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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

اجلمهورية  رئيس  عاد 
اىل  عون  ميشال  العماد 

بريوت عند االوىل من بعد 
ظهر امس االول اخلميس، 

الوفد  ترأس  ان  بعد 

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

القمة املصرية - األمريكية تناقش االقتصاد واإلرهاب وعملية السالم

باسيل من اسرتاليا: سنبدأ قريبا بتعيني قناصل فخريني ونستعد ملؤمتر الطاقة االغرتابية 

عون: اشكر اللبنانيني على عاطفتهم 
وسأبقى حامال قضية لبنان والعرب 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

املصري  الرئيس  يبدأ 
مطلع  السيسي  عبدالفتاح 
إىل  رمسية  زيارة  األسبوع 
قطيعة  ُتنهي  واشنطن، 
عقد،  من  أكثر  استمرت 

السابق  الرئيس  كان  إذ 
رئيس  آخر  مبارك  حسين 
مصري يزور البيت األبيض 

يف العام 2004.
يلتقي  أن  املقرر  ومن 

السيسي الرئيس األمريكي 
غد  بعد  ترامب  دونالد 
تطوي  قمة  يف  اإلثنني، 
العالقات  تراجع  صفحة 

وهيئات الرئيس العماد ميشال عون يتحدث للصحفيني يف الطائرة  منسقيات  ترحب 
احلر  الوطين  التيار 
الواليات  ويف  الفيدرالية 
بزيارة معالي وزير اخلارجية 
جربان  املهندس  اللبنانية 

التيار الوطين احلر  يرحب بالوزيرين 
جربان باسيل وبيار رفول يف اسرتاليا

باسيل ومعالي وزير شؤون 
اللبنانية  اجلمهورية  رئاسة 
اىل  رفول  بيار  الدكتور 
اسرتاليا متمنية هلما زيارة 
ناجحة ومثمرة ملا فيه خري 

معالي وزير شؤون رئاسة الجمهورية بيار رفولمعالي وزير الخارجية جربان باسيل
اجلالية ولبنان.

وقد حطت طائرة الوزيرين 
االول  امس  ظهر  بعد 
اخلميس يف بريث ووصال 

التتمة صفحة 31

اخلارجية  وزير  قال   
ريكس  األمريكي 
وضع  إن  تيلرسون، 
بشار  السوري  الرئيس 
الشعب  سيقرره  األسد 
املدى  »على  السوري 
ما  حيدد  ومل  البعيد«، 
إذا كان يعين االنتخابات 
القرار  مبوجب  املقررة 
بعد  أو   2254 الدولي 

ذلك.
السفرية  وقالت   
األمم  يف  األمريكية 
هايلي  نيكي  املتحدة 
الواليات  أولوية  »أن 
مل  سورية  يف  املتحدة 

تعد إزاحة األسد«.
 وأعلن الرئيس الروسي 
فالدميري بوتني استعداد 

واشنطن: مصري 
األسد يقرره 
الشعب السوري

التتمة صفحة 31
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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

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

بلدة   يف  ولد  صايف   محمد  الحاج 
لبنان  شمال  الضنية  قضاء   القطني 
هاجر اىل أوسرتاليا يف عمر الورود  وله 
تزوج  عامًا   وعشرون  واحد  العمر  من 
سنة  وعشرون  خمس  العمر  من  وله 
وبنت  شباب  أربعة  أوالد  خمسة  وله 
وسعداء  متزوجون  جميعهم  واحدة 
ومهنهم  تخصصهم  ضمن  وعاملون 
واملعاهد  الجامعات  من  التخرج  بعد 
ويعود  الحرة  مهنهم  ملمارسة   املهنية 
املنزل  ربة  للزوجة  اهلل  بعد  الفضل 
اإلهتمام  كامل  األوالد  أولت  حيث 
بهم  واإلعتناء  لرتبيتهم  وتفرغت 
األول  لوطنهم  صالحني  أوالدًا  ليكونوا 
أوسرتاليا ووطنهم األصل لبنان، حيث 
تفرغ الحاج محمد صايف لخدمة الجالية 
وطأت  أن  منذ  واللبنانية  اإلسالمية 
قدماه أرض أوسرتاليا حيث لم يكن يف 
هذا البلد شيخ وال مسجد وال مدرسة 
وال مقربة إسالمية وكان ذلك يف سنة 
١٩٦٩م وبدأ العمل يف خدمة الجالية 
وأبنائها طبعًا مع حفنة قليلة من الرجال 
وترأس  الوقت  ذاك  يف  املخلصني 
يف  مرات  خمس  اإلسالمية  الجمعية 
ظروف صعبة ومحرجة لم يرد أن يتكلم 
العمل  يكون  أن  يحب  كونه  بالتفصيل 
ناجحًا يف كل  هلل وليس للشهرة وكان 
هذه الظروف الصعبة حيث أنجز فيها 
الكثري من املدارس بعد الوقت للجمعية 
بني  التي  البيوت  وشراء  اإلسالمية 
حصة  له  وكان  الشباب  مركز  عليها 
األسد يف إتمام بنائه باإلضافة إىل كثري 
املساجد ضمن  بناء  املساعدات يف  من 
وخارج أوسرتاليا والتصدي لبيع قسم 
من أرض مدرسة امللك فهد قبل بنائها 
والتعاون مع املخلصني من أبناء الجالية 
اىل  كبداية  فهد  امللك  بناء مدرسة  يف 
األول  مدارس  العشر  من  أصبحت  أن 
نذكر  أن  يمكننا  كذلك  الوالية،  يف 
نشاطات الحاج محمد صايف يف جمعية 
أبناء الضنية الخريية التي ترأسها لعدة 
سنوات ويف عهده أشرتي بيت الضنية 
فمنهم  الجمعية  أعضاء  األخوة  بتعاون 

