوازنة 

املبادئ الدستورية والقانونية املتعلقة باإلنتظام العام».
واعتربت احملكمة يف قرارها الذي جاء ردًا على مذكرات الدفوع 
الشكلية اليت تقدم بها عدد من احملامني من وكالء الدفاع عن 
املدعى عليهم، ان اجلرائم االخرى املالحق بها املدعى عليهم 
وعدم  الشغب  اعمال  باشرتاكهم يف  املتعلقة  تلك  اخلمسة، 
التفرق بغري القوة مع املدعى عليهم التسعة اآلخرين زين ناصر 
الدين وعالء فقيه احملاكم غيابيا وحسام غولي وحممد وليد 
الرتك وحممود حسني موسى وسينتيا سليمان وليال سبالني 
وضياء هوشر،ليست من صالحياتها النظر بها، وقررت احالة 
امللف هلذه اجلهة على النيابة العامة العسكرية اليداعها املرجع 
املختص حيث ستتم احالتهم على احلاكم املنفرد اجلزائي يف 

بريوت حملاكمتهم هلذه اجلهة.
بالنسبة  االختصاص  مسألة  عفوًا  اثارت  قد  احملكمة  وكانت 
بهذا  شكلية  بدفوع  يتقدموا  مل  الذين  عليهم  املدعى  اىل 

اخلصوص.

6688 خمالفة سرعة

ضبط  مهمة  الداخلي  االمن  قوى  يف  السري  مفارز  تواصل 
خمالفات السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال ونهارا، اليت سجلت 
خالل أسبوع تنظيم 6688 خمالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف 
احلفاظ على سالمة املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني 

للقيادة بتأن بغية احلد من احلوادث.

قتيل صدماً على جسر الدورة

صدمت سيارة على جسر «سييت مول» - الدورة شخصا جمهوال 
على منت دراجة نارية صغرية احلجم، ما ادى اىل سقوطه حتت 

اجلسر نتيجة قوة الصدمة حيث قضى حتفه.

حريق يف حممصة بن معتوق
شب حريق يف حممصة بن معتوق يف بعلبك، عند مدخل املدينة 
اجلنوبي، بالقرب من سيار الدرك، ما أدى إىل خسائر مادية 

كبرية يف حمتوياتها.
وتولت فرق إطفاء الدفاع املدني إمخاد النريان ومنع امتدادها 

إىل احملالت واملؤسسات اجملاورة.

األمن العام أوقف داعشيا
أصدرت املديرية العامة لالمن العام، البيان اآلتي: يف إطار 
التابعة  النائمة  واخلاليا  االرهابية  نشاطات اجملموعات  متابعة 
هلا، وبعد عملية رصد دقيقة، أوقفت املديرية العامة لألمن 
العام، بناء إلشارة النيابة العامة املختصة، املدعو ي.د من 

اجلنسية السورية إلنتمائه اىل تنظيم داعش االرهابي.
بنتيجة التحقيق معه، اعرتف مبا نسب اليه وبنشاطه يف جتنيد 
خ.ح  اللبناني  بينهم  ومن  املذكور  التنظيم  لصاحل  اشخاص 

وذلك بالتنسيق مع شقيقه ح.د املوجود يف جرود عرسال.

اجليش يوقف مطلوبني يف بئر حسن وبعلبك
دهمت دورية من مديرية املخابرات مبؤازرة قوة عسكرية فجر 
االربعاء، منازل عدد من املطلوبني يف حملة حرش القتيل - بئر 
حسن، حيث أوقفت املواطن حسن علي عبداهلل املطلوب جبرم 
اإلجتار باملخدرات، وكاًل من املواطنني: عاطف حممد العرب، 
صاحل  مصباح  وخضر  دياب  هاني  وحممد  دياب  هاني  علي 
وشقيقه حمسن، إلقدامهم على إطالق النار من أسلحة حربية 
يف أوقات سابقة، وضبطت يف األماكن املداهمة بندقية حربية 
نوع كالشينكوف ومسدسًا وجهاز اتصال، باإلضافة إىل كمّية 
وحشيشة  املتنوعة  العسكرية  واألعتدة  اخلفيفة  الذخائر  من 

الكيف.
كما أوقفت قوى اجليش يف مناطق السفري - بعلبك وحارة 
حريك والشياح - الضاحية اجلنوبية، كاًل من املواطنني علي 
وحسني  جعفر  علي  وحسن  أمهز  أمحد  وحممد  جعفر  يوسف 
علي املوىل إلقدامهم على إطالق النار يف أوقات سابقة. مت 
تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املراجع املختصة الجراء 

الالزم.

انتشال جثة امرأة من جمرى نهر اجلوز يف 
كفرحلدا

عملت عناصر من وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدني بتاريخ 
201٧/03/22 عند الساعة 12:30 على انتشال جثة إمرأة يف 
نهر  السورية من جمرى  التابعية  العمر من  الثالث من  العقد 

اجلوز يف كفرحلدا-البرتون.
كما عملت على نقلها اىل مستشفى البرتون احلكومي وذلك بعد 
حضور األجهزة األمنية املختصة وامتامها االجرائات الفانونية 

الالزمة

إشكال يف أبي مسراء...

 إصابة ثالثة جبروح
وقع إشكال فردي يف شارع العجزة يف أبي مسراء- طرابلس، 
مّما أّدى إىل إصابة 3 أشخاص جبروح، رفضوا على إثره تلقي 
اإلسعافات األولية الالزمة بسبب رغبتهم بالذهاب إىل املخفر 

قبل تلقي اإلسعافات الضرورية.
وسبب اإلشكال هو تضارب بالعصي بعد تالسن جراء إشكال 

سابق.

سارقان يف النمريية ُضبطا باجلرم املشهود
أفادت املديرية العامة لـ قوى_األمن الداخلي - شعبة العالقات 
العامة، أنه «كثرت يف اآلونة األخرية عمليات سرقة عدة بطريقة 
احتيالية، طالت العديد من احملالت التجارية يف مدينة النبطية 

وجوارها، حيث ختطت الـ 10 عمليات يف خالل أسبوعني. 
وبنتيجة املتابعة احلثيثة واملكثفة، متكنت شعبة املعلومات يف 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي من حتديد هوية الفاعلني، 
)مواليد  ر.أ.  سوري(   ،1960 عام  )مواليد  س.ش.  وهما 
عام 19٧9، فلسطينية(. وبتاريخ 201٧/3/21 قامت قوة من 
الشعبة املذكورة بتوقيفهما باجلرم املشهود يف بلدة النمريية 

اجلنوبية. 
بطريقة  السرقة  بعمليات  بقيامهما  اعرتفا  معهما  وبالتحقيق 
احتيالية، وأن ر. أ. كانت تعمد إىل إهلاء أصحاب احملالت، 
فيما يقوم شريكها بالسرقة. كما مت ضبط سيارة نوع «فولفو» 

حتمل لوحة مزورة. 
القضاء  إشارة  على  بناء  القانوني حبقهما،  املقتضى  وأجري 

املختص».
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أقام مجلس الجالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز، مساء الثالثاء املاضي، حفل 
عشاء ناجحا يف مقره يف بانكستاون بمناسبة يوم التناغم.

كوتسيس،  صويف  السيناتورة  املجلس،  اعضاء  اىل  اضافة  الحفل،  حضر 
اعضاء مجلس  لينش وغاي زنغاري، عدد من  تانيا ميهايلوك وبول  النواب 
بلدية ليفربول، رئيس بلدية بانكستاون السابق كال عصفور،  وعدد كبري 

من ابناء الجالية.
الياس طنوس،  املجلس  االدارية يف  اللجنة  الذي قدم فقراته عضو  والحفل 
زنغاري،  وغاي  ميهايلوك  وتانيا  لينش  بول  النواب  من  كل  فيه  تحدث 
السيناتورة صويف كوتسيس، رئيسة بلدية ليفربول ويندي وولر ورئيس 
اهمية  على  الكلمات  ركزت  حيث  عصفور   كال  السابق  بانكستاون  بلدية 
التناغم يف املجتمع االسرتالي ونددت بالغاء الفقراء  C18 ملا يف ذلك من 

حـفل ناجـح ملـجلس الـجالية اللبنانـية مبـناسبة يـوم الـتناغـم

خطر على التعددية الثقافية التي تميز اسرتاليا.
ثم تحدث رئيس مجلس الجالية نائب رئيس بلدية ليفربول علي كرنيب 

ومما جاء يف كلمته:
تحتفل اسرتاليا بيوم التناغم يف 21 آذار كل سنة بالتزامن مع اليوم العاملي 
االحتفال  ويهدف  املتحدة..  االمم  قبل  املنظم من  العنصري  التمييز  ملكافحة 
بهذا اليوم اىل نبذ الحقد والخالفات والتمييز العنصري على اساس العرق 
او الدين او اللون واعالن االلتزام باالحرتام املتبادل يف بلد يتميز بالتعددية 
الثقافية حيث يتحدر ابناؤه من أصول واعراق واديان شتى، وكما يقول املثل من 
كل قطر أغنية ليشكل ذلك معزوفة رائعة ينشدها ابناء املجتمع االسرتالي 
بالعربية« نحن  اي    We are one but we are many كلماتها:  وتقول 
واحد ولكننا متعددون« وهذه االغنية ما هي اال خالصة ملفاهيم احرتام لوجود 

وتستمر  االصليني..  السكان  من  الصحابها  اال  تنتمي  ال  ارض  على  اآلخر 
موجات الالجئني بالتدفق اىل هذا البلد ليجدوا فيه ما لم توفره لهم ارض 

اجدادهم. 
واضاف رئيس املجلس ان الرسالة املستخلصة من هذا اليوم هي ان االحرتام 

املتبادل وقبول االخر هي الطريق االفضل واالمثل للتعايش السلمي.
واالخوّة  بالتضامن  احتفاال  التناغم  بيوم  االحتفال  من  ونجعل  لنتحـّد  وقال: 
واملحبة واالحرتام املتبادل وقبول االخر ودرء العنصرية والحقد  والتحامل على 
الغري.. وكل احتفال وانتم بألف خري .. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املجلس لالعالمية ندى فريد لعطاءاتها يف  وجرى خالل االحتفال منح درع 
حقل االعالم واملسرح.

وتميز الحفل بالكرم والضيافة.

علي كرنيبويندي والرصويف كوتسيستانيا ميهايلوكغاي زنغاريبول لينش

الياس طنوسندى فريدكال عصفور

طوني بو ملحم، علي كرنيب، أحمد ديب وايلي كلتومكرنيب يسلم درع املجلس لالعالمية ندى فريد

كرنيب ووالر يتوسطان النواب ميهايلوك وكوتسيس وزنغاري ولينش، ندى فريد،العشي، سكرية، االمني وحضور 
كرنيب ووالر يتوسطان النواب ميهايلوك وكوتسيس وزنغاري ولينش، عصفور، الزميل بو رزق، بو ملحم وحضور 

من اليمني: غسان العشي، د. عماد برو، د. مصطفى علم الدين، عادل الحسن وأحمد ديبجانب من املأدبة الغنية
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أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

مردة أسرتاليا حييي حفله السنوي حبضور ديين ورمسي مميز وحشد شعيب كبري

مساء  السنوي  حفله  أسرتاليا   – املرده  مكتب  أحيا 
السبت الم بنجاح باهر، حيث َأمَّت جموع من مختَلف 
الروابط  كافة  ومن  واألسرتالية  اللبنانية  األحزاب 
املطران  سيادة  رأسهم  على  واألفراد،  والجمعيات 
مطارنة  عن  ممثلني  وبحضور  طربيه  شربل  أنطوان 
والسريانية  والكاثوليكية  األرثوذكسية  الكنائس 
الحكومة  رئيس  عن  ممثلني  إىل  ِإضاَفًة  أسرتاليا،  يف 
كيلي(  كريغ  )النائب  ترنبول  مالكوم  السيد  الفدرالي 
شورتن  بيل  السيد  الفدرالية  املعارضة  زعيم  وعن 
نيو  والية  يف  املعارضة  وزعيم  أوينز(  جولي  )النائب 
ساوث ويلز النائب لوك فولي، وكان لكل منهم كلمة 
وجهاد  ميهايلوك  وتانيا  فني  جوليا  النواب  للمناسبة، 
السيناتور صويف  السناتور شوكت مسلماني،  ديب، 
كوتسيس وقنصـَُل لبنان وسوريا، جورج البيطار غانم 
وماهر دبـّاغ وحـَشد من  مؤيدي خط تيار املردة وزعيمه 

الوزير سليمان فرنجيه  وممثلو صحافة وإعلم .
على  مـُشددًا  الحاج،  بدوي  املهندس  الحفل  عـَرَّف 
ورئيسه  املرده  تيار  موقف  وثبات  وعلمانية  عروبة 

النائب سليمان فرنجيه .
ولوك  اوينز  وجولي  كيلي  غريف  للنواب  كلمات  تله 
يف  اللبناني  تفاعل  أهمية  على  شددوا  الذين  فولي 

على  تأثريه  من  يزيد  ممـّا  األسرتالية،  السياسة 
الحكومات األسرتالية يف دعم الوطن األم .

على  فيها  تمنى  كلمة،  طربيه  املطران  ألقى  ثم  من 
البلد  أسرتاليا،  أجل  من  والصلة  اإلنصهار  الجميع 

املضياف، ولبنان البلد األم .
أسرتاليا،  يف  املرده  مكتب  ملسؤول  كان  الكلم  آخـَـر 
السيد فادي مـَلّلو، حيث شدد على التكاتف والتعاضد 

الشوائب  كل  ونبذ  مـُوَحَّدة  واحدة  كجالية  بيننا  فيما 
لبناني  “لوبي”  إىل  الوصول  طريقنا يف  تعرتض  التي 

قويّ، يدعم لبنان عند الحاجة .

كما تم تَكريمَ الربوفسوره فاديا غصني على عطاءاتها 
وتضحياتها يف خدمة املجتمـَع األسرتالي-اللبناني .

من بعدها، استمتع الجميع بربنامج َفنـّي حافـِل .

غصني تستلم الدرع من مللو وعقيلته ويبدو زوجها جورجمقدم الربنامج بدوي الحاجمنسق التيار فادي مللوالربوفيسورة فاديا غصنيالنائب لوك فوليالنائب كريغ كيلياملطران انطوان طربيه

جرجس، األب لويس الفرخ واملطران انطوان طربيه الزميل أنور حرب، طوني خطار، باخوس وباتي جرجس النواب تانيا ميهايلوك وجوليا فني وصويف كوتسيس وجهاد ديب القنصل غانم، النائبة اوينز، فادي مللو والنائب كريغ كيلي

ريتشارد وريتا طنوس، اليان بولس وعقيلته وبادرو الحجةزعيم املعارضة فولي يتوسط مللو والبطي وعويط وكلتومالتيار الوطني الحر

د. عماد برو والزميل عباس مرادايلي ناصيف واصدقاء

السيدة مللو، باخوس وباتي جرجس والزميل  بو رزقحركة االستقلل

تصوير أراكسريمون بو عاصي وعقيلته وحضور
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من شوفتك يا بيار عم اسكر
ما شفت منك بالدني منكر

حببك كتري كتري وحياتك
وذاتي انا عم دّوب بذاتك

يا «بيار» «يا هدهد» ابن «سكر»

اسعدلي املسا وباخلري صبحين
ومن بعض ناس وناس رحيين

بقلك انا وبعيدها عن جد
اكرب حمب وخملص بتنعد
وحياة اهلل حبسبك ابين

شاعر انا املا بيشرتي بشري
ويا مصيبتو اللي بيوقع بشري

عصام ملكي ابن بشمزين
بيقول عنك منجبل باللني
مليون يا هنياهلا بشري

معلوم انو املر بتحلي
وبقلب قلبك بعرف حملي

عنك بيقولو الناس ابن حالل
هللي عا شكلك باحلياة قالل

كل القلوب عليك بتّدلي

يا بيار هدهد ضّلك معال
عاللي النعم بيقلها كاّل

منها طريقك باحلياة كواع
مش متل هللي باحلكي بينباع

وبيعد حالو عا االرض أهلل.

من الشاعر عصام ملكي
 اىل صديقه  بيار هدهد سكر

أو  لشاعر  األوىل  اجملموعة  تأتي  ما  نادرًا 
نصوص  تكون  'فغالبا  مهم  بشيء  شاعرة 
النظر يف  إعادة  البدايات مرتبكة حتتاج إىل 
البنية والداللة واألسلوب .. لكّن ديوان ليزا 
استثناء  يأتي  األول/  لرأسي  أثر  /ال  خضر 
كل  يف  اجلمال  ترجتل  شاعرة  عن  ليكشف 
كلمة وتقّدم للمتلقي نصوصًا ال تقل أهمية 
األول  الّنّص  فمن  املخضرمني  نصوص  عن 
/ /ملحق  األخري  الّنّص  /إىل  احلرب  /فاكهة 

يدخل القارئ يف مغامرات إحيائية وسريالية 
تستلزم منه أن يكون بصريًا بكل معنى وبكل 
داللة ظاهرية كانت أم باطنية حتى يصل إىل 
فلسفة اجلمال مطمئّنًا إىل أن الّشعر ال يزال 
األول  لرأسي  أثر  ليزا خضر يف ال   .. خبري 
تعتمد لغة خيالية تليق بالشعر وحتيط مبكنونه 
تاركة وراءها اخلطابّية والّشعاراتّية مؤمنة أّن 
الّشعر /أمسى الفنون مجيعا / كما عرب هيغل 
.. لذا عليها منذ البداية أن تشعل الّشمس 
يف رأسها على حّد تعبري سارتر, وتنتج األثر 
اليت  اجلميلة  صورها  عرب  لرأسها  احلقيقي 
تنمو من خالل بعضها دون تكرار أو تشويش 
كما ورد يف كل نصوصها وأختار مثااًل هنا 
من قصيدة /سرحُت/ وكاَن أن ُدْسُت بطَرِف 
وتبّسَم  احلبق..  من  ٍع  مَجْ على  شرودي.. 
العطُر املدهوُش يف أواِن احللِم .. كنُت يف 
اليامسني  أتوالُد كبياٍض يكّنُه  البوِح..  غايِة 
لفسحاِت البيوِت .. أمسكُت ضفيّت حتى ال 
الكرِز  بشفاه  كالمًا  تركُت  بالسفوِح..  أبتّل 

واحًة حتلُم بالوقت األخضر.. وسرحُت..
بالطبع  الّشعر  يف  اخلطابّية  نستنكر  وعندما 
فإّننا ال نقصد اخلطاب فاخلطاب يف قصائد 
ليزا ينساب رقراقًا بني ضّفتني متوازيتني 
.. هما احلالة الّشعورية واحلالة الال شعورية 
وحيدات  قصيدتها  ورد يف  ما  إىل  ولننظر 
فسحة  يف  طليقًا  األنوثة  جدل  /أنا  كمثال: 
 .. إال سكنته  جلٌد  للفحولة  يبق  املعتقل مل 
حتفي  أرّقع  جلد..  دومنا  ..خرجت  وبعدها 
باللغة .. أنا .. من بقي لي على قيد اجملاز 

/
لنفسي  سأترك  بل  أشرح  لن  هنا  وأنا 
وللمتلقي حرية العوم يف هذا املعنى للوصول 
إىل ضّفة مناسبة باختصار .. هذه الّشاعرة ال 
حتيل نصوصها إىل مقوالت بل تفّجر غمامات 
اللغة من داخلها تاركة للمتلّقي متعة الّرذاذ

من  محلت  ما  بكل  الفريدة  الّشاعرة  هذه 
قصيدتها  يف  احلدث  يتطّور  الّشعر  جينات 
القّصة  سرد  عن  خيتلف  سردي  بشكل 
القصرية والقّصة القصرية جدًا إىل أن جيد 
لوحة  ويشّكل  العنوان  مع  املتماهية  الّنهاية 
فّنية قوّية التأثري فهذه قصيدة  بلوغ اليت 
تأتي  القصيدة  نهاية  وحتى  كلمة  أول  من 
والشعر  املعنى  يف  املدهشة  باإلنزياحات 
أمجله يأتي يف انزياح الصورة واللفظ حتى 

ال يكون تلقينًا فّجًا 
/أمتمت العشرين رئًة وأنا أشهق بهواء خافت 
 .. عطشي  يف  املاء  دوائر  جتّن  ال  ..حتى 
وترشقين مطبات نهر قزح .. يا سّيد الضوء 
لعرس  مايكفي  البيض  الّرئات  من  ..لدي 
سوق  من  دخاٍن  عصرة  ..ينقصين  العزاء 
الطرائد كي أعطس كّل زفريي خطيئًة واحدة 

/..
هذه بعض مالمح ليزا خضر يف ديوانها األّول 
.. مالمح أنثى تبتكر رأسًا أبدّيًا مستمّرًا .. 
يتطّور يف كل حالة .. يف خماضها ومتّردها 

وعفوّيتها وجنونها 
هي القائلة   :  أنا على عتبات الشعر جمنونة 

القرحية 
أبارك هذا اجلنون الذي أنتج )ال أثر لرأسي 
األول(  وتّبًا للعقل إن مل يأت بهذا اجلمال. 