وما  ينتظر  من  ومنهم  نحبه  من قضى 
بدلوا تبديال. ثم بني بعهد الحاج وجيه 
الجمعية  رئيس  مع  بالتعاون  هوشر 
الحالي الحاج عمر ياسني وجميع األخوة 
األعضاء عشرون شقة وقاعة يف البداية 
وهول  رود  أوبرن ستيشن  منطقة  يف 
بثمنهم  وإشرتين  الشقق  وبيع  س. 
أكثر  أرضه  مساحة  مبنيان  فيه  العقار 
من الفني ومئتان مرت مربع وفيه ثالث 
قاعات وحوالي خمس عشرة غرفة ويف 
ليكون  املوافقة  أخذنا  املاضية  السنة 
على هذا البناء مركز للجالية الضنـّاوية 
إسناد  باب  من  وهذا  الخدمات  متعدد 
عمر  الحاج  بنشاط  كان  ألهله  الفضل 

ياسني وتعاون األخوة األعضاء .
ساهم  صايف  محمد  الحاج  أن  كما 
يف  جبارة  محمد  الشيخ  مع  بالعمل 
لبنان  يف  الضنية  وأزهر  مدرسة  دعم 
حصل  وقد  واأليتام.  الفقراء  ومساعدة 
النائب  من  أولها  ميداليات  عدة  على 
الفيدرالي داريل ملحم موقعة من عدة 
أوسرتاليا  وزراء  رئيس  ومن  وزراء 
الجالية يف بناء مركز  كيفن راد لخدمة 
اإلسالمية  الجالية  وخدمة  الشباب 
بدعم من  نائب رئيس بلدية كانرتبري 
السابق خضر صالح كذلك حصل على 
الوالية  حكومة  رئيس  من  ميدالية 

ومن   ، أيما  موريس   السيد  السابق 
األضاحي  يف  ملساعدتهم  الزكاة  بيت 

ومساعدة الفقراء.
السيد  ميدالية من  أنه حصل على  كما 
يف  متطوعًا  لعمله  فوريللو  روبرت 
كانرتبري   بلدية  يف  املسنني  لجنة 
الزكاة  بيت  من  تقدير  شهادة  وأيضًا 
ستة2٠١٦ وشهادة تقدير من جمعية 
برئاسة  الحوار  ومجموعة  ريفروود 
التناغم  يوم  يف  صالح   خضر  االخ 

األوسرتالي .
النائب  من  مؤخرا  صايف  حصل   وقد 
شهادة  على  بورك  طوني  العمالي 
سفري السالم واإلحرتام ، حيث سيكون 
السفري محمد صايف يف طليعة ومقدمة 
النائب  لها  دعا  التي  االحرتام  مسرية 
املسلمة  الجالية  عن  كمندوب  بورك 

باسرتاليا.
ويتوجه صايف بالشكر والتقدير للنائب 
النواب  االخوة  وجميع  بورك  طوني 
العنصرية  ضد  لوقوفهم  واملناصرين 
وتصديهم للسهام الحاقدة التي تشنها 
املسلمني  هانسون ضد  بولني  املدعوة 
اوساط  يف  شعبيتها  بزيادة  طمعا 
يف  للسري  الجميع  ويدعو  العنصريني 
)امس(  الجمعة  يوم  االنسجام  مسرية 

يف 3١ اذار مارس .