ليزا خضر وقرحية 
اجلنون يف ديوانها األول 

محمد عامر األحمد

بني بيار هدهد سكر والشاعر عصام ملكي 
كانت  من  اال  يدركه  ال  واحرتام  مودة  سّر 
جتمعهم صداقة صافية جمردة من اي مصلحة 

شخصية.. أي صداقة لذاتها..
ان  سكر  صديقه  عن  ملكي  الشاعر  وقال 
ما  بكل  «آدمي»  وانه  «سكر»  صداقته 
تتضمنه هذه الكلمات من صفات انسانية.. 
الشاعر  نظم  املميزة  الصداقة  هذه  ويف 

عصام ملكي القصيدة التالية:

األيام  يف  توالت  رقابّية،  إشكالّيات  أربع 
األوىل من «أيام بريوت السينمائية 2017». 
الروائي الطويل «بيت البحر» لروي ديب، مل 
حيصل على إذن رقابي، لعرضه يف املوعد 
تأجيل  مّت  الفائت.  اخلميس  مساء  احملّدد 
العرض إىل وقت، مل حُيّدد حتى حلظة كتابة 
أّن املوضوع  «األخبار» علمت  السطور.  هذه 
أصبح عند وزير الداخلّية نهاد املشنوق، وأّن 
إدارة املهرجان تتواصل مع أحد مستشاريه، 

من أجل السماح بعرض الشريط.
«بيت البحر» هو الروائي الطويل األّول لروي 
ديب )1983(. يلحق أربعة أصدقاء إىل سهرة 
يف بيت حبري لعائلة أحدهم. على العشاء، 
تبوح النفوس مبا يثقلها حول هوّياتها. من 
يف  اجلنسّية  املثلّية  عن  احلديث  أّن  املرّجح 
لبنان، مل يرق إىل األمن العام. السينمائي 
التونسي عالء الدين سليم، تضامن مع زميله 
واحد  «آخر  فيلمه  عرض  فأهداه  اللبناني، 
فينا» )راجع املقال أدنه(، الذي مّت يف اليوم 

نفسه.
أصدرت  الفايسبوك  على  الفيلم  صفحة 
توضيحًا، بّينت فيه أّن «الرقيب قّرر املماطلة 
حتى  أو  جتارّية،  عرض  إجازة  الفيلم  مبنح 
املوعد  خالل  باملهرجان،  خاصة  إجازة عرض 
)...( مل  املهرجان  للعرض من قبل  احملدد 
قرار  حتى  أو  إجازة عرض  اآلن  حتى  تصدر 
منع للفيلم من قبل قسم الرقابة، لكننا ما 
إذ  اآلن،  حتى  الرمسّي  القرار  بانتظار  زلنا 
إن مهرجان «أيام بريوت السينمائية» يقفل 
عروضه يوم اجلمعة ٢٤ آذار، وما زالت الفرصة 
ساحنة أمام الرقيب ملنح فيلم «بيت البحر»، 
وحبّد أدنى، إجازة عرض خاصة باملهرجان». 
التوضيح أضاف: «على أمل أال يسّجل التاريخ 
مبنع  قامت  اللبناني  العام  األمن  مديرّية  أن 
عرض فيلم لبنانّي على األراضي اللبنانّية بعد 
عرضه أواًل يف «مهرجان قرطاج السينمائي» 
يف تونس، وحيث نال جائزة تنويه من قبل 
ناس»   – البديلة  العربية  الشاشات  «شبكة 
)...( وجيرى العمل حاليًا على تنسيق عروض 
مستقبلّية للفيلم يف صاالت عربّية يف كل 

من مصر وفلسطني».
روي  الفيلم  ومنتج  خمرج  أّن  أوضح  البيان 
ديب، «أصّر على تقديم الفيلم ضمن صالة 
أرض  أّي  على  وليس  لبنانّية،  سينمائية 
أجنبّية يف لبنان حيث ميكن تفادي الرقيب»، 
مؤّكدًا أّنه يتشّبث «حبّق أّي فيلم لبنانّي أّن 
لبنان،  يف  السينمائية  الصاالت  يف  م  يقدَّ
عوضًا أن جيول فقط يف مهرجانات وصاالت 
عربّية وعاملّية. وال بّد من أن نصل إىل يوم 
بتحديد  فقط  الرقيب  فيه  يكتفي  قريب 
الفئات العمرّية، اليت ُيسمح هلا مبشاهدة أّي 
دون  ما  العمرّية  الفئات  حلماية  فيّن،  عمل 
١٨ سنة، وحمافظًا على حّق اجلمهور الراشد 

مبشاهدة األعمال الفنّية، من دون االنتقاص 
من حّقه ومقدرته على فهم وحتليل ومناقشة 

ما يشاهده».
احلال املعّلق ينسحب على الروائي املصري 
جمدي  وسيناريو:  )إخراج  «موالنا»  الطويل 
أمحد علي، عن رواية باالسم نفسه إلبراهيم 
 Cedars Art عيسى الذي كتب احلوار، توزيع
Production «صادق الصباح»(، املربمج يف 
اليوم األخري من املهرجان )24 آذار/ مارس 
قد  كانت  اللبنانية  الفتوى  دار  اجلاري(. 
«استهزائه  بسبب  الشريط،  على  حتّفظت 
قد  مشاهد  على  واحتوائه  الدين،  برجال 
تؤدي إىل إثارة النعرات الطائفية» )األخبار 
اقتطاع  الرقابة  تقّرر  أن  قبل   ،)2017/2/2
حواىل 12 دقيقة من الشريط إلجازة توزيعه 
 .)2017/2/6 )األخبار  اللبنانّية  الصاالت  يف 
إدارة «أّيام بريوت السينمائية» حتاول عرض 
الشريط كاماًل من دون اقتطاع، على اعتبار 
ضمن  وليس  ثقايف،  حدث  يف  سيتم  أّنه 
حتى  حامسًا  قرار  ال  أيضًا،  جتارّية.  عروض 

اآلن.
الرقابّية  حّصتها  نالت  القصرية  األفالم 
اللبناني  اجليش  يف  التوجيه  مديرية  أيضًا. 
منعت عرض «تصريح» لغنى عبود. السبب 
غابريال  يلعبها  هو حوار يدور بني شخصية 
ميني وجندي لبناني على حاجز عند الشريط 
احلدودي مع األراضي احملتّلة. الرجل يرافق 
الجئة فلسطينّية تدعى «مريا»، حتاول العودة 
ملن  بذلك  السماح  مستغّلة  فلسطني،  إىل 
ينوي اعتناق الرهبنة يف األراضي املقّدسة. 
ملار  «نادرة  مريا  إّن  للجندي  الرجل  يقول 
الياس  «مار  األخري:  هذا  فيسأله  الياس»، 
مديرية  الشيعة؟».  تبع  وال  الروم  تبع 
ملؤسسة  إساءًة  املشهد  يف  رأت  التوجيه 
املرتّفع  اللبناني،  اجلندي  وصورة  اجليش 
منع عرض  الطائفّية واملذهبّية، فقّررت  عن 
الشريط. يف السياق، أجازت الرقابة عرض 
فقط  واحدة  ملّرة  عقل  ملونيا  «صبمارين» 
النور  رأى  الشريط  الفائت.  اجلمعة  مساء 
2016» ضمن  السينمائي  كان  «مهرجان  يف 
جائزة  ونال  «سينيفونداسيون»،  مسابقة 
جلنة التحكيم ضمن مسابقة «املهر القصري»، 
يف «مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016». 
شارك يف أكثر من 10 مهرجانات دولية، منها 
وهامبتنز.  ونيوأورليانز  ومونبلييه  تورونتو 
لبنان،  يف  املرعبة  النفايات  أزمة  من  يتخذ 
هواجس  وأفلمة  أسئلة شائكة،  لطرح  مدخاًل 
فرد وهوية وانتماء. يلّمح إىل اهرتاء النظام 
مكان  بإسقاطه، يف  واحللم  برّمته،  اللبناني 
خانق للحب واألمل. الرقابة ارتأت أّن املدينة 
احلقيقّية،  بريوت  ليست  باألوساخ  املغّطاة 
فلم تقم بإجازته سوى ملّرة واحدة، لتضييق 

نطاق العرض واالنتشار احمللي ما أمكن.

»أيام بريوت السينمائية«: جمزرة رقابية
علي وجيه

أزمة النفايات يف فيلم »صبمارين« ملونيا عقل لم تعجب الرقيب!
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كــتابات

 2017 آذار   25 Saturday 25 March 2017السبت 

حكايا  إىل  «املية»  وعني  الزيتون  حقل  من 
الناس وأعراس الساحة، جّسدت أغاني نصري 
مشس الدين ومسرحياته «وقائع حب معلن» مع 
بلدته جون. مل يأت مشس الدين اىل فنه وحده، 
وحكاياهم  وأمساءهم  أهلها  معه  اصطحب  بل 
وأمكنتهم. جون هي ضيعة الرحابنة اليت خلناها 
وهمًا. يف ذكرى وفاة «مطرب الضيعة» الرابعة 
يف  حيًا  نصري»  «الشيخ  يزال  ال  والثالثني، 

جون وبني أهلها
على «الدرجة» يداوم سالم الشامي )73 عامًا( 
ساحة  امللون يف  املقعد  على  يتلّمس،  يوميًا. 
الدين. هناك، كان  جون، طيف نصري مشس 
الضيعة»  «مطرب  حول  البلدة  أهالي  يتحلق 
يف  أمساؤهم  تذاع  كانت  الذين  وأصدقائه 
ومنصور  عاصي  واألخوان  فريوز  الراديو: 
الرحباني وفيلمون وهبة. تويف «الشيخ نصري» 
قبل 34 عامًا )18 آذار 1983(، وتفّرق األصدقاء 
عن «بلد احلبايب». مّذاك، «بدأت جون تتغري» 
يقول الشامي. زمالؤه يف «فرقة جون للرقص 
الشعيب» الذين رقصوا خلف مشس الدين يف 
حفالته ويف بعض مسرحيات األخوين الرحباني 
من  ومنهم  الدنيا  غادر  من  منهم  وأفالمهما، 

غادر البالد اىل غري رجعة.
أستاذًا  يكون  أن  نصري  للشيخ  مقدرًا  كان 
واحدًا  الشامي  كان  فيما  العربية،  للغة  عاديًا 
إال قلياًل.  يبلغوا صيدا  الذين مل  من اجلونيني 
استقال األول من املدرسة اجلعفرية يف صور 
الدين  شرف  احلسني  عبد  السيد  ضبطه  بعدما 
الصف.  يف  لطالبه  ويغين  العود  على  يعزف 
قرر أن يصبح مغنيًا. سافر إىل مصر وبلجيكا 
لبنان  إىل  يعود  أن  قبل  املوسيقى  لدراسة 
مشواره  ويبدأ  مغنيًا  اللبنانية  اإلذاعة  وتعتمده 
مع الرحابنة. لكن مشس الدين مل ينفصل عن 

جون، بل قرر اصطحابها معه أينما حل.
يف  تقام  كانت  اليت  األعراس  من  واحد  يف 
الشامي،  نصري»  «الشيخ  شاهد  ساحتها، 
الدبكة، فعرض  يرقص  عامًا،  الستة عشر  ابن 
عليه بأن يرافقه راقصًا يف حفالته. «من ساحة 
النهر، وصلنا  الضيعة وعني حريون وطواحني 
إىل السماء وبرمنا العامل» يقول الشامي. األخري، 
مع عشرات من شبان البلدة وشاباتها، شكلوا 
فرقة جون للرقص الشعيب اليت أسستها الرابطة 
حتول  الحقًا،   .1961 عام  الضيعة  يف  الثقافية 
للرقصات  ومؤلف  للفرقة  مدرب  إىل  الشامي 
غيتا  أيدي  على  تدّرب  بعدما  مسرحي  وخمرج 
الداية وبديعة جرار. بعض أفراد الفرقة رقصوا 
«مواسم  ومسرحية  الدين  بيت  مهرجانات  يف 
العز» وفيلمي «بنت احلارس» و»بياع اخلوامت». 
مشس  حفالت  مع  اللبنانية  املناطق  يف  جالوا 
هاشم  ورندة  الصايف  ووديع  وصباح  الدين 
ومحانا  والدوير  سبعل  إىل  جباع  من  وجمدال، 
وجبيل والشوف و... األردن ودمشق. «شابات 
كثريات جاء نصيبهن يف احلفالت، فيما انصرف 
الشبان اىل الدراسة أو العمل» حبسب الشامي. 
فتفرغا  الدين،  حكمت مشس  ورفيقه  هو،  أما 

للرقص مع «الشيخ نصري».
عام 1965، اصطحبهما نصري، مع ناصر خمول 
)عازف البزق( وآخرين، إىل جولة يف األمريكتني 
دامت ستة أشهر. من بريوت إىل مصر واليونان 
وبلجيكا وأملانيا، ومنها إىل املكسيك وفنزويال 
والواليات املتحدة، هام القرويون على فطرتهم 
يف البلدان الغريبة. طارت األموال اليت قبضوها 
من متعهدي احلفالت وانقطعوا عن التواصل مع 

األهل. 
بيتها  سطح  على  تنتظر  كانت  الشامي  والدة 
إىل  السالم  لتحّملها  األجواء  يف  طائرة  مرور 
الفندق  أجرة  تسديد  عن  وعجزوا  جاعوا  ابنها. 
وشراء تذاكر العودة، فاضطروا إىل العمل حتى 
متكنوا من العودة اثنني اثنني على مراحل. بعد 
األمريكتني، اصطحب «الشيخ نصري» الشامي 
وبعض زمالئه إىل بلدان عربية وأجنبية. توسعت 
من  منهم  السواء:  على  وجون  الشبان  أفق 
اشرتى سيارة «آخر موديل»، ومنهم من صار 
موسيقيًا وكاتبًا وخمرجًا، فضاًل عن الزجيات اليت 

جون »الشيخ نصري«: ضيعة الرحابنة املفقودة
أمال خليل

إهلام، شقيقة  الضيعة.  متت عن طريق مطرب 
ابن  حنا  الياس  إىل  تعرفت  الرحباني،  األخوين 
جون، وهدى حداد، شقيقة فريوز، تعرفت إىل 
حداد  رميون  جون  فرقة  وخمرج  زيادة،  شوقي 
«الشيخ نصري»  ابتدع  الشامي.  بفريدة  تزوج 
أدوارًا ألصدقائه يف أعماله الفنية. يف طريقه 
إىل حفالته ومسرحياته، كان يركن سيارته يف 
الساحة لينقل معه حممد جعفر غصن وأبو غسان 
حممود  كان  فيما  بربر،  ونعيم  الكوسا  وفؤاد 
أعضاء  نقل  يتوىل  التاكسي،  سائق  قاسم، 

الفرقة.
يتحسر  نصري»  بعد  وتغريت  جون  «تيّتمت 
الشامي. «الفرحة اليت مجعت البلدة من حوله، 
ذّوبت الفوارق الطائفية واالجتماعية يف البلدة 
املختلطة. بدأنا نشعر باحلرب من بعده». الستارة 
اليت أسدلت على مسرح جون بوفاته كانت أبشع 
من الغياب ذاته. «هل يعقل أن يعود فخر الدين 
)نسبة إىل دوره يف مسرحية أيام فخر الدين( 
تاكسي؟»  سيارة  فوق  مثبت  بنعش  جون  إىل 
فندق  مسرح  على  بعد سقوطه  بغّصة.  تساءل 
دمشق الكبري إثر نزف يف الدماغ، نقل جثمانه 
بإيعاز من الرئيس السوري الراحل حافظ األسد، 
يف موكب رمسي، إىل ضهر البيدر، حيث توقف 
بسبب األحداث األمنية. أنزل جثمان مشس الدين 
الذي رافقه ابن شقيقه عزت، ينتظر من يقّله 
إىل جون، برغم أن جنله مصطفى أجرى اتصاالت 

األمحر  وبالصليب  وأمنيني  رمسيني  مبسؤولني 
ترّبع بعد  أجرة  اللبناني ملالقاة املوكب. سائق 
علمه بصاحب اجلثمان بنقله إىل جون «حتى ولو 
مّت على الطريق». دفن «فخر الدين» بعد أربعة 
أيام على وفاته يف 21 آذار. يف التشييع، رفض 
اجلمهورية  رئيس  من  وسام  «تسّلم  مصطفى 
آنذاك أمني اجلميل احتجاجًا على اإلساءة» اليت 

تعرض هلا والده.

ضومط وسعدية ... براد الجمعية ومزراب العني
استلهمت  كم  اجلونيني  مع  اجللسات  تكشف 
أغنيات نصري مشس الدين ومسرحيات الرحابنة 
من جون وأهلها. من على شرفة منزل والده، 
يشري مصطفى، جنل مشس الدين، اىل أودية 
هناك،  املخلص.  ودير  الصنوبر  وحرج  جون 

طربوش نصري شمس الدين وعوده

نصري مع أعضاء فرقة جون للرقص الشعبي

كان جيلس مع األخوين الرحباني وجورج جرداق 
وفيلمون وهبة وآخرين لتحضري األعمال الفنية. 
يدعو  الدين  مشس  كان  الوحي،  وليستمدوا 
األصدقاء واجلريان مبختلف مستوياتهم الثقافية 
والطبقية، ليقصوا احلكايا واليوميات ويصحبوا 
حكايات  البلدة.  أحناء  على  جولة  يف  الضيوف 

كثرية منها صارت مشاهد متثيلية أو غنائية.
«سكتش» براد اجلمعية الذي أداه مشس الدين 
الرحباني  ومنصور  )سبع(  ووهبة  )نصري( 
)خمول( عام 1964، مستمد من براد دكانة حممد 
اجلريان  كان  الساحة.  يف  جعفر(  )أبو  غصن 
يودعون مأكوالتهم يف الرباد الوحيد يف احلي. 
بطيخة أم سليم اليت وردت يف «السكتش» هي 
بطيخة أم حممد اليت اقرتحت على أبو جعفر أن 
يضع بطيختها فوق الرباد بعدما امتأل و»يقويه 

شوي».
 ،1961 عام  العني»  مزراب  «كاسر  مشهد  يف 
كان حب «سعدى» و»عبدو» حماكاة حلب نصري 
وسعدى، إحدى بنات جون وللخالف الذي وقع 
بني اجلونيني بسبب كسر املزراب الذي يصب 
مياه عني حريون يف اجلرن. شخصية املّعاز اليت 
احلارس  بنت  فيلم  الرحباني يف  منصور  أداها 
فيما  املعاز.  بشري  اجلوني  للراعي  جتسيد 
مغامرات»جدي أبو ديب» يف مسرحية «يعيش 
روايات  حتاكي  والضباع  السباع  مع  يعيش» 
اجليش  مع  قاتل  الذي  أمشوني»  عفيف  «أبو 
الفرنسي يف احلرب العاملية الثانية. من بلدية 
جون اليت تأسست عام 1887، استوحى الرحابنة 
الكثري: عضو البلدية الذي يغفو خالل االجتماع 
يف «بنت احلارس» وتراخيص البناء من البلدية 
يف «احملطة» وطول أعمار املخاتري يف «ميس 
الريم» وشخصية املختار يف «بياع اخلوامت». يف 
الزواريب احمليطة مبنزل الفنان الراحل ميشال 
نبعة )حتول أخريًا إىل مقر للبلدية(، الحق الفنان 
عبداهلل محصي )أسعد( فريوز ليطلق النار عليها 
«دواليب  مسرحية  ويف  احلارس».  «بنت  يف 
كان  حيث  جون،  سوق  الرحابنة  حاكى  اهلوا»، 
األهالي يقايضون بضاعة الباعة اآلتني من خارج 

البلدة بزيتهم وزيتونهم.
عن  مباشرًا  تصرحيًا  كانت  الدين  أغاني مشس 
جون. موال «برد الطقس ودارت املعاصر وبدو 
جيي السّمن والتينات عسلو ع أمن والعنبات ما 
يف مني يلمن» جيول بصوته يف أحنائها. خالل 
رحلة صيد يف حرج الدير، كتب فيلمون وهبة 
أغنية «طلوا الصيادين». ومن مطحنة الشامي 
على النهر، كتبت «يا مارق عالطواحني» حيث 
املطحنة.  طريق  على  يتالقون  العشاق  كان 
لـ»عالعني  ملهمة  فكانت  حريون  عني  أما 
يا مسرا»...  املية  و»على عني  تبقي القيين» 
الشاعر أسعد السبعلي وضع أغنية «ليلى دخل 
بالفتاة  التقى يف منزل نصري  عيونها» بعدما 
عيسى  ابراهيم  البلدة  ابن  أما  معلولي.  ليلى 
«سعدية  بأغنية  لسعدى  نصري  حب  خّلد  فقد 
يا سعدية»، وكتب علي غصن «دقي إجرك». 
األخوان الرحباني خّلدا قصص حب نصري بأغنية 
نفسه  نصري  أما  واألشعار».  األيام  دفرت  «يا 
جون»  بلدي  «جون  بأغنية  جلون  حبه  خلد  فقد 
أمساء  حتى  ورق».  من  «ناس  مسرحية  يف 
العائالت يف جون يرتدد صداها يف مسرحيات 
الرحابنة(  )مسرحيات  وبربر  خمول  الرحابنة. 
وضومط )مسرحية نزل السرور لزياد الرحباني( 

واخلرياطي )مسرحية بالنسبة لبكرا شو؟(.
الرابطة  يف «ضهراية املطل» يف جون، كانت 
الثقافية )تأسست 1943( تنظم مهرجانات جون 
الصيفية. فرقة جون للرقص الشعيب ومشس 
الدين والرحابنة قدموا عروضًا يف البلدة مبشاركة 
يا  وعّمر  الساحة  وعرس  الضيعة  عيد  أبنائها. 
كلها  وغريها،  العريس(  )شاهني  العمار  معلم 
مستمدة من وقائع حقيقية، أداها غناًء ومتثياًل 
مشس الدين ووليم حسواني وناجي حداد وليلى 
اللقيس وبسام  عبود وروزيت خرياطي وملحم 
الشامي وبديع خوري وليلى فواز وجوزف فواز 

والياس مزهر وغريهم.

سالم الشامي
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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

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
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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

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

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

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  

Are you fed up with your current employer? Broken 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS SecurityIPS Security@IPS Security

 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
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مـلبورن

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

عاشور  زينة  اجملتمع  سيدة  أعادت 
حسابها  عرب  املنشورة  صورها  ترتيب 
واملفاجأة  إنستقرام،  مبوقع  اخلاص 
لوالد  أية صورة  أن الصفحة ال تضم 
أطفاهلا عمرو دياب، وأغلب الصور هلا 
يف باريس ولندن مع أصدقائها أو مع 
الثالثة جنى وكنزي وعبداهلل،  أطفاهلا 
وهو ما عزز مصداقية األخبار اليت تؤكد 

حدوث الطالق بني زينة وعمرو.
مصورًا  مقطعًا  باألمس  نشرت  زينة 
لنجوم هوليوود وهم يهدون جوائزهم 
ألمهاتهم، وعلقت عليه مؤكدة أنه يف 
النهاية ال تبقى إال األم، وتلّقت التهاني 
متابعيها  من  تلميحات  مع  األم  بيوم 
لكنها  دياب،  عمرو  مع  باالستقرار 
جتاهلت التعليقات، إال أّن الالفت هو 
لعمرو  أي صورة  أن احلساب خال من 
وأغلب  مبفرده،  أو  العائلة  مع  سواء 
الصور احلديثة لزينة مع أصدقاء أو مع 

طفلتها جنى وابنها عبداهلل.
متابعتها  ألغت  زينة  أن  إثارة  األكثر 
حلساب عمرو دياب أو حسابات شركته 
 881 مبتابعة  واحتفظت  ناي،  اجلديدة 
حسابًا فقط أغلبها لبيوت أزياء عاملية 
وكربيات  باملوضة  خاصة  ومدونات 
باللغتني  العاملية  والدوريات  الصحف 
قليل  وعدد  والفرنسية،  االنكليزية 
جنى  ابنتها  مبقدمتهم  األشخاص  من 
«عائلة  اسم  حيمل  خاص  وحساب 
دياب» يتضمن صورًا قدمية هلا بصحبة 
النجوم كيم  اهلضبة، استمرت مبتابعة 
كاردشيان و بيونسيه واوبرا وينفري 
الربيطانية  واملطربة  سكريت  وريان 

أديل.

مفاجأة: هذا هو أّول رد فعل من زينة عاشور على خرب عمرو دياب ودينا الشربيين

ردًا هل ختلصت زينة من صور عمرو دياب  الرمسي  حسابه  متابعة  لتأكيد خرب طالقهما سرًا؟على أنباء زواجه من دينا الشربيين أم وأنهت 

 2017 آذار   25 Saturday 25 March 2017السبت 

عمرو دياب وزينة عاشور

عمرو دياب وزينة عاشور

زينة عاشور واطفالهعمرو دياب واطفاله
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نــجمات
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كثريات من النجمات حافظَن على رشاقة اجسادهّن وأناقة إطالالتهّن، بالرغم من احلمل والوالدة، ما جعل منهّن 
األمجل واألكثر جناحًا على اإلطالق.

من النجمات األمهات اللواتي اشُتهرَن بأناقتهّن، سريين عبد النور، اليت ازدادت مجااًل وجاذبّية بعد اجنابها 
ابنتها ”تاليا“، وحافظت على رشاقتها وجسدها املمشوق.

كذلك النجمة هيفاء وهيب، هي أّم لفتاة تدعى زينب، وُتعترب قدوة يف اجلمال واألناقة للكثري من األمهات.
النجمة نادين نسيب جنيم، ازدادت أناقة بعد والدتها الثانية، فبتنا نراها متألقة يف إطالالتها التلفزيونية 

ومسلسالتها، وهي من النجمات األكثر حفاظًا على مجاهلّن، وتهتّم بأدّق التفاصيل يف إطالالتها.
أيضًا النجمة مرييام فارس، تتميز بإطالالتها الكاجوال، اليت جتعلها من بني النجمات األّمهات األكثر أناقة، 

خباصًة بعد والدتها طفلها األول.
أما النجمة مايا دياب، فهي من أكثر النجمات األمهات متابعًة للموضة، فنراها تظهر بإطالالت مشابهة مع 

طفلتها، ولديها أسلوب غريب وعصري.
ملناسبة يوم األم، نعرض جمموعة من النجمات األمهات األكثر أناقة، اخرتَن النجمة األم األكثر أناقة.

من هي النجمة األم األكثر أناقة بـني النجمات؟

نانسي عجرمنادين الراسيهيفاء وهبي

باسكال مشعالنيسريين عبد النور

مايا

كارول سماحة
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مــقابلة
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منذ  بيننا  كان  لقاء  آخر  سئل: 
سبع سنوات، ما الذي تغري بسعد 

احلريري منذ سبع سنوات؟
أجاب: ”أصبح سعد احلريري يعي 
االمور  من  وتعلم  أكثر  االمور 
السنوات  خالل  حصلت  اليت 
كل  أن  أرى  وأنا  هذه.  السبع 
وتعلمت  تغريت،  أيضا  املنطقة 
يبقى  شيء  ال  أن  أساسيا  أمرا 
اإلنسان  على  جيب  إذ  هو،  كما 
أن يتأقلم مع كل املتغريات اليت 
بلده،  ويف  املنطقة  يف  حتصل 
احلريري  وسعد  كثريا،  تعلمت 
يف 2010 غري سعد احلريري يف 

.“2017
سئل: ما هي فكرة التأقلم؟ أي 
وتتعامل  جتلس  أن  ممكن  أنك 
يف  ترغب  تكن  مل  أشخاص  مع 

اجللوس والتعامل معهم؟
أجاب: ”يف النهاية على االنسان 
شهد  رمبا  بلده،  ملصلحة  العمل 
املراحل  من  مرحلة  يف  لبنان 
من  نراها  وكنا  إنقسامات 
يف  االختالف  يف  األساسيات 
البلد، ولكن عندما يأتي موضوع 
أكرب من كل األفرقاء يف لبنان، 
نصل اىل مكان جيب أن نتنازل 
فيه يف أماكن معينة وكذلك على 
أدى  ما  وهذا  التنازل.  اآلخرين 
لبنان  يف  تفاهمات  حدوث  اىل 
مصلحة  وضعنا  البلد،  ملصلحة 
البلد قبل كل مصاحلنا السياسية 

اليت كنا نتمسك بها“.
عندما  موجودا  كنت  أنا  سئل: 
انين  أي  السم،  وجترعت  عدت 
أهلنا  من  أشخاص  من  مسعت 
جترع  هذا  أن  لبنان  يف  السنة 
الوطنية،  للقضية  وخيانة  للسم 
مل يعرف أحد ما هي نقطة التحول 

يعين ماذا حدث؟
أن  اإلنسان  على  ”جيب  أجاب: 
بأن خيطو  الشجاعة  أحيانا  ميتلك 
خطوات يعرف أنها ملصلحة البلد، 
إذ جيب أال يبقى اإلنسان يف مكانه 
خاصة  لتسبقه،  األمور  وينتظر 
عندما نرى األمور اليت حتصل يف 
سوريا  يف  حصل  وما  املنطقة، 
األماكن  وبعض  وليبيا  والعراق 
أنفسنا:  نسأل  جعلنا  مصر  يف 
ماذا نفعل حنن؟ هل سيفيد هذا 
إذا  رمبا  أو  اللبنانيني  االنقسام 
خبطوة  وقمت  مكان  يف  تنازلت 
جتاه الرئيس ميشال عون الذي 
البلد؟ وفعليا  انتخابه سينقذ  مت 
اىل  حينها  هلل  احلمد  وصلنا 
اتفاق من خالل مفاوضات وترى 
اليوم البلد أفضل بكثري مما كنا 

عليه“.
يفهمون  ال  املصريون  سئل: 
هي  ما  اللبناني،  الشأن  كثريا 
إذ  حصل؟  ماذا  التحول؟  نقطة 
للرئيس  كان هناك رفض كبري 
عون على مدى سنتني وأكثر، ما 

هو االتفاق الذي حصل؟
يف  به  مترون  ما  ”رمبا  أجاب: 

 اعترب رئيس جملس الوزراء سعد احلريري ان ”التفاهم الذي 
حصل مع رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون قد انهى مرحلة 
االفضل،  حنو  متقدمة  خطوات  بلبنان  وخطا  الرئاسي  الفراغ 
اللبنانيني“. وقال خالل مقابلة مع  وهذا ما بدأ يلمسه مجيع 
 “ON E HD” اإلعالمي عمرو أديب يف برنامج ”كل يوم“ عرب قناة
املصرية: ”ليس صحيحا ان حزب اهلل هو الذي منع االرهاب 
عن لبنان“. وشدد على ان ”االسالم هو االعتدال والوسطية 

وان املعركة يف املنطقة بني االعتدال والتطرف“.

احلريري يف مقابلة مع حمطة مصرية: ليس صحيحا ان حزب اهلل هو الذي منع 
االرهاب عن لبنان.. املعركة يف املنطقة بني االعتدال والتطرف

جدا،  صعبة  مرحلة  اليوم  مصر 
تقومون  اليت  االجراءات  أن  إال 
التحول  أي  الصحيحة،  هي  بها 
اليت  املشكلة  ألن  االقتصادي، 
نتيجة  سابقا  مصر  يف  حصلت 
أي  أو  تقدم  أي  حيصل  مل  انه 
تغيري يف القوانني واملستجدات 
وبالتالي  العاملية،  االقتصادية 
آخر  اىل  مكان  من  تنتقل  حتى 
صعبة  مرحلة  هناك  ستكون 
على املصريني، ولكن أؤكد أنه 
خترج  تتخذونها  اليت  باالجراءات 
كانت  اليت  املرحلة  من  مصر 
مرحلة  اىل  وتذهب  فيها  غارقة 

أخرى“.
لديه  الذي  ”الشخص  أضاف: 
شركة، أو مطعم، ميكن أن ترتاجع 
أوضاعها ولكن ال يعرتف باألمر، 
ويقول ان ما أقوم به هو الصح، 
بطريقة  الناس  جذب  جيب  رمبا 
املطعم  صاحب  فعلى  أخرى، 
بأنه  ويعرتف  قرارا  يأخذ  أن  إما 
ويقفل  هو  كما  يكمل  أو  خسر، 
ملرحلة  يقفله  أو  نهائيا  املطعم 
من أجل إجراء التحسني ثم يعيد 
وتتدفق  الناس  لتعود  افتتاحه 
اليت  احلالية  واملرحلة  إليه. 
حتسني  مرحلة  هي  بها  تقومون 
لكي  واإلقتصاد  القوانني  يف 

يتقدم املصريون إىل األمام“.
وحنن  يتقدم  العامل  ”كل  وتابع: 
خيرتعوا  مل  هم  ملاذا؟  نتأخر، 
سياسات  ينفذون  بل  البرتول 
إقتصادية واضحة، وممكن كان 
هناك فساد جيب إنهاؤه. بالنسبة 
إلينا يف لبنان اليوم، جيب إنهاء 
اهلدر والفساد، أجرينا تغيريا يف 
ورقابية  أمنية  وتعيينات  الكثري 
حماربة  على  سيساعد  وهذا 
مصر  أنتم يف  وكذلك  الفساد. 
القوانني  بعض  حتديث  عليكم 

وإن شاء اهلل تصلون“.
معرفة  على  مصر  أنا  سئل: 
التارخيية، قمت يف يوم  اللحظة 
ميشال  بيد  يدي  سأضع  وقلت 
اللحظة  هذه  كانت  هل  عون، 
قبل القرار بيوم أو يومني؟ هل 

استشرت احدا؟
أجاب: ”حصل نقاش طويل بني 
عندي  املستشارين  من  جمموعة 
أمر  ابتداع  علينا  انه جيب  وقلنا 
مكاننا،  نبقى  ان  ال ميكن  إذ  ما 
منذ  واضحة  نظرييت  وكانت 
البداية. قبل انتخاب ميشال عون 
كنت قد رشحت سليمان فرجنية، 
كذلك كان سليمان بك يف مكان 
يف السياسة خمتلفا عين، إال أنين 
رئاسة  الفراغ يف  أن  أرى  كنت 
اجلمهورية هو قاتل لبنان، لذلك 
فإن حماولة سد هذا الفراغ حتى 
لو مع شخص أنا ال أتفاهم معه 
أفضل من احلالة اليت كنا نعيش 

فيها“.
تفاهمنا  احلظ  ”حلسن  أضاف: 
عون  ميشال  الرئيس  فخامة  مع 

بشكل كبري وما زال هذا التفاهم 
البقاء  أن  نظرييت  كانت  سائدا، 
يف  الرتهل  من  النوع  هذا  على 
مقتل  هو  والدولة  املؤسسات 
اىل  سنصل  وكنا  فعليا  لبنان 
النيابية  كاالنتخابات  أماكن 
وغريها من دون معرفة ما جيب 
حكومة  وجدت  كذلك  به.  القيام 
ترأسها الرئيس متام سالم كانت 
على  قادرة  وغري  أيضا  تعاني 
التنفيذ على االرض، توقف كل 

شيء“.
سئل: هل توجد اي قوة اقليمية 
دولية؟ يقولون دائما يف االعالم 
اللبناني إشارات خضراء وإشارات 
محراء ومباركة وتوافق، مل حيدث 

أي شيء من هذا؟
 MADE IN LEBANON” أجاب: 
دائما أقول ان لبنان أوال، وأنتم 
اآلن يف مصر تقولون مصر أوال. 
وصلنا اىل مرحلة رأينا فيها أنه 
االقليمية  القوى  تعاطفت  مهما 
مع لبنان، إن مل حيل اللبنانيون 
مشاكلهم بأنفسهم لن يأتي أحد 
مرحلة  تشاورنا يف  هلم.  ليحلها 
من املراحل، إال أن القرار اختذته 
الذي  عون،  الرئيس  واختذه  أنا 
مع  باتفاق  كذلك  يقوم  كان 
خصم، فكنا خصمني، لكن عندما 
أكرب  جيمعنا  ما  أن  وجدنا  اتفقنا 

بكثري مما يفرقنا“.
سئل: هناك أمر ال يفهمه الناس 
اللبناني، يوم يكون  عن الشارع 
الوضع نارا وقتال وميليشيا ويوم 

تفاهما وتقاربا، كيف هذا؟
هذه  ألن  ملاذا؟  ”تعرف  أجاب: 
الدميوقراطية  الدميوقراطية،  هي 
مهما  اآلخر  الرأي  تقبل  أن  هي 
جملس  يف  مثال  معك.  اختلف 
ترى  أن  ممكن  عندنا،  النواب 
نائبا يتحدث بشكل تقول انه من 
املستحيل أن يسلم على النائب 
وبعد  املنرب  عن  ينزالن  اآلخر، 
القهوة  يرتشفان  دقائق  عشر 
اآلخر  الرأي  احرتام  ألن  سويا، 
فنحن  عندنا،  متجذر  لبنان  يف 
منلك دميوقراطية قدمية ورمبا هذا 

ما يغين لبنان“.
سئل: هل انتم مستعدون لشرب 

قهوة مع ”حزب اهلل“ مثال؟
يوجد  الوزراء  جملس  يف  أجاب: 
معهم  أختلف  اهلل،  حلزب  وزراء 
يف سياستهم. وتوجد سياسات 
لن نتوافق عليها، وكذلك هو ال 
السياسات  مع  يتوافق  أن  ميكن 
سنختلف يف  لذلك  أتبعها،  اليت 
من  بدال  قلنا  لكن  األمور  هذه 
لنختلف  البلد  ونوقف  خنتلف  أن 
ونكمل  جانبا  اخلالف  هذا  ونضع 

يف بناء البلد“.

أضاف: ”تذكر أن رفيق احلريري 
كبرية،  خالفات  لديه  كانت 
البلد  يضع  دائما  كان  ولكنه 
أمامه ويضع كل اخلالفات جانبا، 
كانت توجد أمور سياسية متجذرة 
خيتلف عليها مع النظام السوري 
إال أنه كان يرى وجوب احملافظة 
على البلد وبنائه وإعماره ويأتي 
بتوافق يف جملس الوزراء ليكمل 
ميكن  لذلك  اإلقتصاد.  وينعش 
أن ختتلف يف السياسة يف بعض 
تكمل  أخرى  أمور  وتوجد  االمور، 

بها“.
مطلق  أنك  تشعر  هل  سئل: 
تتخذ  أن  ميكنك  أي  املسؤولية؟ 
قراراتك من دون ضغط من أحد 
أو أن تراعي قوى موجودة على 
من  ختاف  أن  دون  من  االرض 
منذ  لبنان  يف  لألسف  التهديد؟ 
عشرين سنة وجد اللوبي السوري 

وبعدها انتهى...
أجاب: ”ال مل يكن يوجد لوبي بل 

وصاية، إحتالل“.
سئل: مل يكن أحد يعرف كيفية 

اختاذ قرار؟
اللبناني  القرار  ”صحيح.  اجاب: 
هو الطاغي يف البلد. نعم توجد 
الدول  بعض  من  ضغوطات 
مبا  قارناها  إذا  ولكن  االقليمية 
كان حيصل يف السابق نرى أنها 
جدا مما كان حيصل  جزء صغري 
يف السابق. على سبيل املثال، 
السوري  النظام  تدخل  أيام  يف 
يف لبنان مل يكن بإمكاننا تعيني 
اآلن  لكن  غريه،  أو  عام  مدير 
السياسية  القوى  بني  االتفاق 
تعيينات.  بهكذا  يسمح  اللبنانية 
ويوجد حوار ونقاش جار وحيوي، 
يف  السياسة  ”لذة“  هي  وهذه 
شيء  كل  نأخذ  ال  أننا  لبنان 
يكون  العكس  على  بل  إقليميا 

القرار يف لبنان“.
الذي  واللمز  اهلمز  إمنا  له:  قيل 
نسمعه دائما يف اإلعالم اللبناني 
هو  أحدا  وأن  القوى  مراكز  أن 
الذي يتخذ القرار، وأن أحدا لديه 

قدرة على التعطيل؟
أجاب: ”اليوم يف جملس الوزراء 
وميكن  يعطل  أن  للجميع  ميكن 
لكن  الوضع،  يسري  ان  للجميع 
القرار اليوم يف البلد مع التفاهم 
الذي قمنا به مع كل األفرقاء أنه 
وإن  االمام،  اىل  نسري  أن  جيب 
شاء اهلل سيقفز لبنان قريبا قفزة 

نوعية خالل االشهر املقبلة“.
تصرحيات  هناك  كانت  سئل: 
منذ  ورأيتك  عون،  للرئيس 
ان  تقول  الساحة  يف  يومني 
الرئيس عون وقف وراء مطالب 
الرئيس  تساند  أراك  الناس، 

وحترتم قراراته؟
اجلمهورية  رئيس  ”هذا  أجاب: 
رئيس  وأي  سأحرتمه،  بالتأكيد 
وزراء سيحرتم رئيس اجلمهورية 
إذا أراد ان يعمل ملصلحة البلد. 
تصرحيات  أي  عن  أعرف  ال 

تتحدث“.
ان  عن  حتدث  عندما  له:  قيل 
ان  يستطيع  ال  اللبناني  اجليش 
يدافع عن حدوده لذا سالح حزب 

اهلل شرعي؟
أجاب: ”مثال هذه أمور خالفية مع 
بعض االفرقاء يف لبنان، البيان 
الثقة  عليه  أخذنا  الذي  الوزاري 
واضح  الوزراء  جملس  يف  حنن 
فيه احرتامنا لـ 1701 وللقرارات 
الدولية وكيف نعاجل بعض االمور 
اليت ميكن ان حتصل، وإذا حصل 
على  مشكلة  أي  اهلل  مسح  ال 
اجلانب  تضم  جلنة  هناك  احلدود 
اللبناني واالمم املتحدة واجلانب 
االمر  هذا  ويناقش  االسرائيلي 
يف هذه اللجنة، أما يف ما خيص 

هذه السياسة فهناك خالف“.
سئل: هذا موضوع اسرتاتيجي؟

اسرتاتيجي  موضوع  ”هذا  أجاب: 
بالقيام  أفكر  أن  وميكن  نعم، 
وكذلك ميكن  فيه،  مبشكل كبري 
لفخامة الرئيس أن يفكر بالقيام 
اختذنا  مبشكل كبري فيه، ولكننا 
القرار أن هذه االمور خنتلف عليها 
االسرتاتيجية  ويف  السياسة  يف 
البلد  نعطل  وال  جانبا  نضعها 
القيام  ميكننا  كيف  بسببها. 
بذلك؟ هذه هي اخللطة اللبنانية 

السحرية اليت يدار بها لبنان“.

سئل: لكن من حيث املبدأ لو ان 
قادر  غري  فعال  اللبناني  اجليش 
ما  اللبنانية  احلدود  محاية  على 
يتحدث  دائما  اقرتاحاتك؟  هي 
ومساحة  اهلل“  ”حزب  اإلخوان يف 
اننا نقف  السيد حسن نصر اهلل 
القيام  ألحد  ميكن  وال  وندافع 

بذلك، ما هي اقرتاحاتك؟
مقاومات  لبنان  ”عاش  أجاب: 
عدة يف تارخيه وهذا ليس غريبا 
كيف قاوم لبنان االسرائيلي يف 
اهلل يف  حزب  أتى  املراحل.  كل 
الثمانينات، ولكن قبل ذلك كان 
ومقاومات  وفتح  اليسار  يوجد 
عدة تصدت لالسرائيلي. النجاح 
الذي حصل عليه حزب اهلل بعدها 
صانت  وطنية  وحدة  لوجود  هو 
هذه املقاومة يف كل هذه املرحلة 
بعد العام 1982 حتى العام 2000 
انقسام  بعدها  حصل   ،2005 او 

سياسي“.
وشبعا  كفرشوبا  ”تالل  أضاف: 
هناك  يعد  ومل  حمتلة  زالت  ما 
كان  الذي  الكبري  اإلحتالل 
قائما، يوجد خالف سياسي على 
املوضوع، وهناك وجهة نظر تقول 
انه جيب على اجليش اللبناني ان 
يدافع، جيب ان نصل اىل قدرة 

الدفاع“.
قيل له: لكن عندما تتكلم معهم 
يستطيع  عندما  يقال  دائما 

اجليش؟
أجاب: ”جيد، ولكن جيب أن نعمل 
اليت  الدفاعية  االسرتاتيجية  على 
وضعناها على طاولة احلوار ألنه 
املوضوع.  هذا  على  خالف  يوجد 
أما يف ما خيص حزب اهلل، وأنا 
شأن  اهلل  حزب  جدا،  صريح 

لبنانيا،  فقط  وليس  إقليمي 
وتلوم  إسرائيل  تأتي  ال  لذا 
لبنان عليه، إسرائيل تتوجه اىل 
الدولة اللبنانية إال أنه فعليا هو 
وضع  وحماولة  اقليمي.  موضوع 
بهذا  املدفع  فوهة  يف  لبنان 
الشكل هو قرار خاطىء من قبل 
إسرائيل، ألننا إذا نظرنا اىل كل 
بها  تتوجه  اليت  ”السلبطة“  طرق 
غزة  مثال  العرب،  اىل  اسرائيل 
يسمع  من  هلا،  تهديدا  تشكل 

يصدق“.
سئل: انت تقصد انه لو مل يكن 
اجلنوب  يف  موجودا  اهلل“  ”حزب 
اهلجمات  هذه  كانت  ما  اللبناني 

االسرائلية لتحصل؟
مصاحلها  إسرائيل  ”لدى  أجاب: 
وحروب قامت بها، إال ان العرب 
إسرائيل،  مقاومة  عليهم  مجيعا 
األمر  وحده  لبنان  حيمل  ملاذا 
على عاتقه؟ لذلك حنن وبالنقاش 
الذي جنريه دائما ندعو اىل طاولة 
عليها  االمر  هذا  لنضع  احلوار 

ونتحدث به بني اللبنانيني“.
املوضوع  هذا  أن  أعرف  سئل: 
اللبناني،  الشأن  يف  حساس 
يقول ”حزب اهلل“ اننا حنن منعنا 
بدخولنا  لبنان  عن  االرهاب 

سوريا، ما رأيك؟
أجاب: ”هذا غري صحيح. بالنسبة 
السياسي  اخلالف  هو  هذا  الي 
ان  أرى  احلزب.  وبني  بيننا 
هناك  صحيح.  غري  الكالم  هذا 
عندما  املوضوع،  هلذا  تفسريان 
يف  مشكل  يف  نفسك  تدخل 
سوريا أنت تأتي بالبالء اىل بلدك 
ومل يكن جيب علينا التدخل، ألن 
هذا البالء أتى بعد التدخل، هذه 
وجهة نظر، اال ان وجهة نظرهم 
خمتلفة، نضعها جانبا. نقول يف 
السياسة ان هذه االمور اخلالفية 
وهي جذرية، هل سأقنع حزب اهلل 
بوجهة نظري؟ ال، هل سيقنعوني 
هل  إذا  ال،  نظرهم؟  بوجهة  هم 

خنرب البلد؟“.
سئل: اىل أي مدى ميكنك احلفاظ 

على هذا التوازن؟
هادئا  تكون  أن  ”جيب  أجاب: 
بلدك.  مصلحة  وترى  وصبورا 
احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 
يقول ما حدا أكرب من بلده. لذا 
موجودون  كأحزاب  كلنا  حنن 
لبنان  أن  إال  وسنذهب،  اليوم 
مصر  يف  اليوم  وانتم  باق. 
أنكم  إال  اليوم  موجودون  كلكم 
ستذهبون وانتم ستقررون كيف 

سترتكون مصر“.

قررنا  لبنان  يف  ”حنن  أضاف: 
الذي كان  اخلالف  أن نضع هذا 
البلد  اىل  وننظر  جانبا،  ناشئا 
ونقوم بكل اخلطوات اليت قامت 

بها بالد أخرى“.