احلاج حممد صايف سفريا للسالم والوئام
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النواب  جملس  رئيس  ترأس   
نبيه بري، بعد ظهر امس االول 
مكتب  هيئة  اجتماع  اخلميس، 
اجمللس حبضور النواب: انطوان 
وائل  موسى،  ميشال  زهرا، 
ابو فاعور، امحد فتفت وسريج 
العام  االمني  طورسركيسيان، 
واملدير  ضاهر  عدنان  للمجلس 

العام حممد موسى.
زهرا  ادىل  االجتماع  بعد 
»عقدت  التالية:  باملعلومات 
جلسة  اجمللس  مكتب  هيئة 
بري.  الرئيس  دولة  من  بدعوة 
مستهلها  يف  التصديق  وجرى 
التشريعية  اجللسة  حمضر  على 
عدد  فيها  اقر  اليت  السابقة 
املتعلقة  القوانني  مشاريع  من 
ووقعها  دولية  باتفاقيات 
دولته، الن هناك مهال القرارها 
مبرور  تسقط  ال  كي  ونشرها 
وجرى  ايام.  خالل  وهي  املهل 
ايضا التفاهم على دعوة اجمللس 
خالل االسبوع املقبل اىل جلسة 
مناقشة عامة سبق وان تشاور 
مع  خبصوصها  الرئيس  دولة 
دولة رئيس احلكومة، وسيعلن 
عن موعدها الحقا النه قد تكون 
ومسائية  صباحية  طويلة  جلسة 

الكثر من يوم«.
قانون  ملوضوع  بالنسبة  سئل: 
يف  سيكون  اين  االنتخاب 

اجمللس او احلكومة؟
مساع  حاليا  »جتري  اجاب: 
االطراف،  كل  بني  واتصاالت 
الرئيس  دولة  دعا  ان  وسبق 
بري احلكومة الن جتهد من اجل 
وعندما  االنتخاب،  قانون  اقرار 
اليت متثل كل  احلكومة  يقر يف 
الكتائب  حزب  عدا  ما  االطراف 
يصبح سهال جدا وسريعا مروره 
يف جملس النواب. وما مسعناه 
الوقت  يف  احلكومة  اطراف  من 

االتصاالت  هذه  ان  احلاضر 
او  اليومني  يف  ستستكمل 
الثالثة املقبلة، وعليه قد تعمد 
القرار  جلسة  عقد  اىل  احلكومة 

مشروع قانون االنتخابات«.
العامة  املناقشة  جلسة  وعن 
قال زهرا: »هي جلسة مناقشة 
تشريعية.  جلسة  وليست  عامة 
ويف هذه اجللسة تدلي احلكومة 
عن  ببيان  رئيسها  بشخص 
عملها يف الفرتة اليت امضتها، 
ويناقشها النواب كل كما يرتئي 

ويشاء«.
ان  يبدو  ال  االن  حتى  سئل: 
هناك قانونا لالنتخاب حيوز على 

الثلثني يف جملس الوزراء؟
يف  استطاعوا  »طاملا  اجاب: 
جملس الوزراء ان يتفاهموا على 
اخرى  مواضيع  وعلى  املوازنة 
يقول  كما  االجواء.  نفس  يف 
العهد  هذا  يف  سريج،  الزميل 
الذي يسوده التفاهم والتفاؤل 
واملصاحلات، نأمل ان يتوصلوا 
انتخابات  قانون  صيغة  اىل 

ترضي كل االطراف«.
التمديد  ستغطون  هل  سئل: 

للمجلس هذه املرة؟
اي  على  مبكر  »الوقت  اجاب: 
طرح من هذا النوع، واالهم اآلن 
هو اجناز قانون انتخابات ضمن 

مهلة معقولة«.

طور سركيسيان
»اليوم  طورسركيسيان:  وقال 
والعدل  االدارة  جلنة  اىل  احيل 
بالذي  املتعلق  القانون  اقرتاح 
خمتلفتني.  وظيفتني  يف  يعمل 
واملوظفني  الناس  نريح  ولكي 
اليت  الصعبة  الظروف  ظل  يف 
منر بها، فان احالة هذا االقرتاح 
والعدل  االدارة  جلنة  اىل  فورا 
والتوصل  دراسة  اجل  من  هو 

اول  على  ليكون  نتيجة  اىل 
يف  النه  تشريعية.  جلسة 
اجمللس  اولويات  من  النهاية 

اراحة الناس«.
سفرية النروج

استقبل  بري  الرئيس  وكان 
لني  لبنان  يف  النروج  سفرية 
العالقات  معها  وعرض  الند 
الثنائية والتعاون بني البلدين.