يأتي  أن  ميكن  هل  سئل: 
احلياة  ترتك  أن  فيه  تقرر  وقت 
فائدة  ال  أن  وتشعر  السياسية 

من املوضوع وال أمل؟
سعد  قبل  لبنان  ”كان  أجاب: 
احلريري  رفيق  وقبل  احلريري 
باق،  لبنان  السنني،  آالف  ومنذ 
اللهم أن نعمل ويقدرنا اهلل على 
وننفذ  للناس  باخلري  نقوم  أن 
املعركة  الصحيحة.  السياسات 
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يف املنطقة اليوم هي أيضا بني 
االعتدال والتطرف، االعتدال هو 
قوة وليس ضعفا، وتوجد اليوم 
املتطرفة  اجلماعات  من  حفنة 
حتاول ختويف الناس، لذلك جيب 
أن يكون هناك قوة يف وجههم 
هو  واالسالم  االعتدال،  وهي 
فال خيربن  والوسطية.  االعتدال 
أعناق  يقطع  االسالم  أن  أحد 
الناس، وكل االمور اليت نراها 
هي  بل  باالسالم  هلا  عالقة  ال 

تشويه له“.
يف  نفسي  اعترب  ”أنا  أضاف: 
اليت  الناس  اكثر  من  لبنان 
الضالة  الفئة  هذه  تريدها 
هذا  ان  تعرف  ألنها  املتطرفة، 
فيه  الذي  االعتدال  من  النوع 
ان  ميكن  مشروع  وهو  منطق 
يف  اهلل  بإذن  وسينجح  ينجح، 
لبنان، هو فعليا املشروع الذي 
تقف هذه الفئة املتطرفة ضده. 
هم يعيشون على ختويف الناس، 
الناس هنا تكمن  وعندما خياف 
نكون  ان  جيب  لذا  املشكلة، 
هنا  أيضا  تفعلون  كما  أقوياء 
يقوم  اليت  اخلطوات  مصر.  يف 
بها الرئيس السيسي أكان يف 
حتديث  كل  أو  اإلرهاب  حماربة 
الفعلية  املرحلة  هي  لالقتصاد 
اليها  ستصل  اليت  التغيريية 
مصر إن شاء اهلل، وسرتون ان 
ان  وجيب  سيتغري.  االقتصاد 

تبدأ“.
قيل له: حنتاج ألحد يرى االمور 

من اخلارج؟
املشكلة، يف  ”هذه هي  أجاب: 
تغرق  الناس  يقولون  لبنان 
شرب  هو  وفعليا  ماء،  شرب  يف 
يرون  ال  الناس  وفعليا  ماء، 
اليوم  لكن  مصر  أصبحت  أين 
تتعذبون  نعم  لبنان،  من  أنظر 
لكن  اإلقتصاد،  موضوع  يف 
وكيف  مصر  يف  احلريات  أرى 
يعرب الناس عن أنفسهم، ويف 
أصبحت  اإلجراءات  االقتصاد 

أسهل من السابق بكثري“.
احلل  ان  البعض  يرى  سئل: 
السوري هو ببشار االسد ويرى 
آخرون أن احلل السوري بال بشار 

االسد، ماذا ترى حضرتك؟
الشعب  ”انتفض  أجاب: 
من  ينتفض  مل  وهو  السوري، 
ان  ولريى  للتغيري  بل  الفراغ 
اليت  احلريات،  من  اجلزء  هذا 
ولدينا  مصر  يف  تشهدونها 
منها يف لبنان وتونس وأماكن 
اخرى، يكتسبونها. هل اكتسبوا 
هذا احلق؟ هل القتل هو احلل أو 
أن نعطي الناس ما يريدون؟“.

الناس  على  جيب  ”ما  أضاف: 
حيصل  ما  ان  العامل  يف  فهمه 
اقتتال  هو  سوريا  يف  اليوم 
حلكم  وداخلية  خارجية  قوى 
املعركة  أساس  لكن  سوريا. 
الشعب  كان  هل  الشعب،  هو 
يكن  مل  ال،  داعشيا؟  السوري 
يريد  لذلك  داعشيا،  يوما 
الشعب السوري التغيري وتوجد 
شأن  وهذا  معارضة،  اليوم 
بصراحة  أقول  ولكن  سوري. 
الدولي  اجملتمع  وضع  إذا 
السوري  للشعب  الفرضيات 
لن تسري، الشعب السوري هو 
على  سيكون  من  سيقرر  الذي 

رأسه، ال أنت وال أنا“.
عندما  تعرف  حضرتك  له:  قيل 
الشعب  االنتخابات  حتصل 

السوري، 9 من 10؟

أجاب: ”هذا كان سابقا، ولكن 
لدينا  خمتلف.  املوضوع  اآلن 
يف لبنان مليون ونصف مليون 
سوري، وثالثة ماليني يف تركيا 
ومليون  االردن  يف  ومليونان 
يف  ألف  ومخسمئة  أوروبا  يف 
غري  اخلليج  يف  ومليون  مصر 
جيب  الداخل،  يف  التهجري 
يضع  أال  الدولي  اجملتمع  على 
االمر  وسيحل  الفرضيات، 

الشعب السوري“.
يف  املستقبل  ترى  انت  سئل: 
سوريا ببشار االسد أو من دون 
أفضل  وضع  أي  االسد؟  بشار 

بالنسبة لسوريا؟
ال  انا  معروف.  ”موقفي  أجاب: 
أؤمن بهذا النظام، وهذا النظام 
وال  سوريا  يف  فعل  ما  فعل 
قيادتها،  يف  يكمل  ان  ميكن 
خنتلف  أمر  وهذا  رأيي،  هذا 
عليه مع الرئيس ولكن ال يعين 
موقفي  عليه.  البلد  خنرب  ان 
على  البقاء  ان  أرى  ال  باملطلق 

وجود املشكلة هو احلل“.
من  منزعجا  ألست  له:  قيل 
يف  اآلن  اخلريطة  انقالب 
الثورة  كانت  السورية؟  احلرب 
واملعارضة متقدمة، اال أن هذا 
والكسب  بالتنفس  بدأ  النظام 
وأطراف  روسيا  دخول  بعد 
املشكلة  ان  يعين  هذا  كثرية؟ 
اىل  متجهة  وليست  تتعقد 

حلحلة؟
أجاب: ”نعم ولكن مل حتل. كل 
ما تفضلت به صحيح ولكن هذا 
ال يعين أنه يوجد من ربح ومن 
خسر، يف النهاية جيب إجياد حل 
الشعب  هو  واحلل  سوريا،  يف 
اليت  القتل  حجم  السوري. 
ان  ميكن  ال  سوريا  حصلت يف 

تكون الرتكيبة اجلديدة فيها“.
سئل: تعطيها كم سنة؟

حتى  ولكن  أعرف.  ”ال  أجاب: 
ال  هو  يعرف  انه  يقول  من 
أن  إال  األمور  تعقدت  يعرف. 
اىل  ستدوم  أنها  يعين  ال  هذا 
ما النهاية. ال يوجد حروب تبقى 
احلرب  عانينا  النهاية.  ما  اىل 
االهلية يف لبنان، ومن يتابعها 
يف مرحلة من املراحل كان يقول 

لن تنتهي، إال أنها انتهت“.
سئل: يف يوم وليلة؟

أمل  وليلة.  يوم  ”يف  أجاب: 
حتصل أزمات يف مصر واعتقدمت 
أنها لن تنتهي؟ ولكنها انتهت؟ 
ال شيء يدوم. أهم ما يف احلياة 

أن ال شيء يدوم“.
أمام  العوائق  هي  ما  سئل: 
اللبنانية،  املصرية  العالقات 

وهي عالقات تارخيية؟
إال  جيدة.  عالقات  ”هي  أجاب: 
اجتماع عقدناه كان يف  آخر  أن 
العام 2010، ولسوء احلظ فإن 
احلكومات اليت أتت بعدي وأيضا 
يف مصر مل تتابع وحصل تعثر 
من اجلهتني. أريد تعاونا كبريا 
جدا يف هذا اجملال، ألنين أرى 
أن مشاكلنا ومشاكل املصريني 
يف  مشاكل  لديكم  واحدة، 
والزراعة  والبطالة  العمل  فرص 
منها  نعاني  املشاكل  وهذه 
أيضا. لذلك علينا كدولتني أن 
اجملاالت  هذه  كل  يف  نتعاون 
ونشجع رجال األعمال يف لبنان 
يف  يستثمروا  أن  على  ومصر 
كل  جميء  وسبب  البلدين. 
الوزراء اللبنانيني إىل مصر أن 
املطلوب  عالقة  ملفات  لديهم 
التواصل  إىل  باإلضافة  حلها 

الدائم“.
حتصل  ان  ”جيب  أضاف: 

سنويا  هذه  اللجان  اجتماعات 
وإن مل حتصل لن يكون هناك 
تقدم يف العالقات بني البلدين 
التجارة  حجم  التجارية.  خاصة 
أوروبا  دول  يف  حتصل  اليت 
حنن  نقارن  أن  من  أكرب  مثال 
ان حنسن كل  لذلك جيب  بها. 
التقدم  عن  تعيقنا  اليت  االمور 
النوعية  يف  أكان  التجارة  يف 
اختاذ  الفعل يف  ردة  او سرعة 
القرارات بني الدولتني، اضافة 
نقوم  اليت  االتفاقيات  ان  اىل 
بها جيب ان تساعد على إغالق 
الفراغات املوجودة لدى الطرف 

اآلخر“.
سئل: هل سيكون هناك تعاون 

عسكري أمين؟
بيننا  اتفاقيات  ”هناك  أجاب: 
وانتم ساعدمت يف  وبني مصر، 
أكان  اللبناني  اجليش  السابق 
عشر  منذ  بالسالح  أو  بالذخرية 
األمنية  اجملاالت  يف  سنوات. 
التعاون كبري جدا يف ما خيص 

مكافحة اإلرهاب“.
سئل: ما رأيك بالرئيس دونالد 

ترامب؟
أجاب: ”مل نر يف املنطقة شيئا 
الرئيس  لسياسة  بالنسبة  بعد 
إنسان  أنه  ميزته  لكن  ترامب، 
العقل  ان  واعتقد  واضح. 
العمالني لديه ميكن أن تستفيد 

املنطقة منه“.
قيل له: لكن هذا الرأي بعكس 
االمريكيني  حتى  الناس  أغلب 

أنفسهم؟
أجاب: ”هو رئيس أمريكا وهي 
دولة عظمى ولديهم نظام، وهو 
نتعامل  أن  الذي جيب  الرئيس 

معه يف هذه املرحلة“.
سئل: هل ترى أن لديه أمال يف 

االستمرار؟
أجاب: ”اإلنسان بأفعاله، أنا مل 
آت ألقيم النظام األمريكي، رمبا 

صراحة هذا الرجل أوصلته“.
انك  نادم على  انت  سئل: هل 
اخلاص  ”البزنيس“  من  خرجت 

بك؟
من  ينتقل  ”اإلنسان  أجاب: 
هلل.  واحلمد  أخرى  اىل  مرحلة 
اغتيال  مت  خبيار،  منه  أخرج  مل 
رفيق احلريري، ولو أنه ما زال 
حيا مل أكن موجودا يف السياسة 
ومل نكن نتحاور، رفيق احلريري 
كبرية  شرحية  ميثل  ألنه  قتل 
الذين  واللبنانيني  العرب  من 
واحلداثة  باالعتدال  يؤمنون 

واالقتصاد واحلياة“.
تراه  ما  كل  من  بالرغم  سئل: 
أدوات  ينتصر من حولك، وهم 
القوة  والستخدام  للتطرف 
ما  هل  الواقع،  واالمر  والعنف 

زلت مقتنعا جدا باالعتدال؟
وبعد  غدا  هناك  ”ألن  أجاب: 
اليوم،  يستبد  من  يوجد  غد. 
ولكن إذا قرأنا التاريخ هل جند 
مستبدا، خصوصا يف منطقتنا، 

استمر؟“.
ضحاياه  تكون  ولكن  له:  قيل 

كثرية؟
أجاب: ”صحيح ولكن هذا ال يعين 
العكس.  على  األمل،  نفقد  أن 
أنا إنسان بطبيعيت إجيابي وكان 
لي  يقول  اهلل  رمحه  الشهيد 
دائما حاول ان ترى اجليد بكل 
أمر سيىء، عندها ستجد ان ما 
حصل هو رمبا ليدخلك اىل مرحلة 
مبرحلة  مير  اليوم  لبنان  أخرى. 

جيدة جدا“.
يف  كبري  تغيري  هناك  سئل: 
الستة  االشهر  خالل  لبنان 

املاضية؟
أجاب: ”أليس هذا أمرا اجيابيا؟ 
احلوار  خيار  أن  البعض  اعتقد 
اىل  بنا  سيودي  بنيناه  الذي 

الويالت، وانظر اآلن“.
قيل له: حتى ان هناك تشكيكا 

يف االنتخابات االن؟
قانونا  سنضع  ”ال،  أجاب: 
وليطمئن اللبنانيون، رمبا يكون 
هناك تأخري تقين إال أننا سنذهب 
علينا  يهول  ال  االنتخابات.  اىل 
أحد ولن حيصل فراغ بإذن اهلل. 
ما  هي  السائدة  االجيابية  روح 

نريده يف لبنان“.
سئل: أال ترى أن التحقيق يف 
طال  احلريري  الشهيد  اغتيال 

كثريا؟
أجاب: ”ال، كل احملاكم الدولية 
 ،20 عاما،   25 وقتا،  تستغرق 
اليت  الدولية  احملاكم  عاما.   30
حصلت كانت تعرف من ارتكب 
اجلرائم، الفرق انه يف احملكمة 
اخلاصة يف لبنان ال نعرف، لذا 
استغرق التحقيق وقتا وستأخذ 
احملاكمة وقتا. اي قضية ترفع 
بقضية  بالك  فما  وقتا،  تأخذ 
لن  احلريري،  رفيق  كقضية 
تأخذ شهرا أو اثنني أو سنة أو 
أن  متأكد من  أنين  إال  سنتني، 

العدالة ستأخذ جمراها“.
قيل له: ال تظهر اي تطورات او 

مؤشرات؟
احملكمة  هذه  ان  ”أرى  أجاب: 
لتثبت  دؤوب  بعمل  تقوم 
مصداقيتها وتقوم بعمل طويل 
جدا. املشكلة يف العامل العربي 
إذا  بسرعة،  العدالة  نريد  اننا 
أردت احملافظة على حق الربيء 
جيب املرور بطريقة، ما جيب ان 
من  ان  كعرب  بعقولنا  نرسخه 
انه  يعين  ال  احملكمة  اىل  يصل 

هو من ارتكب“.
سئل: ليس لديك اي فكرة ولو 

غامضة؟
أجاب: ”أعرف انه يوجد أشخاص 
هم  أين  من  وأعرف  متهمون 
يوجد  ولكن  انتماؤهم،  هو  وما 
طريقة. مبعرفتك لرفيق احلريري 
والعدالة،  للعدل  احرتامه  كيف 
هل يشكك به؟ ملاذا يطلب مين 

انا ان أشكك به؟“.
الدولية  احملكمة  ”تقوم  أضاف: 
احلريري  رفيق  وكان  بعملها، 
العدالة  حيرتم  إنسان  أكثر 
حبرية  يتعلق  ما  وكل  والقضاء 
فكيف  والدستور،  التعبري 
أكن  مل  إذا  إبنه؟  سيكون 
املستوى  نفس  وعلى  مثله 
واحلكمة،  والصرب  التبصر  من 
ألنه  اليه  أصل  لن  بالتأكيد 
أننا  إال  أسطورة،  إنسان  كان 
نعمل وحناول تكرار احلكاية اليت 
كان خيربنا إياها رفيق احلريري 
إنسان  حب  حكاية  هي  اليت 
للوطن، وهذا ما ميزه. فما ميز 
عن  احلريري يف مسريته  رفيق 
حياول  دائما  كان  أنه  اآلخرين 
إجياد حلول لكل مشكلة، وعندما 
كان يواجه بالسياسة كان يلف 
مشروعه  ويكمل  املوضوع  على 
أكان بتسوية أو عدمها. أو رمبا 
ويضعه  املشروع  عن  يتخلى 
ثان  مشروع  على  ويعمل  جانبا 

وثالث ورابع وخامس“.
أبنائك  أحد  سألك  لو  سئل: 
هل  جدي؟“  قتل  من  ”والدي 

ستعرف االجابة؟
أجاب: ”هم يعرفون أصال“.

سئل: أي أنك تعلم من اغتال؟
اختذت  أعرف.  ”بالتأكيد  أجاب: 
وأن أسري على  أنتقم  أال  قرارا 

الطريق الذي كان رفيق احلريري 
لن  احلريري  رفيق  عليه،  سار 
ينتقم النه مل يكن رجال انتقاميا، 
بل كان رجل عدل واعتدال وحق 
كان  ألنه  الناس  أحب  وحب، 
أقول  كنت  معهم.  صادقا 
انت  ”ليش  اهلل  رمحه  للوالد 
آدمي؟“ ملاذا ال تستعمل  هلقد 
جمموعة من الشباب كميليشيا؟ 
بهذا أصبح  إذا قمت  قال لي: 
مثل غريي. حيبين الناس ألنين 
مع  صادق  فأنا  معهم،  صادق 
الناس وسأبقى صادقا معهم. 
رفيق  من  شيئا  تعلمت  وإذا 
صادقا  تبقى  أن  فهو  احلريري 

مع الناس“.
حياتك  على  ختاف  هل  سئل: 

بعدما مت اغتيال والدك؟
أجاب: ”اهلل حيفظ اجلميع. عندما 
يأخذها  اإلنسان  ساعة  تأتي 
ربنا سبحانه وتعاىل، جيب علي 
اليت  األمنية  االجراءات  احرتام 
يضعها األمن اخلاص بي. رمحه 
اهلل، مل يكن الشهيد يهتم بهذا 

املوضوع“.
نكون  عندما  كنا  له:  قيل 
جالسني يف أي مكان أو مطعم 
وجيلس  احلريري  رفيق  يدخل 

ويأكل ويتحدث؟
أجاب: ”هذا خطأ. جيب أن حتصل 
هذه األمور إال أنه جيب أن يأخذ 

التحركات باالعتبار“.
اللبناني  اإلعالم  يتحدث  سئل: 
مبرارة عن فساد الدولة وفساد 
نزلت  وحضرتك  املسؤولني، 
اىل الساحة وحتدثت عن اهلدر. 
الدولة  داخل  كبري  الفساد  هل 

اللبنانية؟
البلد  يبقى  عندما  ”نعم،  أجاب: 
للجمهورية  رئيس  دون  من 
تتوقع  ماذا  سنوات  ثالث  ملدة 
أن يفعل الناس؟ مل تعد توجد 
مؤسسات بل فراغ، حنن اليوم 
هذه  استعادة  حناول  كدولة 
الفساد  على  والقضاء  الثقة 
االدارة  يف  تغلغل  الذي 
اللبنانية. سنحارب هذا الفساد 

وسنوقف هذا اهلدر“.
سئل: هل فوجئت مبوقف الناس 
أول  حضرتك  رمبا  الساحة؟  يف 
عند  ينزل  كبري  تنفيذي  رئيس 
الناس يف الشارع وهم يف حالة 

غضب؟
أجاب: ”رأيتهم يف حالة غضب، 
يكونوا  ان  الطبيعي  ومن 
اليت  الطريقة  ورمبا  غاضبني، 
حرقة  من  نابعة  بها  تعاملوا 

قلبهم“.
سئل: مل تنزعج؟

حق  من  أن  أنزعج  ”ال،  أجاب: 
الشاب أن يسأل ويكون غاضبا، 
النه لديه حيوية يف دمه ويريد 
والبلد  نفسه  يرى  وأن  التغيري 
يف أفضل األماكن. أنا قلت هلم 
تفضلوا لنجلس اىل الطاولة كي 

أرى ما الذي ميكن القيام به“.
اىل  لتنزل  مستعد  انت  سئل: 

شباب غاضبني يف اي وقت؟
واجيب.  هذا  ”أكيد،  أجاب: 
الشعب  من  موظف  اليوم  أنا 

اللبناني“.
من  أحد  لك  يقل  أمل  سئل: 
ال  لك  قلنا  اننا  مستشاريك 
ألنهم  الناس  وسط  تنزل 

سيضايقونك؟
الشجاعة  ”نزلت ألن من  أجاب: 
وحتلها،  املشكلة  تواجه  أن 
وتقول للناس بصدق ما حيصل 
وجيب أن يتفهموا أو أن تتفهم 

أنت ما حيصل“.
الرتكيبة  ربع  أصبحت  سئل: 

سورية،  لبنان  يف  السكانية 
هذا  يف  ستتصرفون  كيف 

املوضوع؟
أجاب: ”نعمل على مشروع كبري، 
سأذهب اىل برسلز أطرح قدرة 
املوضوع  هذا  حتمل  على  لبنان 
اجملتمع  يتحمل  ان  وجيب 
الدولي جزءا كبريا من املشكلة 
إذ  لبنان،  يف  نواجهها  اليت 
يتحمل  ان  الطبيعي  من  ليس 
يفعل  الوزر وال  لبنان كل هذا 
اجملتمع الدولي شيئا فهو يقدم 
باالمور  يتعلق  جزءا  للنازحني 
كافيا.  ليس  هذا  امنا  احلياتية 
اللبناني حيتاج اليوم اىل مأكل 
وبنية حتتية ومدارس وكل هذه 
االمور، إذا اردنا احملافظة على 
عدم التخلي عن هؤالء النازحني 
جيب إجياد خطوات أساسية على 
يف  وجودهم  ليستمر  األرض 
لبنان وكذلك يستفيد اللبناني. 
ال ميكن هلذه الرتكيبة السكانية 
اهلل  شاء  وإن  هكذا،  تكمل  ان 
يوما  السورية  احلرب  ستنتهي 

وسيعودون اىل بالدهم“.
بني  ”الفرق  أن  اىل  وأشار 
أن  والفلسطيين،  السوري 
السوري لديه بلد يعود إليه، إال 
أن الالجىء الفلسطيين لديه حق 

العودة“.
الجئون  اآلن  لديك  له:  قيل 
عراقيون  فلسطينيون، 

وسوريون؟
أجاب: ”لرتى كم يتحمل لبنان، 
هذا البلد الصغري يعاني ويعاني 
ويعاني ورغم ذلك يعود ويقف 
اعتدال  لدينا  قدميه.  على 
شيء  وكل  مشرتك  وعيش 

يتطلب قبول االخر“.
نفوذ  بوجود  تشعر  هل  سئل: 

إيراني داخل لبنان؟
أجاب: ”أكذب عليك إن قلت ال، 
الطاغي.  أنه  يعين  ال  هذا  لكن 
مراحل  لبنان  يف  عشنا  فقد 
أصعب، ورمبا نعيش اليوم يف 
ما  مكان  هدنة يف  فيها  مرحلة 
واالفرقاء يف  علينا حنن  وجيب 
من  النوع  هذا  نعزز  أن  لبنان 
اليت  هي  ألنها  الوطنية  الوحدة 
ميكن ان تنقذنا من أي مشكلة 

إقليمية ميكن أن حتدث“.
الوحدة  تعزيز  ”علينا  أضاف: 
فإسرائيل  اللبنانية،  الوطنية 
أواجهها؟  كيف  اليوم؟  تهددنا 
لبنانية  إذا وجدت وحدة وطنية 
كنا  إذا  أما  مواجهتها،  ميكن 
خمتلفني فهنا املصيبة. االيراني 
سوريا،  يف  لبنان،  يف  موجود 
أيضا  ولكن  نعم،  نفوذ  يوجد 

لبنان موجود“.
القوة  خالل  من  نفوذ  له:  قيل 

أو وجود؟
أجاب: ”القوة. الرتكيبة اللبنانية 
يف  الرتكيبات  كل  عن  خمتلفة 
وحدتنا  اهلل  شاء  وان  العامل، 
الوطنية هي اليت ستصوننا يف 
صانتنا.  اليت  وهي  النهاية، 
كليومرتات  بعد  على  بلد  حنن 
من سوريا، كان القتال حيصل 
أمام بعض القرى اللبنانية ومل 
على  احلفاظ  واستطعنا  نتأثر، 
فإن  لذلك  الوطنية،  وحدتنا 
جدا  خمتلفة  اللبنانية  الرتكيبة 
يف  املوجودة  الرتكيبات  عن 

املنطقة“.
خمتلفة  مصر  أرى  ”أنا  وختم: 
نتحدث  الذين  الوزراء  وحتى 
معهم نشهد معهم قفزة نوعية 
باحلوار الذي نقوم به. مشاكلنا 
انين  إال  وإياكم  حنن  كبرية 

متفائل للبنان وملصر“.
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مــن هــنا وهــناك

 2017 آذار   25 Saturday 25 March 2017السبت 

 مؤشر السعادة.. هذه مرتبة لبنان 
عربًيا وعاملًيا!

كولومبيا  جامعة  أصدرته  الذي   2016 لعام  السعادة  مؤشر  يركز 
األمريكية على املساواة يف اجملتمعات، كونها املعيار األساس يف 
حتقيق السعادة. واعترب أن عدم املساواة يف الرفاه والسعادة هو 

مقياس لعدم املساواة يف اجملتمع.
صعودا  املؤشر،  حبسب  متوافقان  معياران  واملساواة  السعادة 
وهبوطا، فالدول األكثر تطبيقا للمساواة بني مواطنيها هي األكثر 

سعادة، والعكس صحيح.
الدول  يف  واملساواة  السعادة  بني  الربط  هذا  عن  البحث  وعند 
ضمن  إمجاال  املتأخرة  املراتب  يف  دولنا  موقع  أن  جند  العربية، 

املؤشر العاملي، باستثناءات قليلة جدا.
وحّلت دولة اإلمارات يف املرتبة األوىل عربيا يف املؤشر، تلتها 
اجلزائر،  قطر،  ثم  السعودية،  املؤشر  وفق  التنازلي  بالرتتيب 
لبنان،  املغرب،  األردن،  الصومال،  ليبيا،  البحرين،  الكويت، 
تونس، فلسطني، العراق، مصر، موريتانيا، السودان، جزر القمر، 

اليمن، سورية.
لكن ترتيب الدول العربية مقارنة بالرتتيب العاملي ُيظهر الفوارق 
الشاسعة بني أحوال الشعوب واجملتمعات حول العامل. فاإلمارات 
على سبيل املثال حتتل املرتبة 24 عامليا، وقطر يف املرتبة 36، 
يف حني أن لبنان يأتي يف املرتبة 93، ومصر يف الرتتيب 120، 

أما سوريا حتل يف املرتبة 156 عامليا.

أهمية  عن  فيه  حتدثت  تقريرا،  اإلسبانية  املوندو  نشرت صحيفة 
تصرف اآلباء بشكل هادئ أمام أطفاهلم؛ نظرا ألنهم يلجأون أحيانا 
دون  أطفاهلم  مبشاعر  تضر  أن  شأنها  من  عبارات  استعمال  إىل 

التفطن إىل ذلك.

الطفل مهمة صعبة ومعقدة، وأحيانا  تربية  إن  الصحيفة،  وقالت 
يكون األطفال سببا يف شعور الوالدين باليأس أمام عدم قدرتهم 

على السيطرة على تصرفاتهم بشكل صحيح.

بنتائج  حتًما  يأتيان  األعصاب  وفقدان  الصراخ  أن  املعلوم  فمن 
عكسية، وهو ما يقودنا شيئا فشيئا إىل االبتعاد عن أطفالنا أو 

ابتعاد أطفالنا عنا.

وأشارت الصحيفة إىل مجلة من السلوكيات اليت يلجأ إليها اآلباء 
باستمرار، معتقدين أنها أكثر جناعة، إال أنها ال تزيد األمر إال تعقيدا، 
وال تساعدهم على حتقيق أهدافهم؛ فالعديد منهم يستعملون يف 
مناسبات عدة تعابري وعبارات من شأنها أن متس مبشاعر أطفاهلم، 
من دون أن يدركوا ذلك؛ لذلك ينبغي أاّل نتفوه بها حتت أي ظرف 

من الظروف.

وبينت الصحيفة أن هذه السلوكيات اخلاطئة تكمن أوال يف التهديد؛ 
فاستعمال عبارة «حذار أن يكتشف والدك أو أمك ما قمت به»، 
يعّد خطأ مزدوجا؛ نظرا ألنه من ناحية أوىل يقلل من سلطتنا أمام 
بذلك منحنا دورا سلبيا، سواء  أخرى، نكون  ناحية  أطفالنا، ومن 
اليت  اللحظة  من  بالتخوف  األطفال  يشعر  وبذلك  األم؛  أو  لألب 
سيكشف فيها أحد والديه ما قام به، وهو ما جيعلهم يلجأون إىل 

إخفاء أفعاهلم مستقبال.

كما أفادت الصحيفة بأن استعمال عبارة «سوف أقوم بـ...» اليت 
توحي بالتهديد، تأتي يف كل األحوال بنتائج عكسية، وتفشل يف 
تغيري سلوك أطفالنا، كما أنها ال تساهم سوى يف غرس اخلوف 
دون  التهديد،  على  دائما  حريصني  كنا  إذا  أما  لديهم.  والرهبة 
اختاذ إجراء بشأن املسألة، فسوف يساهم ذلك، يف نهاية املطاف، 
فكرنا يف  إذا  لذلك،  أطفالنا؛  أمام  وسلطتنا  مصداقيتنا  بفقدان 
أيضا  نتجنب  وأن  الفور،  على  بذلك  نقوم  أن  فيجب  معاقبتهم 

التحذيرات اليت ال تفي بالغرض.

آخرين؛  بأشخاص  أطفالنا  مقارنة  عدم  إىل  الصحيفة  لفتت  كما 
فمثال، استعمال عبارة «أنت مثل أمك أو أبيك»، بطريقة سلبية، غري 
مفيد على اإلطالق، ويؤدي بالطفل إىل الشعور باإلهانة، كما هو 
الشأن بالنسبة لعبارة «جيب أن تتعلم من فالن»؛ إذ إن املقارنة 
بني األشقاء غالبا ما تؤدي إىل البغض واضطراب العالقة؛ نظرا 

ألنها تتسبب يف الغرية فيما بينهم.

إخوتهم  أقل شأنا من  أنهم  يعتقدون  وعالوة على ذلك، جتعلهم 
اآلخرين، وهو ما جيعلهم يسعون جاهدين إىل تغيري شخصياتهم. 
سلوكيات  بني  الفرق  مراعاة  اآلباء  على  جيب  احلالة  هذه  ويف 

أطفاهلم وتشجيع خصوصية كل واحد فيهم واحرتامها.

وأضافت الصحيفة إنه من الضروري جتنب تكريس الصور النمطية 
«األوالد ال يبكون»،  الذي يتجلى من خالل عبارة  بني اجلنسني، 
األطفال  من  العديد  جتعل  فأوال،  حبتة؛  سلبية  عواقب  هلا  اليت 
كبت  إىل  بهم  يؤدي  ما  وهو  جائز،  غري  أمر  البكاء  أن  يعتقدون 
مشاعرهم، وثانيا، تساهم يف تعميق الفرق بني الذكور واإلناث؛ 

حيث إنها تعزز قيمة الذكور مقابل ضعف اإلناث.

والسيارات  للفتيات  الدمى  ختصيص  أن  الصحيفة  وأوضحت 
اآلباء.  مجيع  سلوكيات  يف  تقريبا،  متجذرة،  عادة  هي  للفتيان 
ويتضح مثال يف تلوين غرف األوالد باللون األزرق والفتيات باللون 
الوردي، أو مثال يف إهداء الدمى للفتيات والكرات للفتيان. وهذه 
طريقة ال تنعكس من خالل دور اآلباء فحسب، وإمنا جندها أيضا يف 
حمالت األلعاب واإلعالنات التلفزيونية. فما املشكلة إذا كان الطفل 
يريد أن يلعب يف مطبخ صغري، أو أرادت الفتاة اللعب بالكرة؟ 

فاأللعاب متاحة للجميع، بغض النظر عن جنس الطفل.

وأوردت الصحيفة أن استعمال عبارة ال تكن «مثل البنات»، تؤدي 
بنا ثانية إىل الوقوع يف استعمال الصور النمطية بني اجلنسني، 
وجعل السلوكيات احلساسة مرتبطة حصريا باألنثى، وهكذا نكون 

وقعنا ثانية يف خطأ قمع مشاعر أطفالنا.

وأشارت الصحيفة أيضا إىل أن استعمال عبارة «كن رجال وافعل 
ما عليك القيام به» تدل على اعتقادنا بأن الشجاعة مرتبطة دائما 
يزال  ال  االعتقاد  وهذا  باإلناث،  خاصة  والضعف صفة  بالذكور، 
متجذرا يف ال وعي اجملتمع إىل حد اليوم. فمن املؤكد أن حتفيز 
الطفل وتفعيل صفة الشجاعة لديه شيء جيد من دون شك، لكنه 
يف الوقت ذاته ال يلغي شجاعة املرأة ودورها يف مكافحة املشاكل 

عثرت بريطانية على زوجها الذي يدعى ريتشار بول ميتا يف محام 
منزهلما يف لندن مع حروق شديدة على جسده.

هو  عاما(   32( بول  وفاة  سبب  أن  الربيطانية  الشرطة  وأعلنت 
توصيلة  عرب  آيفون  يشحن  كان  عندما  تلقاها  كهربائية  صعقة 

إضافية، وفقا ملا ذكرت صحيفة «ديلي ميل».
التوصيلة اإلضافية  الوفاة هو  أن يكون سبب  الشرطة  ورجحت 
بني الشاحن واآليفون، إذ أنها المست املاء يف احلمام وتسببت 

بصدمة كهربائية لبول أدت إىل وفاته.
تصرفات  من  املستخدمني  حتذير  وجوب  إىل  الشرطة  وخلصت 
مشابهة، أي شحن اهلواتف يف أماكن مبللة، أو على األقل التأكد 

من العزل التام لألجهزة اإللكرتونية عن املاء.
ومل تعلق شركة أبل بشكل رمسي على هذه احلادثة.

10 عبارات عليك جتنبها أمام الصغار.. ما هي؟

 مقتل رجل كان يشحن آيفون يف احلمام

والتغلب عليها.

وحتدثت الصحيفة كذلك عن تغاضي بعض اآلباء عن تقدير مشاعر 
أطفاهلم، اليت تنعكس من خالل عبارة «ال تبك، فاألمر ال يستحق 
البكاء»، ال سيما مع األطفال األصغر سنا، الذين اعتادوا التعبري 
بالبكاء. ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن  عن أحاسيسهم 
ما من  األطفال كذلك على قمع مشاعرهم،  العبارات تشجع  هذه 
شأنه أن يؤدي بهم يف املستقبل إىل عدم القدرة على التعبري عن 

أنفسهم، ما يولد لديهم شعورا بالذنب.

ويف اخلتام، أضافت الصحيفة إن عبارة «أنت سيئ أو أنت سيئة» 
جتعل طفلك يعتقد دائما أنه فعال شخص سيئ، لكنه جيد نفسه 
عاجزا عن معاجلة هذه املشكلة مبفرده، وهو ما حيدث شرًخا يف 
شخصيته، ويؤثر سلبا على تصرفاته، وبهذه الطريقة سوف جيد 
أعذارا لتربير أفعاله، قائال: «أنا هكذا، أنا شخص سيئ»، ما جيعله 
بعكس  أنه مقتنع متاما  الرغم من  السيئ، على  واع بسلوكه  غري 
غري  أعذارا  الطفل  منحا  قد  األبوان  يكون  الطريقة  وبهذه  ذلك. 

حقيقية لتربير أفعاله.

فسرت دراسة علمية السبب وراء ميل الكثريين إىل االستماع إىل 
األغاني واملوسيقى احلزينة بشكل عام.

من  يزيد  احلزينة  املوسيقى  إىل  االستماع  إن  الدراسة  وقالت 
عن  املسؤول  وهو  اجلسم  يف  «الربوالكتني»  هرمون  إفراز 
«مايك»  موقع  حسب  مشاعرنا،  على  اإلجيابية  التأثريات  إحداث 

اإللكرتوني.
وأكد الدارس لآلثار املوسيقى احلزينة على الناس والذي يعمل 
بوالية  املعرفية  العلوم  مبركز  اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  أستاذا 
أوهايو، ديفيد هورون أن األكثر عرضة للموسيقى احلزينة أكثر 
هرمون  لديهم  ويزيد  غريهم  من  العصبية  لالختبارات  تعرضا 

الربوالكتني.
لدى  احلليب  إفراز  عن  الربوالكتني مسؤول  أن  هورون  وأوضح 
مهدئ  يعترب  إذ  الشديد،  احلزن  إفرازه يف  يتم  كما  املرضعات 

طبيعي لألعصاب ويساهم يف تقبل األمور وحتسني املزاج.
وفسر هورون االمر بان اإلنسان حينما يستمع إىل موسيقى حزينة 
الربوالكتني  إفراز  على  حتثه  اجلسم  إىل  إشارات  الدماغ  يرسل 

بشكل أكرب من املعتاد، فيحدث تأثري عكسي للحزن.

األغاني احلزينة جتعلنا سعداء!!
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ارهابي لندن ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وعلى رغم عمليات دهم يف لندن وبرمنغهام اعتقل خالهلا مثانية 
أشخاص لالشتباه برابط حمتمل هلم باالعتداء، فإن التفاصيل املعلنة 
عن منفذه تدعو إىل االعتقاد بأنه من الذين يوصفون بـ «الذئاب 
أبناء، ويعيش مع عائلته يف  املنفردة» كونه متزوجًا وأبًا لثالثة 

شقة بربمنغهام )وسط بريطانيا( دهمتها الشرطة.
وبعث خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، برسالة 
االعتداء  بعد  ماي  ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئيسة  إىل  تعزية 
الدموي. وندد امللك سلمان بـ «العمل اإلرهابي»، مؤكدًا «أهمية 
تضافر اجلهود الدولية ملواجهة اإلرهاب والقضاء عليه». كذلك، 
بعث ولي العهد السعودي األمري حممد بن نايف وولي ولي العهد 
األمري حممد بن سلمان بربقييت عزاء ومواساة إىل رئيسة الوزراء 
دونالد  األمريكي  الرئيس  أبدى  وقت  يف  ذلك  أتى  الربيطانية. 

ترامب استعداده للتعاون مع بريطانيا للقضاء على اإلرهاب.
ويف وقت بات واضحًا أن منفذ اعتداء لندن تأثر بدعاية «داعش»، 
أن  خصوصًا  باالعتداء،  التنظيم  عالقة  مدى  يعرف  ال  أحدًا  فإن 
وكالة «أعماق» الناطقة بامسه نقلت يف بيان أن مسعود «جندي» 
يف التنظيم «نفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول 
التحالف الدولي». ولوحظ أن بيان التنظيم أتى على نسق إعالنني 
يف  تونسيان  نفذهما  مماثلني  اعتداءين  فيهما  تبنى  له  سابقني 

فرنسا وأملانيا العام املاضي.
«ولد يف مقاطعة  أن مسعود  الربيطانية  للشرطة  بيان  وورد يف 
أنه يقيم يف وست ميدالندز  كنت )جنوب شرقي لندن( ويعتقد 

)عاصمتها برمنغهام(، ويستخدم أمساء مستعارة عدة».
وأضاف البيان أن اسم مسعود مل يرد يف أي حتقيق حالي، كما 
اعتداء  مل تتوافر أي معلومات استخباراتية مسبقًا، عن نيته شن 
إرهابي. غري أن بيان الشرطة أكد ما أعلنته رئيسة الوزراء ترييزا 
على  باعتداءات  إلدانته  الشرطة  لدى  معروفًا  كان  أنه  عن  ماي 
إفراد، وإحلاق جروح خطرة بآخرين وحيازة أسلحة هجومية واإلخالل 

بالنظام العام.
وأشارت الشرطة إىل أن مسعود دين للمرة األوىل جبرمية تتعلق 
بإحداث أضرار يف خريف عام 1983، يف حني كانت آخر إدانة له 
يف خريف 2003 حلمله سكينًا. وشددت على أنه مل يسبق أن دين 

جبرمية تتعلق باإلرهاب.
ونقلت تقارير عن جريان مسعود ومعارفه، أنه كان يقيم مع زوجته 
وأبنائه، وأنه كان يعمل مدرسًا للغة اإلنكليزية قبل أن جينح حنو 

التشدد، كما أنه كان مهووسًا برياضة كمال األجسام.
ويف بادرة حتدي لإلرهاب، ألقت رئيسة الوزراء الربيطانية خطابًا 
املولد  الربيطاني  املهاجم  أن  وقالت  االول،  أمس  الربملان  يف 
معروف لدى الشرطة اليت حققت معه يف قضايا عدة، وكذلك لدى 
جهاز استخبارات «إم آي 5» الذي «استجوبه قبل سنوات لالشتباه 
بصلته بأعمال عنف متطرفة»، ما أعاد إىل األذهان اعرتاف أجهزة 
أنيس  التونسي  برلني  هجوم  منفذ  الحقت  بأنها  األملانية  األمن 

العامري، من دون أن تنجح يف توقيفه أو ترحيله إىل بلده.
الثالثة يف وستمنسرت  القتلى  الربيطانية هوية  وحددت السلطات 
األربعاء بأنهم الشرطي كيث بامر الذي أصابه املهاجم بطعنات عدة 
أمام الربملان، وامرأة إسبانية تدعى عائشة فرادي )43 سنة( تدرس 
اللغة اإلسبانية يف لندن، وأمريكي من يوتاه يدعى كورت كوشران 
يف منتصف اخلمسينات، والذي أصيبت زوجته أيضًا جبروح بالغة. 
كما أشارت إىل أن أجانب انضموا إىل الئحة اجلرحى الـ40، بينهم 
3 تالميذ فرنسيني ومخسة كوريني جنوبيني، واثنان من رومانيا 

واليونان، وآخرون من أملانيا وبولندا وإيطاليا والصني وإرلندا.
حمددة  معلومات  «ال  أن  على  الربيطانية  األجهزة  شددت  وفيما 
حاليًا عن تهديدات أخرى لعامة الناس»، عززت دول أوروبية درجة 
تأهبها األمين. واعتقلت الشرطة البلجيكية رجاًل يف مدينة أنتويرب 
)مشال( قالت أنه «فرنسي حاول دخول شارع دي مري الرئيسي 
الناس إىل  للتسوق واملخصص للمشاة بسيارة مسرعة، ما دفع 

القفز بعيدًا منها».

اشتباكات يف محاه ودمشق ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

داعش وحتقيق السالم».
وأفاد «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» أمس االول بأن فصائل 
إسالمية وأخرى من «اجليش احلر» حققت تقدمًا ضد القوات احلكومية 
للمعارضة منذ  إطار أكرب هجوم  السورية مشال محاة اخلميس يف 
شهور. وأضاف أن املعارضة املسلحة استولت على حنو 40 موقعًا 
من اجليش النظامي، منها ما ال يقل عن 11 قرية وبلدة، وذلك منذ 

بداية هجوم محاة يف وقت متأخر من مساء الثالثاء.
وسّلم مصدر عسكري يف دمشق، بأن املعارضة شنت هجومًا واسع 
النطاق يف املناطق الريفية من محاة، لكنه قال أن القوات السورية 
احتوت اهلجوم. وذكرت وسائل إعالم حكومية و «املرصد السوري» 
أن اهلجوم يتزامن مع اشتباكات يف دمشق، حيث خيوض اجليش 
النظامي واملعارضة قتااًل على أطراف وسط املدينة يف حي جوبر 

لليوم اخلامس وسط قصف مكثف.
حققتها  اليت  العسكرية  املكاسب  اهلجوم  يغري  أن  املستبعد  ومن 
السورية على مدى 18 شهرًا، واليت توجت يف  النظامية  القوات 
كانون األول )ديسمرب( باستعادة جيب املعارضة يف حلب، لكنه 
أظهر الصعوبة اليت تواجهها دمشق يف الدفاع عن عدد من اجلبهات 

يف آن واحد.

ويثري تصاعد القتال يف األسابيع القليلة املاضية، على رغم وقف 
النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا يف كانون األول،  إطالق 
املزيد من الشكوك حول جهود السالم يف جنيف حيث استؤنفت 
املفاوضات أمس االول يف حضور ممثلي احلكومة واملعارضة. وقال 
الناطق باسم اهليئة العليا للمفاوضات يف جنيف، سامل املسلط: 
وقال  الطاولة».  من  اآلخر  الطرف  على  جاد  برؤية شريك  «نأمل 
سامر عليوي املسؤول يف «جيش النصر» املنضوي حتت «اجليش 
السوري احلر» ويقاتل قرب محاة على حساب للمعارضة على موقع 
للتواصل االجتماعي، أن اهلجوم يف ريف محاة، يهدف إىل ختفيف 
الضغط على املعارضة يف أماكن أخرى وإىل منع الطائرات احلربية 
املؤمترات  فشل  «بعد  وأردف:  قريبة.  جوية  قاعدة  استخدام  من 

السياسية، فإن احلل والعمل العسكري ضرورة ملحة».
اجتماعه يف  بعد  بيان  الدولي يف  التحالف  آخر، قال  على صعيد 
واشنطن أنه «يقف مع الشعب السوري لدعم االنتقال السياسي 
األمن  وقرار جملس   2012 لعام  جنيف  بيان  على  املبين  احلقيقي 
الدولي 2254، بهدف إقامة حكومة شاملة وتعددية وغري طائفية 
جهود  ندعم  حنن  الغاية،  هلذه  وحتقيقًا  السوريني.  مجيع  وممثلة 
دي  ستيفان  السيد  املتحدة  األمم  مبعوث  يبذهلا  اليت  الوساطة 
ميستورا، إذ إن احلل السياسي التفاوضي للصراع هو أمر ضروري 
لتحقيق هزمية داعش وحتقيق السالم يف سورية وصون سيادتها 

واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية».

مقتل 3 ضباط بارزين ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

بيان، إن عمليات املداهمة واالشتباك مع «العناصر التكفريية» 
 7 وتوقيف  «تكفرييًا»   15 مقتل  عن  أسفرت  سيناء  وسط  يف 
داخلهما  وجد  وتدمريهما،  خمزنني  اكتشاف  إىل  الفتًا  آخرين، 
كمية ضخمة من املتفجرات والعبوات الناسفة املعدة لالستخدام، 
وأجهزة طبية ومواد إعاشة خاصة بـ «املتكفرين». وأوضح أنه 
عبوتان  انفجرت  اإلرهابية  العناصر  اجليش  قوات  مطاردة  أثناء 
ناسفتان يف مركبتني لعناصر املداهمة، ما أسفر عن «استشهاد 
لكن  الضباط،  رتب  الناطق  يكشف  ومل  جنود».  و7  ضباط   3

وكالة «رويرتز» قالت إنهم عقيد ومقدم ورائد.
وقالت مصادر طبية وشهود إن عاماًل يف شركة الكهرباء ُقتل 
وُجرح 5 من زمالئه نتيجة إطالق مسلحني جمهولني النار حنوهم، 
إىل  املؤدي  العالي  الضغط  خطوط  أحد  بإصالح  قيامهم  أثناء 
مدينة الشيخ زويد عند نقطة بدايته على الطريق الدائري املار 
خارج مدينة العريش. كما ُجرح 3 جنود يف الشرطة خالل تبادل 
إطالق النار مع مسلحني جمهولني عند مدخل العريش، وتعرضت 
سيارة إسعاف إلطالق نار من املسلحني أيضًا، أثناء قيام فريق 

طيب بنقل اجلرحى من موقع االشتباكات.
تتصدى  بالده  إن  السيسي  الرئيس  قال  ذلك،  غضون  يف 
لإلرهاب بـ «وجه واحد ال وجهني»، قبل أن يدين بأشد العبارات 
احلالي، يف  االسبوع  من  أالربعاء  وقع  الذي  اإلرهابي،  احلادث 
«تعزيز  إىل  الدولي  اجملتمع  دعوته  مكررًا  الربيطانية،  العاصمة 

التعاون والتنسيق للقضاء على قوى اإلرهاب».
أقامتها  تثقيفية،  ندوة  االول يف  السيسي شارك أمس  وكان 
املؤسسة العسكرية ملناسبة «يوم الشهيد»، وحضرها كبار أركان 
الدولة، وألقى على هامشها مستشار الرئيس للشؤون الدينية 
الدكتور أسامة األزهري كلمة، وضع فيها مجاعة «اإلخوان» يف 
والقاعدة  «داعش  مثل  اإلرهابية  التنظيمات  مع  واحدة  بوتقة 
يف  السيسي  يؤكد  أن  قبل  قدميًا»،  واخلوارج  حرام...  وبوكو 
مداخلة أن مصر «حتارب اإلرهاب بوجه واحد ال وجهني». وشدد 
على أن شهداء الوطن «هم الذين يرفعون راية احلق، واملعارك 
اليت ختوضها قوات اجليش والشرطة ضد اإلرهاب تثبت ذلك كل 
يدافعوا عن  الرجال، ألنهم مل  أشرف  يوم... شهداء مصر هم 
لإلساءات  للتصدي  التضحيات  أروع  قدموا  بل  فحسب،  الوطن 
اليت يتعرض هلا الدين، نتيجة استغالله من التنظيمات اإلرهابية 

لتربير جرائمها، وهو منها براء». 

احلريري سيعلن املفاجأة ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

واملسيحية والدرزية. ويف النتيجة، ستنتج النسبية جملسًا نيابيًا 
واملسيحيني  السّنة  وحلفائه  اهلل»  لـ»حزب  الغالبية  فيه  تكون 

والدروز.
هذا األمر سيمنح «احلزب» وضعًا مرحيًا داخل السلطة التشريعية، 
من  ميّكنه  ما  التنفيذية،  السلطة  داخل  وتاليًا  عون،  عهد  طوال 

التحّكم باخليارات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية.
ويذهب البعض إىل القول إّن تأخري االنتخابات النيابية إىل ربيع 
2018، إذا حصل، يعين عمليًا أّن والية اجمللس النيابي املنتخب 
انتهاء والية  ستنتهي يف ربيع 2022، أي قبل أشهر قليلة من 
عون )نهاية تشرين األول 2022(، ما يتيح جمددًا إجراء مقايضة 

جديدة بني االستحقاقني:
اجمللس  ويقوم   2022 ربيع  يف  النيابية  االنتخابات  ُترى  فهل 
املنتخب باختيار خلف عون أم ُيصار إىل تدبري صيغة معينة تسمح 
بأن يتوىّل اجمللس القائم هذه املهمة قبل انتهاء واليته؟ وهذا 
السؤال يقود إىل اآلتي: هل التأّني اليوم يف انتخاب جملس نيابي 

جديد هدفه أيضًا ضمان رئيس اجلمهورية املقبل؟
لكّن  مقبلة،  سنوات  لـ4  التوقعات  رسم  املبالغة  من  يكون  رمبا 
القائلني بهذا االحتمال يقولون إّن التجارب احلديثة هلا مدلوالتها. 

د له منذ 4 أعوام، وهو يستعد للتمديد  فاجمللس النيابي احلالي ممدَّ
أشهرًا أخرى أو عامًا كاماًل، فيما موقع رئاسة اجلمهورية بقي شاغرًا 

قرابة العامني ونصف العام!
مشاريع  وأّما  طريقها.  سلكت  الكاملة  فالنسبية  األمر،  يكن  أّيًا 
الوزير جربان باسيل املختلطة والتأهيلية فأّدت مهمتها يف نقل 
ما  لكثريين  يتضح  ومل  النسيب.  إىل  األكثري  من  العام  املزاج 
الدافع الذي أدى فجأة إىل استبعاد املختلط أو التأهيلي، بعدما 

كان اجلميع يقبلون بأحدهما باعتباره حاًل وسطًا أو انتقاليًا.
املعلومات تشري إىل أّن املسألة تتعلق باملقايضة بني «حزب اهلل» 
واحلريري حول املرحلة املقبلة، فقد تبّلغ احلريري يف شكل واضح 
إذا  مضمونًا  يصبح  االنتخابات  بعد  احلكومة  رئاسة  بقاءه يف  أّن 
«حقيقي» ال ُصَوري، كالقانون  انتخاب نسيب  وافق على قانون 

التأهيلي أو املختلط.
األقوى  ليكون  بالدعم  ضمان  على  احلريري  ذلك، حيصل  وفوق 
داخل الطائفة السّنية، وليكون موقعه حمفوظًا يف اجمللس واحلكومة 

واملواقع األساسية.
اختار  عندما  األمر  كان  كما  كثرية،  خيارات  احلريري  لدى  ليس 
رئاسة  آذار» يف   8» مرشح  إىل  آذار»   14» مرّشح  من  االنتقال 
اجلمهورية، لكي يستطيع هو العودة إىل رئاسة احلكومة. واليوم، 
هو  احلكومة  رئاسة  احلريري يف  لبقاء  املرحلي»  «الثمن  سيكون 

قبوله النسبية الكاملة.
يفّضل «حزب اهلل» اعتماد لبنان دائرة واحدة، وهو يضغط يف 
املساومات  عنوان  وهذا  ممكنة.  دائرة  فأكرب  وإاّل  االتاه،  هذا 

الدائرة حاليًا.
ولكن، هناك عامل آخر يشّجع خيار النسبية، وهو رغبة عدد من 
أكثر  ليكون  االنتخابي  النظام  الفاعلة يف حتديث  الدولية  القوى 
على  القادرة  الشبابية  القوى  ولتمثيل  لبنان،  ملستقبل  مالءمة 

إحداث تغيري حقيقي يف النظام.
وهذه النظرة تلتقي مع الدعم الذي يتلّقاه احلراك املدني من قوى 
دولية فاعلة، على رأسها الواليات املتحدة. وليس من املصادفات 
األخرية،  البلدية  االنتخابات  مفاجأة يف  حققت  املدنية  القوى  أّن 
وكادت تقاسم الئحة السياسيني جملس بلدية العاصمة، لو جرى 

اعتماد النظام النسيب.
وهذه القوى املدنية تستعد اليوم جديًا خلوض االنتخابات النيابية، 
القوية،  األخرية  إطاللتها  جاءت  وقد  النسيب.  القانون  ويناسبها 
مها  ويعوِّ اهلدف  هذا  ليخدم  االجتماعي،  العنوان  حتت  حبراكها 

شعبيًا، تكرارًا ملا جرى قبل أشهر من االنتخابات البلدية.
اليوم يف  أن تضع نفسها  أّي قوة سياسية  وليس يف مصلحة 
مفاجآت  تعاطفًا شعبيًا وقد حيّقق  يلقى  مدني  حراك  مع  مواجهة 
القوى  أرادت  ملاذا  واضحًا  َبدا  ولذلك،  النيابية.  االنتخابات  يف 
اجللسة  يف  الضرائب  لعبة  من  أيديها»  «َغسل  كلها  السياسية 
التشريعية األخرية، ورمي الكرة يف ملعب النائب سامي اجلمّيل. 
فأفضل طريقة للقضاء على احلراك املدني هي استيعابه سياسيًا 

وختريب صورته من الداخل.
تقاطع بني  نقطة  النسبية  أن تكون  املفارقات  ولكن، من قبيل 
يف  الدولي  واجملتمع  األمريكيني  ورغبات  اهلل»  «حزب  مصاحل 
حتديث النظام االنتخابي. وال خالف بني اخلرباء على اعتبار النسبية 

نظامًا إصالحّيًا.
هنا جيدر إدراك السّر الكامن وراء صمت أركان الدولة: عون وبري 
اللعبة،  ضوابط  يعرفون  مجيعًا  أنهم  إىل  يؤّشر  فهو  واحلريري. 
وسيحاول كل منهم التكّيف معها أو اإلفادة منها قدر املستطاع.

وسيكون احلريري أّول املبادرين بإطالق املفاجأة: تأييده النسبية 
الكاملة هذه املّرة من دون تراجع. وبعد ذلك، يتلّقى اجلميع وعودًا 
والتحالفات  بالدوائر  معينة،  حدود  ضمن  حمفوظة،  أماكنهم  بأّن 
السياسية، ثم تأخذ اللعبة طريقها املرسوم حنو تغيري هو األول 

من نوعه يف لبنان.
 عشر أولويات اقتصادية

بإعادة ترتيب أولويات مشاريع القوانني املطروحة للمصادقة عليها 
واملؤجل  املزمن  طابع  حتمل  اليت  اللبناني،  النيابي  اجمللس  يف 
على مدى سنوات، واملتصلة باالنتخابات النيابية واملوازنة العامة 
وسلسلة الرتب والراوتب، فقد ُأرجئ إقرارها جمددًا إىل نيسان 
)إبريل( املقبل، فهل تصدق الوعود يف شهر يبدأ وحبسب ما هو 

متعارف عليه بـ «كذبة أول نيسان».
مشروع  مناقشة  مبدئيًا  الوزراء  جملس  اجلمعة،  امس  وانهى، 
املوازنة، ليحيلها على اجمللس النيابي، لُتشّرح جمددًا يف نقاشات 

النواب.
أن  جابر   ياسني  النائب  واملوازنة  املال  جلنة  العضو يف  وأكد 
املوازنة «أولوية وهذا الرأي ميثل مطلب اهليئات املالية الدولية 
اليت يهمها الشأن اللبناني»، مشريًا إىل أن البنك الدولي «أعّد 
دراسة حتليلية عن الوضع ورفعها إىل رئيسي اجلمهورية ميشال 
عون وجملس الوزراء سعد احلريري، وتتضمن عشر أولويات مؤكدًا 

ضرورة تنفيذها، ويف مقدمها إقرار املوازنة العامة».
وشدد جابر على أن األولوية هي «إلقرار قانون االنتخابات النيابية، 
الذي حيمل طابعًا سياسيًا لكن له مفاعيل على االقتصاد، نظرًا 
كبلد  لبنان  السياسي وعلى صورة  االستقرار  على  انعكاسه  إىل 
دميوقراطي، ألن بقاء الفوضى حول قانون االنتخاب سيؤدي إىل 
إحجام من قبل مستثمرين وعدم اإلحياء بالثقة يف املستقبل، وهي 
مسرية  يف  شوطًا  وقطعنا  االقتصاد،  ازدهار  عناصر  أهم  متثل 
استعادة هذه الثقة بانتخاب رئيس اجلمهورية وتشكيل احلكومة، 
وال تكتمل من دون إجراء انتخابات نيابية تدد الشرعية الشعبية 

للمؤسسات».

تتـمات
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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

 2017 آذار   25 Saturday 25 March 2017السبت 

أشارت دراسة حديثة اىل ان صّحتك ستتحّسن إذا رّكزت ليس 
على عدد ساعات الوقوف خالل اليوم فحسب، بل أيضًا على عدد 

املرات اليت تقف فيها.

الوقوف لفرتات خالل  أن  تعلم  أنت  احلليب من بريوت:  إيتسام 
اليوم ميكن أن يقّلل من بعض اآلثار الضارة النامجة عن اجللوس 
لوقت طويل. غري أّن دراسة حديثة أجريت يف جامعة غالسكو يف 
اململكة املتحدة تشري إىل أّن صّحتك ستتحّسن إذا رّكزت ليس 
على عدد ساعات الوقوف فحسب، بل أيضًا على عدد املرات اليت 

تقف فيها.

والرجال الذين مشلتهم الدراسة أحرقوا كمية أكرب من السعرات 
مثاني  فرتة  طوال  متكّرر  بشكل  وقفوا  عندما  والدهون  احلرارية 
ساعات )ملدة 90 ثانية يف كل مرة(، مقارنة مع الوقوف بشكل 
متواصل ملّدة أطول )15 دقيقة يف املرة الواحدة( حتى لو كان 

الوقت اإلمجالي الذي أمضوه واقفني هو نفسه.
 

ألن  مستغربة،  ليست  وحدها  احلقيقة  هذه  إّن  الباحثون  ويقول 
)والوقوف  الوقوف  إىل  اجللوس  وضعية  من  انتقال  عملية  كل 
إىل اجللوس( تتطلب تفعيل العضالت واستهالك الطاقة. وتبنّي 
أيضًا أن حركات التململ وهّز القدم حترق سعرات حرارية إضافية، 
اختبار  إجراء  فيها  يتم  اليت  األوىل  املرة  لكّنها  ألسباب مماثلة. 
هذا  لدعم  فعلية  أرقامًا  يوّفر  ما  الوقوف،  فرتات  بني  للمقارنة 

االعتقاد الشائع. 
سيناريوهات جتريبّية

 MEdicinE & SciEncE لقد مشل البحث الذي نشر يف جملة
in SportS & ExErciSE ، 10 رجال يعانون من الوزن الزائد، 
شارك كل منهم يف ثالثة سيناريوهات مدتها 8 ساعات على مدى 
عدة أسابيع. يف أحد السيناريوهات، جلس املشارك يف الدراسة 
سيناريو  املرحاض. يف  إىل  للذهاب  إال  يقف  ومل  كامل،  ليوم 
آخر، كان املشارك يقف لـ15 دقيقة ثم جيلس لـ15 أخرى وهكذا 
دواليك. أما السيناريو الثالث فقد كان شبيهًا بالثاني، باستثناء 
كان  حيث  أصغر،  كانت  واجللوس  الوقوف  فرتات  بعض  أّن 

املشارك جيلي ملدة 90 ثانية ثم يقف ملدة 90 ثانية أخرى.
 

الثاني  السيناريو  )أي  والوقوف  اجللوس  سيناريوهي  ويف 
والثالث(، كان الرجال يقفون على أقدامهم ملدة أربع ساعات. 
الوضعّيتني،  بني  نقلة   32 الثاني  السيناريو  تضّمن  حني  ويف 
أحرق  فبينما  فرقًا:  أحدث  ما  وهذا   .320 على  انطوى  فالثالث 
أكثر من  الثاني نسبة 10.7% من السعرات احلرارية  السيناريو 
 %20.4 نسبة  أحرق  فالثالث  مستمر،  بشكل  اجللوس  سيناريو 
أكثر  حرارية  سعرة   76 حوالي  الرجال  أحرق  آخر،  بتعبري  أكثر. 
خالل اليوم الذين وقفوا فيه ملدة 15 دقيقة متواصلة، مقارنة 
مع اجللوس طوال الوقت. لكّن أجسامهم أحرقت معّدل 71 سعرة 
حرارية إضافية، وأكسدت حواىل 7.1 غرامات إضافية من الدهون- 

عندما رفعوا وترية الوقوف واجللوس.
 

ووفقًا للحسابات املذكورة يف التقرير، فعلى مدى أربعة أسابيع، 
ميكن أن يرتجم السيناريوهان الثاني والثالث بفقدان 2.7 و 4.9 
ارطال من الوزن على التوالي. وحقيقة أن الوقوف بشكل أكثر 
تواترًا قد عزز أكسدة الدهون )العملية اليت تكسر جزيئات الدهون 
يف اجلسم( قد متتلك أيًضا تأثريًا على إدارة الوزن، إذ يبدو أّن 
املستويات العالية من أكسدة الدهون تقيك من زيادة الوزن على 

املدى الطويل. 
 خرب رائع

ويف هذا السياق، يقول خبري فيزيولوجيا التمارين، توم هوالند، 

هكذا حترق املزيد من الوحدات احلرارية يف العمل

وينبغي  منطقية  فالنتائج  العينة،  الرغم من صغر حجم  على  إنه 
اعتبارها «خربًا رائعًا.» ويف رسالة إلكرتونية أرسلها هوالند ملوقع 
عدم  حّد  عند  األمر  يقف  ال  rEalSiMplE.coM، لفت قائاًل:» 
املنزل،  أو يف  العمل  أثناء  اليوم  الوقوف طوال  اضطرارك إىل 
بل أيضًا ميكنك االستفادة فعلًيا من خالل التبديل بني وضعييت 
الدراسة(.  يشارك يف  مل  هوالند  أّن  )علمًا  واجللوس»  الوقوف 
وضعية  من  االرتفاع  أن  هو  األسباب  أحد  أن  «أعتقد  وأضاف: 
اجللوس وختفيض ضغط ثقل جسمك على ظهرك مراًرا يتطّلبان 
بشكل  بثبات  الوقوف  من  أكثر  طاقة  ويستهلكان  أكرب  جمهودًا 

متواصل.»
 

وحبسب هوالند، قد يكون من الصعب، وحتى من املضّر إلنتاجيتك، 
اليوم. ولكن حاول  أن تغرّي وضعيتك كل دقيقة ونصف خالل 
تغيريها مرارًا بقدر املستطاع. «فكر يف األمر وكأّنه فرتة تدريب. 

فأنت يف الواقع تضيف مترين القرفصاء إىل روتني الوقوف.»
 

ولكن جتدر املالحظة أن الباحثني مل جيدوا تأثريًا كبريًا على الغلوكوز 
السيناريوهني  يف  الثالثية  الدهون  استقالب  أو  األنسولني  أو 
اجللوس  سيناريو  مع  مقارنة  والوقوف  اجللوس  على  القائمني 
فحسب. وبتعبري آخر، مل يقّدما كل الفوائد الفيزيولوجية اليت قد 

يؤّمنها مترين أكثر كثافة.
نفس  ــراحــة  ل السنة  جــنــاز  يــقــام 

املرحوم 

املحامي فواز حرب 
يف  آذار   26 يف  الواقع  األحــد  نهار 
كنيسة مار شربل بانشبول، الساعة 

11 صباحًا.
الدكتورة  شقيق  هو  الغالي  والفقيد 

ترييزا حرب من تنورين.
طول  بعده  من  ولكم  الراحة  لنفسه 

البقاء.
الدعوة عامة

جناز السنة لراحة نفس 
املرحوم احملامي فواز حرب

جبمعية  باحثون  باحثون  أجراه  حديثة،  بريطانية  دراسة  ذكرت 
الوالدة  حديثي  األطفال  وضع  بأن  الربيطانية،  تراست»  «لوالبي 
على ظهورهم أثناء النوم، يقيهم من خطر متالزمة املوت املفاجئ 

)SidS(، مقارنة باألطفال الذين ينامون على بطونهم.

2017(، يف  آذار   13( أمس  يوم  نتائجها  نشرت  اليت  والدراسة 
موقع )WebMd( املهتم بالشأن العلمي والصحي، استطلعت رأي 
500 من آباء أطفال تبلغ أعمارهم أقل من عامني، وتوصلت إىل أنه 
يف الوقت الذي مسع 94% من اآلباء عن متالزمة املوت املفاجئ 
األطفال  ينام  أن  األفضل  من  أنه  يعتقدون   %15 فإن  للُرضع، 
على بطونهم، يف حني توجد نسبة تصل إىل 23% ال توافق وال 

تعارض.

واوضحت الدراسة، ان حنو 62% من اآلباء يعارضون فكرة أنه من 
األفضل للُرضع النوم على بطونهم.

خطري جدا .. امحوا اطفالكم من 
املوت املفاجئ

فرانسني  للجمعية،  التنفيذية  املديرة  وقالت 
بيتس، إنه «بعد 25 عاًما من محلة النوم على 
الظهر يف بريطانيا، أظهرت لنا نتائج الدراسة 

أننا حباجة للعودة إىل األساسيات».

وتعد متالزمة املوت املفاجئ للرضع، املعروفة 
لرضيع  مفاجئة  موت  حالة  املهد،  مبوت  أيضا 

يتمتع بصحة جيدة.

األطفال،  لطب  األمريكية  األكادميية  وكانت 
أوصت بضرورة نوم األطفال الرضع يف غرفة 
والديهم، خالل الشهور الست األوىل على األقل 
من والدتهم، وإىل أن يكملوا عاما كامال، وذلك 

لتقليل خطر وفيات الّرضع املرتبطة بالنوم.

املوت  متالزمة  تزال  ال  لألكادميية،  ووفقا 
وفاة  يف  رئيسيا  سببا  الرضع  عند  املفاجئ 
 3500 حوالي  مقتل  مسببة  الوالدة،  حديثي 

رضيعا سنويا يف الواليات املتحدة مبفردها.
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الطازجة عند  اللجوء إىل اخلضار  الكثري من االشخاص  ُيفضل 
الطهي بداًل من شراء أكياس اخلضار املثلجة.

فوائد  املثلجة  للخضار  أن  متعددة  دراسات  أوضحت  ولكن 
عليها،  حتتوي  اليت  الغذائية  العناصر  ختسر  ال  ألنها  كثرية 

وهذه هي أفضل 3 أنواع من اخلضار لشرائها مثلجة:

ألن  الطهي  عملية  املثلجة  البازالء  تسّهل  البازالء:  حبوب   -
وحتفظ  قليلة.  ثوان  يستغرق  األطباق  مجيع  إىل  إضافتها 
املاء  أن وقت طهيها يف  اللذيذ كما  البازالء اجملّلدة طعمها 

املغلي ال يتعدى الدقيقة الواحدة.

على  السيدة  حتصل  )اخلرشوف(:  شوكي  األرضي  قلوب   -
قلوب األرضي شوكي بطريقة سهلة من دون إضاعة الوقت 

يف حماولة إزالتها من األرضي شوكي الطازج.

السبانخ اجمللدة على طعمها وعلى  أوراق  السبانخ: حتافظ   -
جودتها كما تسّهل عملية الطهو ألن حتضري األوراق الطازجة 

يستغرق وقًتا طوياًل.

3 أنواع من اخلضار ال تقوموا 
بشرائها إالّ مثلّجة

عند الشعور باألمل، عادة ما نتوجه إىل صيدلية املنزل ونأخذ 
حبة مسكنة دون أن نفكر طويال يف األمر. لكن أطباء دمناركيون 
وجدوا أن هذه املواد قد تسبب السكتة القلبية، خاصة مادتي 

ديكلوفيناك وإيبوبروفني.

قد  اخلصوص  وجه  على  وإيبوبروفني  ديكلوفيناك  مادتا 
إليه  توصلت  ما  هذا  القلبية،  بالسكتة  اإلصابة  يتسببان يف 
دراسة دمناركية نشرت نتائجها يف جملة طبية أوروبية خمتصة 
باألمراض القلبية. وأشار الباحثون يف الدراسة أن املسكنات 
ميكن أن تتسبب يف حاالت فردية يف آثار جانبية على نظام 
الدورة الدموية للقلب «والسماح للناس بشراء هذه العقاقري 
بدون وصفة طبية وبدون استشارة ذوي اخلربة يعطي انطباعا 
للعوام بأن هذه العقاقري البد وأن تكون آمنة» حسبما أوضح 
غونار غيسالسون، أستاذ القلب يف مستشفى مدينة غينتوفده 

اجلامعي بكوبنهاغن.

ة  ات االلتهاب غري الستريويديَّ واملادتان هما من جمموعة ُمضادَّ
) NSAID(، وتستخدم كمسكنات لتخفيف اآلالم مبا يف ذلك 
يتم  ما  عادة  وهي  واحلمى.  االلتهاب  ومقاومة  الطمث  آالم 
شراؤها يف العامل العربي من دون احلاجة إىل وصفة طبية. 
أما أمساءؤها التجارية فهي عديدة، األشهر منها بالنسبة ملادة 
 ،  Voltarenديكلوفيناك على سبيل املثال، دواء الفولتارين
جتاريا  فتعرف  إيبوبروفني  مادة  أما   .Cataflam كاتافالم  أو 
باسم فيكوبروفني ،Vicoprofen أو بروفني Profen، أو حتى 

.Profenal بروفينال

وحسب العلماء الدمناركيني فإن خطر اإلصابة بالسكتة القلبية 
 31 وبنسبة  ديكلوفيناك،  بتناول  باملائة   50 بنسبة  يزداد 
ودرس  كامل.  شهر  ملدة  إيبوبروفني  مسكن  بتناول  باملائة 
يعرف  ملا  اجلانبية  اآلثار  غيسالسون  إشراف  حتت  الباحثون 
باملضادات الالستريويدية لاللتهابات واليت من بينها إىل جانب 
وروفيكوكسيب  نابروكسني  مادة  وديكلوفيناك  إيبوبروفني 
الدراسات  من  العديد  إن  الباحثون  وقال  سيليكوكسيب.  و 
مبخاطر  ذات صلة  العقاقري  هذه  أن  بالفعل  أظهرت  السابقة 

على القلب واألوعية الدموية.

السكتة  بيانات مجيع مرضى  على  االستناد  مّت  الدراسة  ويف 
 2001 عامي  بني  ما  الفرتة  يف  تقريبا  الدمنارك  يف  القلبية 
كانوا  املرضى  هؤالء  من   3400 حنو  أن  هلم  وتبني   2010 و 
يتناولون قبل فرتة من إصابتهم بالسكتة القلبية وصلت لشهر 
عقاقري مسكنة، منهم 1100 مريض كانوا يتناول إيبوبروفني و 

545 مريضا كانوا يتناولون ديكلوفيناك.

وتعقيبا على ذلك يقول الربوفيسور غيسالسون، أن الدراسة 
االلتهاب غري  املسكنات ومضادات  أن  على  «دليل إضايف» 
ة ليست مبواد «غري ضارة»، بل بالعكس. ونصح  الستريويديَّ
األستاذ الدمناركي املصابني بأمراض القلب واألوعية الدموية 
بتجنب هذه املضادات متاما وقال إن هذه العقاقري هلا تأثريات 
أن  ميكن  ما  وهو  الدموية  واألوعية  القلب  نظام  على  كثرية 
يفسر العالقة بينها وبني اإلصابة بالسكتة القلبية حيث تؤثر 
هذه املضادات على جتمع صفائح الدم مما قد يسبب جتلطه.

وأوصى أخصائي القلب بعدم تناول أكثر من 1200 ميلغرام من 
إيبوبروفني يوميا يف حالة الضرورة وقال إن مادة ديكلوفيناك 
هي األخطر من بني هذه املسكنات ونصح صحاح القلب بتجنب 
األمل  تساعد ضد  أخرى  عقاقري  وجود  على  مشددا  تعاطيها، 

وليس هلا مثل هذه اآلثار اجلانبية.

 دراسة: من املسكنات ما قتل..
أدوية تزيد خطر اإلصابة 

بالسكتة القلبية
تبحثون عن لياقة بدنية وقوام مثالي؟ احلصول على ذلك ليس أمرًا 
صعبًا، بل يكفي االبتعاد عن املعكرونة والشكوالتة واختيار نوع 
الصيام املالئم وااللتزام به حسب رأي بعض اخلرباء األملان! املزيد 

من النصائح يف املقال.
ميثل الزهد الدائم يف الطعام فكرة خميفة بالنسبة للكثريين، لكن 
األسهل بالنسبة لبعض الناس هو الصوم املتقطع الذي تتناوب 
فيه أيام الصيام مع األيام اليت يسمح فيها لإلنسان بتناول طعامه 

بشكل طبيعي. 
الصوم  أي   5 إىل   2 بنسبة  األكل  خيار  اخليارات  هذه  بني  ومن 
يومني وتناول الطعام بشكل طبيعي ملدة مخسة أيام أو النوع 16 

إىل 8 أي الصوم 16 ساعة واألكل 8 ساعات.

التغذية األملاني واملتخصص  عن ذلك يقول ماتياس ريدل خبري 
يف مرض السكري إن اإلنسان مل يتعود يف األصل على الوجبات 
املستمرة وإن أجدادنا وّطنوا أنفسهم بسبب ظروف معيشتهم على 
مراحل للصيام «. ومل يكن باستطاعتهم األكل إال بعد جناحهم يف 

الصيد أو عند نضوج احملصول».
الصيام  أوقات  بني  املناوبة  فإن  «لذلك  األملاني:  اخلبري  تابع 
وأوقات تناول الطعام تنسجم مع األسلوب الطبيعي للحياة، وهذه 
املناوبة مبثابة «التغذية املناسبة للبشر» إن صح التعبري». وحيث 
إنه ال توجد فرتات جوع يف يومنا العادي الذي نتناول فيه وجبات 
بشكل منتظم باإلضافة إىل الكثري من األكالت اخلفيفة «فإن اجلسم 
يف حالة ختزين دائم» حسبما أوضح ريدل، العضو يف جملس إدارة 

االحتاد األملاني ألطباء التغذية.
األسلوب  آثارا حمتملة هلذا  هناك  أن  إىل  األملاني  اخلبري  وأشار   
الغذائي الذي ال تتخلله فرتات صوم منها على سبيل املثال الوزن 
الزائد وما ينتج عنه من أمراض مثل مرض السكر وأمراض القلب 
حالة  يتعلم يف  أن اجلسم  والعته يف حني  بل  الدموية،  والدورة 
الحتياطياته  اللجوء  اليوم  خالل  جوع  فرتات  على  والتعود  الصوم 
ذوبان  وحيفز  الدم  يف  األنسولني  الخنفاض  يؤدي  مما  الغذائية 

دهون اجلسم.

سلبيات  الطعام السريع
كما يؤكد ميشائيل ديسبيغل، أستاذ الرياضة واملستشار الصحي 
األكالت  تناول  أن  اجملال،  هذا  يف  مؤلفات  له  الذي  األملاني 
أو  الغذائي  التمثيل  عملية  على  سلبا  يؤثر  دائم  بشكل  السريعة 
األيض يف حني أن الصوم املؤقت خيفف عن اجلسم وحيفز عملية 

األيض وجيدد نشاط أجهزة اجلسم.
 وينصح ديسبيغل بانتهاج طريقة صوم 2 إىل 5 ويوصي خبفض 
كالورين»  كيلو   500» إىل  اجلسم  تصل  اليت  احلرارية  السعرات 
يوميا خالل يومي الصوم، مع األكل بشكل طبيعي بقية األيام وهو 
ما سيسمح للجسم حسب األستاذ األملاني يف حالة خفض إمجالي 

السعرات احلرارية أسبوعيا إىل خفض وزن اجلسم بشكل دائم.
وتتميز هذه الطريقة حسب ديسبيغل بإمكانية اختيار أيام الصوم 
حسب ظروف كل إنسان حبيث يستطيع الشخص الغربي على سبيل 
املثال الذي ال يريد التخلي عن إفطاره األسبوعي املميز مع األسرة 

صباح يوم األحد أن يصوم يف أيام العمل.
لتناول  يضطرون  الذين  لألشخاص  تتيح  الطريقة  هذه  أن  كما   
عطلة  خالل  الصيام  عملهم  طبيعة  حبكم  األسبوع  أثناء  عمل  غذاء 
الصائم  أيام الصوم أن يشرب  أثناء  نهاية األسبوع. ومن املهم 
يشرب  أن  ويفضل  ديسبيغل،  شدد  حسبما  السوائل  من  الكثري 
أو مشروبات ساخنة وشربة خضروات. ثم تكون هناك وجبة  ماء 
غنية بالربوتني مرة يوميا متد اجلسم باحلد األدنى من الطاقة ومتنع 

انكماش العضالت.
هانيو  الغذائية  النظم  وأخصائي  األملاني  اللياقة  مدرب  ميارس 
 8 إىل   16 طريقة  ويتبع  دائم  بشكل  املتقطع  الصوم  فريتشه 
ويتخلى عن الفطور. وألنه يتغذى مثان ساعات يوميا بشكل طبيعي 
فإنه يتناول املياه بقية الوقت «يف األسبوع األول يفكر اإلنسان 
أن  مضيفا  جتربته  عن  فريتشه  حيكي  حسبما  الطعام»  يف  كثريا 
الصداع ومشاكل يف  من  أيضا  ذلك  بعد  الناس يشتكون  بعض 
الرتكيز «ولكن عندما يتعود اجلسم على اإليقاع اجلديد حلياته فإنه 

يشعر باليقظة ويصبح قادرا على الرتكيز بشكل أفضل». 
وأظهرت جتارب على حيوانات أن فرتات الصوم املؤقتة تؤثر إجيابيا 
اإلجناز  على  قدرته  وعلى  لإلنسان  والذهنية  املزاجية  احلالة  على 

حسبما أوضح ريدل.

ليس الصيام فحسب!
وتبني من خالل هذه التجارب أن النظام املناعي للفئران واجلرذان 
ارتفع لدى هذه  األعمار  إن متوسط  بل  الصوم  يستفيد من هذا 
احليوانات. من ناحية املبدأ فإن الصوم املتقطع يناسب كل من 
يستطيع احلفاظ على أوقات الصوم ودمج هذه األوقات يف أسبوعه 
حسبما أوضح ريدل مشريا إىل أنه جرت العادة أن يستطيع الكثري 
ويرى  وجبتني.  أو  وجبة  عن  مشاكل  بال  التخلي  الصائمني  من 
فريتشكه أن ذلك يعطي الصائم شعورا بالتحرر. فإدراك اإلنسان 
أن باستطاعته أيضا العيش لفرتة بدون تناول وجبة غذائية جيعله 
خيطط يومه بشكل أكثر مرونة. ويوصي ديسبيغل عند بدء الصوم 

خرباء املان : فوائد الصوم املتقطع - لياقة جسدية وَقوام مثالي

األوىل  حالته  تقييم  اإلنسان  ليستطيع  املرآة  بالنظر يف  املتقطع 
يف  هدفا  لنفسه  الصائم  حيدد  أن  املمكن  «ومن  واقعي  بشكل 
البداية وليكن على سبيل املثال خفض حميط الوسط بواقع مخسة 
ما  وخيطط  األسبوعية  صيامه  أيام  الصائم  حيدد  ثم  سنتمرتات. 

سيأكله خالل هذه األيام
كما يوصي اخلبري األملاني بأن يسجل الصائم بيانات جسمه عند 
بداية الصوم ثم النجاح الذي حققه بعد ذلك «ألن ذلك يشجع». 
ويرى اخلرباء أن مما يساعد أيضا على النجاح أن يتواكب الصوم مع 
الرياضة واحلركة «فاجللوس يزيد مستوى السكر يف الدم» حسبما 
غري  «شيء  الصوم  أثناء  احلركة  قلة  أن  مؤكدا  ديسبيغل  أوضح 
بناء» يف حني أن احلركة تعزز إىل جانب احرتاق السعرات احلرارية 

الشعور بالراحة وتثبت للصائم أنه «قادر على العطاء». 
كما أكد خبري اللياقة فريتشه أن التدرب ببطن خاوية «إحدى أفضل 
اجلسم  أن  يرى  حيث  اإلطالق»  على  الدهون  حرق  اسرتاتيجيات 
هذه  وحرق  الدهن  من  خمزونه  إىل  اللجوء  على  ذلك  أثناء  جيرب 
الدهون بشكل مثالي وكذلك حرق الدهون املستعصية واملوجودة 

يف املناطق اليت يصعب خفض الشحوم بها.
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PRIME Minister Malcolm 
Turnbull has accused Bill 
Shorten of taking a ‘back-
hander’ in his time as a 
union leader.
In a fiery start to Question 
Time today, Mr Turnbull 
accused the Opposition 
leader of ‘trading away’ 
Union members entitle-
ments ‘for years’.
It comes after the Prime 
Minister announced new 
laws to crackdown on ‘se-
cret payments’ to unions 
to be introduced to Parlia-
ment this week.
Speaker Tony Smith ruled 
the accusations were al-
lowed because he did 
not believe that the Prime 
Minister was ‘literally’ 
suggesting Mr Shorten 
took a backhander.
The Prime Minister con-
tinued the personal attack 
on penalty rates, say-
ing Mr Shorten had sold 
workers out “for a bag of 
gold”.
“The only time he can be 
relied upon to stick to his 
word is when it is coinci-
dentally in his own inter-
est at the time.
“He has no regard for the 
truth, no regard for ac-
curacy, abandoning his 
commitments again and 
again.
“Mr Speaker, the fact is 
this, in terms of penalty 
rates, when the Leader 
of the Opposition had the 
power to determine pen-
alty rates, when he was 
representing the workers 
and the Australian Work-
ers Union, what did he 
do? He sold them out. He 
sold them out for a bag of 

Prime Minister Malcolm Turnbull announces new laws to crack 
down on business payments to unions

gold.”
Earlier Mr Turnbull has 
opened up a fresh front 
on the industrial relations 
battleground, proposing 
news laws to jail union 
officials and employers 
who make “corrupt” se-
cret payments.
As Labor leader Bill 
Shorten stood up in par-
liament today to introduce 
a private bill to protect the 
take-home pay of workers, 
the prime minister strode 
into a press conference at 
Parliament House along-
side his Employment Min-
ister Michaelia Cash.
The pair unveiled plans 
to penalise employers 
and union officials found 
to have made secret pay-
ments other than for 
clearly legitimate purpos-
es. It would also require 
full disclosure of legiti-
mate payments.
It continues the Turn-
bull Government’s bid to 
“restore the rule of law” 
to the Australian indus-
trial sector after it passed 
laws to introduce an anti-
corruption watchdog to 
police the construction 
sector late last year.
“Secret payments are 
utterly unacceptable — 
trade unions have a sol-
emn, legal, moral, fiducia-
ry duty to act in the best 
interests of their mem-
bers,” Mr Turnbull said.
“We have seen through 
the Heydon royal com-
mission and subsequent-
ly unions have let their 
members down and big 
unions have traded their 
rights away in return for 
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payments.”
For payments with the in-
tent to corrupt, penalties 
include up to 10 years 
in prison and fines of 
$900,000 for individuals.
Sentences of up to two 
years and $90,000 would 
apply for other illegitimate 
payments.
Businesses would face 
fines of up to $4.5 mil-
lion for making any cor-
rupt payments to unions 
under the new laws to be 
introduced to Parliament 
on Wednesday.
Senator Cash said there 
was no consistency 
across Australia’s bribery 
laws and the offence was 
often difficult to prove.
“Employees should be 
aware and should have 
full knowledge of any 
payments that are made 
between their employer 
and a union,” she said.
“When you look at the 
level of penalty, it should 
send a very, very clear 
message to any employer 
or any union who wants 
to indulge in secretive 
payments.
“It is wrong and compro-
mises the integrity and 
lawfulness of the work-
place.”
REVEALED: Welfare re-
cipients could lose con-
cessions
The pair described their 
announcement as a test 
for Mr Shorten.
But the opposition leader 
was already pre-empt-
ing the attack as he ad-
dressed parliament about 
his bill aiming to stop fu-
ture cuts to penalty rates 

Malcolm Turnbull and Michaelia Cash announce changes to industrial relations laws at Parliament 
House in Canberra. Picture Kym SmithSource:News Corp Australia

following the Fair Work 
Commission’s decision 
to align Sunday rates in 
the hospitality and retail 
sectors.
“What I say to the prime 
minister is use whatever 
distraction that you think 
is necessary. Use every 
possible dishonest dis-
traction you have in your 
book. Put up whatever 
story you want,” he said.
“But on this issue, when 
it comes to defending 
working families in this 
country, the living stan-
dards of working families, 
we will not be deterred or 
put off.”
PENALTY RATES AT-
TACK
Earlier Senator Cash ac-
cused Mr Shorten of sell-
ing out mums and dads.
“Small business needs 
a break,” Senator Cash 
said. “Small business 
needs to be able to com-
pete on a level playing 
field with big business 
and big unions.”
“If Bill Shorten wants to 
continue to stand up for 
big unions and big busi-
ness as he has done con-
sistently whilst he have 
been in government --- 
look at the Road Safety 
Remuneration Tribunal. 
He stood with the TWU 
and big business against 
mum and dad truck driv-
ers.
“The CFA. He stood with 
Peter Marshall and the 
UFU against tens of thou-
sands of Victorian volun-
teers. In relation to the 
Australian Building and 
Construction Commis-

sion, he stood for the CF- MEU and big business.”

Bill Shorten introduces legislation to reverse the Sunday penalty rates decision. Picture: 
AAPSource:AAP

Scott Morrison believes 
Snowy Hydro 2.0 and get-
ting gas company chiefs 
to guarantee supply have 
been key to turning the 
polls around for the coali-
tion.
The latest Newspoll re-
leased on Monday shows 
Labor leading the coali-
tion 52-48 per cent on a 
two-party basis, with the 
coalition>s primary vote 
rising three points to 37 
per cent over the past three 
weeks.
Malcolm Turnbull has also 
lifted his preferred prime 
minister lead over Bill 
Shorten to 43-29 per cent.
The treasurer said some-
times it «takes a while» for 
governments to focus on 
governing.
«(This is what happens) 
when the government is 
totally focused on govern-
ing and when the people 
see ... we are focusing on 
the problems they think are 
most important - the cost of 
electricity, the cost of hous-
ing, the cost of child care, 
making sure we are getting 
the nations finances back 
on track,» he told Ray Had-
ley on 2GB radio.
«In the past week in par-
ticular there were two great 
examples of that - getting 
all the gas suppliers in a 
room and saying we need 
to guarantee the gas will be 
there - that was the prime 
minister>s leadership.
«That was backed up by a 
very significant announce-

ment around Snowy mark 
2.»
Key Senate crossbenchers 
weren>t surprised at the lift 
for the government.
«Any plans that can try to 
cut electricity bills around 
the country, are certainly 
going to get people>s at-
tention and their support,» 
Senator Derryn Hinch told 
Network Seven.
Senator Hinch said Mr 
Turnbull>s $2 billion an-
nouncement last week 
reeked of a boost in jobs 
and confidence.
«I think it>s a great idea,» 
he said.
One Nation leader Pauline 
Hanson says people want 
action and the plan is a 
start.
«Hence he has gone up in 
the polls a little bit, I think it 
will be very much welcomed 
by the backbenchers.»
Talk about possibly allow-
ing young people to dip 
into their superannuation 
savings to buy their first 
home may have contribut-
ed, Senator Hanson said.
Cabinet minister Simon Bir-
mingham was pleased Aus-
tralians had reacted posi-
tively to the government>s 
«nation-building invest-
ment» in the Snowy Hydro.
«People do appreciate the 
Turnbull government is 
focused in a very difficult 
political environment and 
with continued challenges 
economically from a global 
perspective,» he told report-
ers at Parliament House.

Gas, hydro gives coalition lift: Treasurer
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Speculation about a hous-
ing bubble is likely to 
heat up even further, with 
Sydney and Melbourne 
property prices up 5.2 per 
cent and 5.3 per cent re-
spectively over the three 
months to December, of-
ficial data released on 
Tuesday show.
Brisbane real estate pric-
es rose 2.2 per cent, and 
in Perth they were up 0.3 
per cent, according to 
Australian Bureau of Sta-
tistics data recorded for 
the last quarter of 2016.
Across all the capital cit-
ies, growth was up 4.1 per 
cent, making it the stron-
gest quarterly growth 
recorded since the June 
2015 result.
These results were a 
clear sign the “threats in 
Sydney and Melbourne 
are steadily rising”, AMP 
Capital chief economist 
Shane Oliver said, al-
though he declined to 
describe the market as a 
bubble.
“It’s bubbly. But the impli-
cation of a bubble is that 
we’re all ruined, while the 
implication if we’re not 
in a bubble is that we’re 
all fine – it’s not quite as 
simple as that,” Dr Oliver 
said.
With “ridiculous” prices 
in Sydney and Melbourne, 
he expected they would 
slow this year. But if they 
did not, he warned that it 
was likely the regulators 
would step in to cool in-
vestor activity.
 Authorities, including the 
Reserve Bank, have been 
increasingly concerned 
about overheating house 
prices during March.
ASIC chairman Greg Med-

ABS house price data ‘a clear sign 
threats in Sydney and Melbourne 
steadily rising’

craft recently described 
the Melbourne and Syd-
ney housing markets as 
being “a bubble”.
And Australian Pruden-
tial Regulation Authority 
chairman Wayne Byres 
warned of a “heightened 
risk” in these markets 
but would not use the “b-
word” to describe them. 
It’s unclear whether action 
will be taken by the regu-
lator to cool the market.
Property prices were up 
10.3 per cent in Sydney 
and 10.8 per cent in Mel-
bourne during the Decem-
ber 2016 quarter when 
compared with the cor-
responding period of the 
previous year.
But Domain Group chief 
economist Andrew Wilson 
said this annualised figure 
was coming off a low base 
that skewed it upwards.
“Strong growth over the 
December quarter [com-
pared to the December 
quarter of 2015] reflects a 
sharp fall the year before,” 
Dr Wilson said.
In December 2015, the 
ABS found property pric-
es falling in Sydney for the 
first time in three years, 
and soft growth for Mel-
bourne. Property prices 
slumped again in Sydney 
during the March quarter. 
For many, this signalled 
the end of four years of 
booming property prices 
in Australia’s eastern 
capital cities.
But prices picked up over 
the September quarter – 
Sydney and Melbourne 
jumped 2.6 per cent and 
2.1 per cent respective-
ly. This pushed Sydney 
into its fifth year of price 
growth.

Sydney and Melbourne property prices are back on the boil.

Dragging out debate about 
Australia’s race hate laws 
will cost the Coalition 
votes, Deputy Prime Min-
ister Barnaby Joyce has 
warned during an hour 
long debate in the Coali-
tion party room.
Former prime minister 
Tony Abbott praised Prime 
Minister Malcolm Turn-
bull and Attorney-General 
George Brandis during the 
party room discussion, 
while Development Minis-
ter Concetta Fierravanti-
Wells warned changing 
section 18C of the Racial 
Discrimination Act would 
be very unpopular with 
multicultural communi-
ties.
Proposed changes to sec-
tion 18C of the Racial Dis-
crimination Act will go to 
cabinet on Monday night. 
This is what they are.
Regardless, the Turnbull 
government will announce 
changes to section 18C 
later on Tuesday, which 
makes it illegal to offend, 
insult, humiliate or intimi-
date a person on the basis 
of their race, colour, na-
tional or ethnic origin.
The proposal the govern-
ment will announce would 
see the words “offend, 
insult and humiliate” re-
moved from the act and 
replaced by “harass”, as 
expected, while “intimi-
date” will remain.
Process changes to the 
Human Rights Commis-
sion were also agreed to 
by Coalition MPs, which 
will raise the threshold for 
the commission to accept 
complaints and it will also 
be given additional powers 

to terminate a complaint at 
an early stage. A so-called 
“pub test” for complaints 
will also be added. 
The proposed changes 
to the wording of the act, 
which bring to a head 
years of debate, are all but 
certain to be defeated in 
the Senate by Labor, the 
Greens and the Nick Xe-
nophon Team.
They will also trigger a 
campaign from activist 
group GetUp!, concern 
ethnic communities, who 
strongly opposed the 
changes back in 2014, 
and win support from free 
market think tank the In-
stitute of Public Affairs.
The debate about chang-
ing Australia’s race hate 
laws was held on National 
Harmony Day and the In-
ternational Day for the 
Elimination of Racial Dis-
crimination.  
Mr Joyce’s warning to the 
party room was in line 
with similar comments he 
has made about the frac-
tious same-sex marriage 
debate - that, essentially, 
voters are not concerned 
about section 18C but are 
more concerned about 
day to day issues and that 
the Coalition should stop 
talking about the issue.
Several MPs rose to dis-
agree with Mr Joyce, in-
cluding South Australian 
Liberal Tony Pasin and WA 
Liberal Andrew Hastie.
Sources in the room told 
Fairfax Media that Mr 
Hastie argued changing 
18C was about “de-fang-
ing the operational arm of 
the political correctness 
movement  in this coun-

Coalition party room agrees to push 18C changes, despite 
warnings from Barnaby Joyce 

try”.
Mr Pasin disagreed with 
Mr Joyce and said voters 
in his electorate raised the 
issue with him.
About 20 MPs spoke dur-
ing the meeting and the 
strong majority ultimately 
agreed with the package 
of changes, which was 
ticked off by cabinet on 
Monday night.
Those who argued for 
change included leading 
proponents Tim Wilson 
and James Paterson, Mr 
Abbott, Eric Abetz, Mr Pa-
sin, Mr Hastie and George 
Christensen. 
Those who spoke against 
changing the wording of 
the act included MPs Craig 
Laundy, David Coleman, 
Ann Sudmalis and John 
Alexander.
Mr Laundy, who holds the 
marginal western Sydney 

seat of Reid, told ABC 
radio before the meeting 
that he would stand up for 
his multicultural electorate 
during the debate and that 
he was comfortable with 
section 18C of the act.
Senator Abetz released a 
statement after the meet-
ing praising the proposed 
changes: “These com-
mon-sense reforms will 
go a long way to ensuring 
that Australians can en-
gage in free speech while 
maintaining protections 
against racially motivated 
harassment and intimida-
tion”.
Opposition Leader Bill 
Shorten, meanwhile, told 
the Labor caucus meet-
ing that the prime min-
ister was moving ahead 
with changes to 18C - and 
penalty rates - because 
“they’ll never affect him”.

Prime Minister Malcolm Turnbull with Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce in February. Photo: Andrew Meares

The Prime Minister has 
just announced that he’s 
going to make it legal to 
offend or insult or humili-
ate people based on the 
colour of their skin.
This is not us.  
This is not the sort of 
country we ought to be.
We’re not a racist coun-
try.
But from time to time hurt-
ful racist things are said.
They don’t usually af-
fect people who look like 
me, but they do affect my 
wife, my family and my 
community.
I represent a community 
where more than 50% of 
the people were born 
overseas, and this is go-
ing to hurt them.
Because what the Prime 
Minister has just done to-
day is send a message to 
the whole country that it’s 
OK to say hurtful, racist 
things.
I say to the Liberal Party 
– what do you want to say 
that you can’t say now?  

I say this more in sadness 
than in anger – I thought 
the Prime Minister was 
better than this.
This is the sort of thing 
you’d expect Pauline Han-
son to do, not the Malcolm 
Turnbull.
It’s not going to create 
one job across this coun-
try, but it will tear at our 
community.
So why is he doing this?
He’s doing it to save his 
job. Because he’s weak. 
Because he doesn’t have 
the courage to stand up 
to the right wing extrem-
ists in his own party.
And the tragedy is this – 
it’s my community, the 
people that I represent, 
that are going to pay the 
price for Malcolm Turn-
bull’s weakness. 

TURNBULL TO MAKE IT LE-
GAL TO SAY RACIST HATE-
FUL THINGS; 

THE HON JASON CLARE 
MP
SHADOW MINISTER 
FOR RESOURCES AND 
NORTHERN AUSTRALIA
SHADOW MINISTER FOR 
TRADE AND INVESTMENT
MEMBER FOR BLAXLAND
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Australia’s central bank 
highlighted threats in the 
property market and an 
acceleration of domestic 
household debt even as it 
lent credence to the glob-
al reflation story.
“Data continued to sug-
gest that there had been a 
build-up of risks associat-
ed with the housing mar-
ket,” it said in minutes re-
leased on Tuesday of this 
month’s meeting where 
it held interest rates at a 
record-low 1.5 per cent. 
“Growth in household 
debt had been faster than 
that in household in-
come.”
Housing affordability - the 
options explained
Buying a house is in-
creasingly out of reach for 
young Australians - Eryk 
Bagshaw explains the op-
tions being considered.
The Reserve Bank of Aus-
tralia’s warning comes as 
the economic divide in 
Australia sharpens with 
house prices more than 
doubling in Sydney since 
2009 and Melbourne’s 
similarly surging as in-
vestors tap cheap money. 
Meanwhile in the west, 
the heart of an unwinding 
mining-investment boom, 
property prices are falling 
and businesses are going 
bust as demand is weak.
The Australian dollar was 
little changed after the 
report, buying 77.31 US 
cents at 11:33 am in Syd-
ney compared with 77.29 
cents before its release.

The RBA has been willing 
to tolerate inflation below 
its target to avoid adding 
rate fuel to the east coast 
property markets, aided 
by economic growth fore-
cast to accelerate to 3 per 
cent this year and unem-
ployment holding below 6 
per cent.
But in the intervening pe-
riod between the March 
7 meeting and today’s 
release, the jobless rate 
jumped to 5.9 per cent 
from 5.7 per cent, while 
policy makers were al-
ready concerned about 
the real strength of the 
labour market.
“It was clear that spare 
capacity remained and 
there continued to be 
significant differences in 
labor market outcomes 
across the country,” the 
RBA said, again referenc-
ing the economic divide. 
“Domestic wage pres-
sures remained subdued 
and household income 
growth had been low, 
which, if it were to persist, 
would have implications 
for consumption growth 
and the risks posed by 
the level of household 
debt.”
That debt currently stands 
at a record 187 per cent 
of income.

Global growth
Yet the RBA also noted 
the unusual correlation 
of growth and inflation 
worldwide as the US and 
Chinese economies re-

RBA sends warning on house prices, 
household debt levels 

main strong and even 
Japan and Europe grow 
faster than their tradition-
al speed limits.
“Growth in global in-
dustrial production and 
merchandise trade had 
picked up further and sur-
vey measures of business 
conditions had remained 
at high levels,” it said. 
“Headline inflation in the 
major advanced econo-
mies had increased no-
ticeably in recent months, 
largely as a result of high-
er oil prices, to be close 
to most central banks’ 
targets. However, core 
inflation had generally re-
mained low.”
The central bank also 
made a thinly veiled refer-
ence to the Trump admin-
istration.
“Members noted that the 
volume of trade destined 
for the United States had 
fallen significantly as a 
share of total global trade 
since the late 1990s,” the 
RBA said. “Nevertheless, 
a move to more protec-
tionist policies would 
still be damaging for the 
medium-term outlook for 
both the US and global 
economies.”
In sum then, the RBA left 
rates unchanged as it has 
since Governor Philip 
Lowe took the chair in 
September, saying policy 
“would be consistent with 
sustainable growth in the 
economy and achieving 
the inflation target over 
time.”

Booming property markets in Sydney and Melbourne continue to concern the RBA, Photo: Dallas Kilponen 

 Treasurer Scott Morrison 
has left the door open to 
the government dumping 
part of its 10-year, $50 
billion company tax plan 
in the 2017 May budget.
Mr Morrison has also 
highlighted other govern-
ment measures, includ-
ing infrastructure spend-
ing, its innovation and 
defence industry spend-
ing plans, as well as a 
plan to redefine a small 
business as having a 
turnover of up to $10 mil-
lion, up from $2 million, 
as examples of how it will 
drive economic growth - 
if it dumps the elements 
of the company tax plan 
it cannot win support for.
The $50 billion question
Watch, and you’ll un-
derstand the mounting 
speculation that the gov-
ernment is preparing to 
modify its promised com-
pany tax cuts.
The federal government 
is expected to secure 
support from the Senate 
crossbench in the next 
week for a tax cut for 
companies with a turn-
over of up to $10 million.
Labor will only back a 
cut for companies with a 
turnover of up to $2 mil-
lion, while the Greens do 
not support lowering the 
rate from 30 to 27.5 per 
cent.
The Xenophon team have 
indicated they could sup-
port a cut for companies 

turning over up to $10 
million, while Pauline 
Hanson’s One Nation has 
suggested it could sup-
port a cut for companies 
turning over up to $50 
million - while also argu-
ing payroll tax, a state 
tax, should be cut first. 
The government has 
avoided, to date, saying 
whether it would keep 
the plan - which is to give 
all companies a cut to 25 
per cent over 10 years 
to 2026-27, at a cost of 
about $48 billion, as poli-
cy after the 2017 budget.
In Parliament, Labor 
sharpened its attack on 
the Treasurer over what 
the government’s policy 
would be after the May 
budget.
Labor treasury and fi-
nance spokesman Chris 
Bowen and Jim Chalm-
ers asked: “Will the gov-
ernment’s full $50 bil-
lion worth of corporate 
tax cuts that were in the 
2016 budget be in the 
2017 budget?” 
Mr Morrison ducked the 
question, twice, and in-
stead attacked the oppo-
sition, highlighted Mr Bo-
wen’s previous support 
for a cut to 25 per cent 
and demanded they sup-
port the policy.
“The nation should be 
aiming for a 25 per cent 
corporate tax rate. It’s all 
lined up, mate. All you 
have to do is come into 

Scott Morrison softens on $50 bil-
lion company tax-cut plan

this place and vote for 
it,” he said.
Earlier, the Treasurer 
said the “the changes for 
small business would be 
the biggest changes in 
tax reform for small busi-
ness for many years. We 
are changing the defini-
tion of a small business 
from a turnover of up to 
$2 million to a turnover 
of up to $10 million”.
In a subsequent inter-
view on Sky News, Mr 
Morrison again would 
not say what the govern-
ment would do if it could 
only pass some of the 
company tax cut.
“ We put these measures 
in the budget, we took 
them to an election, we 
have put them into the 
Parliament and there is 
an opportunity for the 
Parliament to support 
these changes.” 
If the government took 
the parts of the compa-
ny tax plan it cannot get 
through the Parliament 
off the books, it would 
avoid a $43 billion hit to 
the budget bottom line 
over a decade. 
That money could also 
help shore-up Australia’s 
AAA credit rating, though 
the government has re-
peatedly argued that the 
cut is designed to drive 
economic growth and 
stimulate job creation, or 
it could be used to spend 
on other programs.

Treasurer Scott Morrison during question time at Parliament House in Canberra on Tuesday 21 March 2017. 
Photo: Andrew Meares Photo: Andrew Meares 
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A major underground 
walkway beneath Syd-
ney’s Central Station will 
become an arterial route 
for hundreds of thou-
sands of commuters each 
day, linking a new metro 
line to suburban trains 
and light rail.
Unveiling the planned 
“Central Walk” on 
Wednesday, Premier 
Gladys Berejiklian said 
commuters would en-
counter some disruptions 
at Australia’s busiest sta-
tion during the three-year 
construction of the con-
course, which was due to 
start by the end of next 
year.
The Central Walk
Transport for NSW vision 
shows plans for a pedes-
trian concourse under 
Central Station, to com-
mence construction in 
2018.
“It won’t affect train ser-
vices but some custom-
ers will have different 
platforms from which 
they catch their trains,” 
she said.
“This is about modernis-
ing the centrepiece of our 
rail network. Alongside 
the metro project, we will 
ensure that Central rail 
station will have it’s much 
needed upgrade.”
The 19-metre-wide pedes-
trian tunnel will connect a 
new light rail line on Chal-
mers Street, on the east-
ern side of the station, to 
a yet-to-be-built metro line 
and existing platforms for 
suburban trains.
Platforms 13, 14 and 15 – 
which are used for coun-
try train services – will 

need to be dug up to al-
low for the walkway and 
the second stage of the 
$20 billion metro rail line 
to be built.
The government did not 
release costings for the 
walkway, but the outlay 
is expected to be similar 
to that for the $300 mil-
lion Wynyard Walk, which 
connects Barangaroo 
to Wynyard Station and 
opened to pedestrians 
last year.
About 450,000 people are 
forecast to pass through 
Central every day by 2036, 
up from about 250,000 at 
present.
 “Access around Central 
is like a rabbit warren. 
What this will do is open 
it up,” Transport Minister 
Andrew Constance said.
“Look at Grand Central 
Station in New York – this 
is what we’re going to see 
here in the heart of mid-
town in terms of Sydney.”
 One commercial prop-
erty will be compulso-
rily acquired for the new 
walkway, and as well as 
a number of leases at the 
station.
The government has 
called for expressions of 
interest from the private 
sector for the fitout of the 
station and the new Cen-
tral Walk on Wednesday.
 A bridge will also be built 
from Regent Street, on 
the western side of the 
station, to the construc-
tion area at Central.
Sydney Trains chief ex-
ecutive Howard Collins 
described the plans as a 
“massive game changer” 
for people who had diffi-

Major new walkway for Central Station 
to link metro and suburban train lines 
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culty getting around the 
station.
“It will just make inter-
changing so much easi-
er,” he said.
Timetable changes to be 
released next year for 
Sydney’s rail network 
will incorporate the first 
stage of the new metro 
line from Rouse Hill in 
Sydney’s north west to 
Chatswood, as well as 
the impact of the tem-
porary loss of the three 
platforms at Central dur-
ing construction.
Mr Collins urged people 
to be patient during con-
struction of the walkway 
and new metro platforms, 
and said staff would help 
people navigate the build-
ing site and ensure every 
existing service contin-
ued to operate.
“We’re not cancelling 
services but there may 
be some changes in your 
route and your pattern of 
service,” he said.
The station for the metro 
line beneath Central will 
be 250 metres long and 
sit 30 metres below the 
surface.
In September, the gov-
ernment sought commu-
nity feedback on plans to 
renovate the 110-year-
old Central Station, which 
covers 20 hectares.
An “outcome report” of 
that feedback is under-
stood to focus on the 
need for more shops, ca-
fes, restaurants and big-
ger spaces.
The stations overhaul will 
be a key part of the rede-
velopment of the Central 
to Eveleigh rail corridor.

Premier Gladys Berejiklian and Transport Minister Andrew Constance at Central Station on Wednesday. Photo: Peter Braig 

The company set to lead 
the Turnbull govern-
ment’s “digital transfor-
mation” of Centrelink 
previously ran a botched 
$800 million overhaul of 
the Australian Tax Office 
that delayed tax returns to 
one million Australians. 
On Wednesday, Human 
Services Minister Alan 
Tudge announced man-
agement consultancy 
firm Accenture would 
transform the depart-
ment’s $100 billion wel-
fare payment system as 
the government looks to 
leave behind months of 
controversy over its au-
tomated debt recovery 
system. 
Are Centrelink’s debt col-
lectors law breakers?
Consumer law prohibits 
some of the practices al-
legedly employed by debt 
collection agencies work-
ing for Centrelink, accord-
ing to testimony before a 
parliamentary committee.
But the last time Accen-
ture undertook a major 
$820 million overhaul of 
the Tax Office it resulted 
in 17,000 public com-
plaints, 500 bug fixes, 
and reams of unintelli-
gible data being sent to 
Centrelink, the organisa-
tion it is now set to digi-
tally transform.   
The company will be re-

Company ‘digitally transforming’ Centrelink 
also led $800 million Tax Office bungle

sponsible for developing 
Centrelink’s new web-
site and payment system 
and providing what Mr 
Tudge’s office describes 
as an “end-state technol-
ogy solution”. 
A Senate estimates hear-
ing into the bungled Tax 
Office roll-out in 2010 
heard taxpayers were 
issued tax debts when 
they were owed refunds 
because the supercom-
puter could not cope with 
negative figures such as 
“minus $5000” on a tax 
return. 
The latest tender approv-
al came despite Com-
monwealth procurement 
rules specifying the de-
partment must take into 
account “the potential 
supplier’s relevant expe-
rience and performance 
history”. 
A spokeswoman said 
the company “has main-
tained a significant pres-
ence helping the Tax 
Office with various IT ini-
tiatives.” A review from IT 
firm CPT Global said the 
2010 implementation was 
“a significant milestone”. 
Mr Tudge would not 
comment on how Accen-
ture had been chosen or 
how much the contract 
was worth but said in a 
statement the company 
outperformed other top-

ranked firms to win the 
contract.   
“The systems integrator 
tender ran by my depart-
ment generated a strong-
ly competitive response 
and I am confident we 
have secured the best op-
tion,” he said. 
On Tuesday, Assistant 
Minister for Digital Trans-
formation Angus Taylor 
said his government was 
“doing transformative 
work to remedy past mis-
takes”. 
His spokeswoman said 
on Wednesday the Digital 
Transformation Agency 
was partnering with oth-
er agencies and depart-
ments to deliver improved 
services.
“The agency has an ex-
panded role including 
oversight of the gov-
ernment’s major digital 
projects and capacity 
to remediate projects if 
needed,” she said.  
In March, a Senate com-
mittee hearing into the 
so-called Centrelink ro-
bo-debt debacle heard 
that welfare recipients 
pursued for debt recovery 
had been targeted by debt 
collectors and threatened 
with jail over money that 
they don’t owe.
The program has affected 
200,000 people so far 
through an automated 
system that matches in-
formation from Centrelink 
and the Australian Tax of-
fice.  
Department of Human 
Services secretary Kath-
ryn Campbell said the 
program would be “re-
fined” but there were no 
plans to scrap it, with 
$300 million in debt ex-
pected to be collected.

senate estimates hearing into the bungled tax office roll out in 2010 heard taxpayers were with issued tax debts when 
they were owed refunds because the supercomputer could not cope with negative figures. Photo: Louie Douvis

Human Services Minister Alan Tudge  Photo: Andrew Meares
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Bank of Sydney hosted a 
dinner on Thursday 16th 
of March at Le Montage 
in presence of Dr Salim 
Sfeir, Chairman and CEO 
of Bank of Beirut, Dr 
Nicholas Pappas, Chair-
man of Bank of Sydney, 
The Hon. John Ajaka 
MLC, President of NSW 
Legislative Council, Mr 
Miltos Michaelas, CEO 
along with the Bank’s 
Board Members from 
Sydney and Lebanon, 
religious leaders, politi-
cians, community lead-
ers and 400 guests from 
the Greek, Lebanese and 
Australian communities.
The dinner was a celebra-
tion of the communities’ 
successes as Special 

Lifetime Achievement 
Awards were presented 
by Dr Salim Sfeir to: 
His Excellency Bishop 
Antoine Charbel Tara-
bay, Maronite Bishop of 
Australia, His Eminence 
Metropolitan Archbishop 
Paul Saliba, Primate of 
the Antiochian Orthodox 
Church of Australia and 

Bank of Sydney celebrates 6 years being part of Bank of Beirut Worldwide Family

New Zealand, Sheikh 
Malek Zeidan, Represen-
tative of Dar-Al Fatwa in 
Australia, The Hon. John 
Ajaka, President of NSW 
Legislative council, Dr 
Nicholas Pappas AM, 
Chairman of Bank of 
Sydney, His Excellency 
George Bitar Ghanem, 
Consul General of Leba-

non in Sydney and Mr 
Anwar Harb AM, Publish-
er and Editor-in- chief 
of Annahar Newspaper 
Australia.
A special Lifetime 
Achievement Award 
was presented to His 
Eminence Archbishop 
Stylianos, Primate of the 
Greek Orthodox Church 
in Australia, at a warm 
private gathering on Fri-
day morning as he was 
unable to attend on the 
night.
As well as celebrating 6 

years working together 
with Bank of Beirut, the 
Bank of Sydney manage-
ment and guests also 
celebrated the timeless 
service and dedication of 
12 of its employees who 
have been serving the 
Bank and its customers 
for more than 15 years.
Earlier during the day, Dr 
Salim Sfeir, was proud 
to receive a certificate 
of Recognition and Merit 
granted by the NSW Leg-
islative Council in rec-
ognition of his leader-

ship and support to the 
Australian and Lebanese 
friendship. The hon-
ouring ceremony was 
held at NSW Parliament 
house in presence of 
Bank of Sydney’s Board 
Members and commu-
nity Leaders. 
In addition, The World 
Lebanese Cultural Union 
of Australia and New 
Zealand presented to Dr 
Sfeir an award in appre-
ciation for his achieve-
ments especially to the 
Lebanese diaspora. 



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

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