مخزومي
واستقبل بعد الظهر رئيس حزب 
فؤاد خمزومي  الوطين«  »احلوار 
الذي قال بعد اللقاء: »الزيارة 
الرئيس،  دولة  مع  للتشاور 
أجواء  إىل  مرتاحا  وجدته  الذي 
وجناح  ان  عمَّ يف  العربية  القمة 
احلضور اللبناني برئاسة العماد 
عون والرئيس احلريري يف نقل 
صورة إجيابية عن لبنان، وحنن 
عندما  اجلميع  يرى  أن  أردنا 
أن  القمة  إىل  الرئيسان  يذهب 
معهما«،  كله  اللبناني  الشعب 
االنفتاح  »أهمية  على  مشددا 
وتعزيز  اخلليج  دول  على 
العالقات وتفعيلها على خمتلف 

املستويات«.
يف  عون  خطاب  خمزومي  ومثن 
لبنان  وجه  »بيض«  »إذ  القمة 
وأظهر أن لبنان هو جسر تواصل 

يف ما بني بلدان املنطقة«.
الكهرباء،  خلطة  وبالنسبة 
ليصري  فول  تقول  »ال  قال: 
باملكيول«، مذكرا مبراحل سابقة 
»وعد فيها اللبنانيون بالكهرباء 
24 على 24 لكن الوضع بقي على 
ما هو عليه إذا مل يكن أسوأ«. 
معتربا ان »إقامة معمل للكهرباء 
يشكل خطة اسرتاتيجية تكاليفه 
توازي تكلفة البواخر اليت تربض 
على الشاطئ وتكاليفها تساوي 
تسحب  سنويا  دوالر  مليار 
يدفع  الذي  اللبناني  جيب  من 
وعن  الكهرباء  عن  فاتورتني 
خمتلف اخلدمات أيضا«. وقال: 
وليس  تتغري  املنطقة  »إن 
ما  الكايف النتظار  الوقت  لدينا 
اإلقليمي  الوضع  إليه  سيؤول 

لتحسني وضعنا الداخلي«.
وعن زيارة رئيس احلكومة سعد 
اعترب  السعودية،  إىل  احلريري 
إجيابية  »خطوة  أنها  خمزومي 
التوفيق، وأن  له  جدا«، متمنيا 
وشهر  السياحة  موسم  يكون 
على  خريا  املقبلني  رمضان 

البلد«.

    بري ترأس اجتماع مكتب اجمللس واستقبل سفرية النروج وخمزومي

 زهرا: تفاهمنا على الدعوة جللسة مناقشة 
عامة االسبوع املقبل 

الرئيس بري مرتئسا هيئة مكتب املجلس

بو  الياس  السابق  الوزير  رد 
االتصاالت  وزير  على  صعب 
مجال اجلراح، وقال يف بيان: 
االتصاالت  وزير  »معالي 
الصديق مجال اجلراح، مل أكن 
يف وارد الدخول يف سجاالت 
ونقاشات حول التصريح الذي 
إنك  فيه  وقلت  به،  أدليت 
اللبناني  الدستور  يف  جتد  مل 
مادة تعطي شخصا، مهما عال 
اتفاقات  إجراء  سلطة  شأنه، 
االوروبي  االحتاد  مع  متويل 
غريها،  أو  املتحدة  االمم  أو 
جملس  يقرره  االمر  وهذا 
الدستور،  ينص  كما  الوزراء 
معرض  يف  صرحت  ما  على 
تعيين مستشارا لفخامة رئيس 

اجلمهورية للتعاون الدولي.

الدستور،  وملنفعة  أني،  إال 
منا،  كل  شأن  عال  ومهما 
أذكرك باملادة 52 من الدستور 
اجلمهورية  رئيس  تولي  اليت 
املفاوضة يف عقد املعاهدات 
باالتفاق  وإبرامها  الدولية 
أن  على  احلكومة،  رئيس  مع 
الوزراء،  جملس  عليها  يوافق 
اإلجرائي  اإلبرام  مرحلة  يف 
احلاالت  يف  النواب،  وجملس 
املذكورة  املادة  يف  احملددة 

لإلبرام التشريعي.

إن هذه املادة الدستورية تؤكد 
بالتفاوض  الرئيس  صالحية 
يف عقد املعاهدات الدولية مع 
رئيس احلكومة، من دون ان 

تلغي دور جملس الوزراء.

لذلك ماذا يفيد هذا االنتقاص 
من دور جملس الوزراء احملفوظ 
ألن  الدستورية،  املادة  يف 
ينتقص  ان  يستطيع  ال  احدا 

من اختصاص دستوري؟.

أوأكد  أن  يهمين  باإلضافة، 

   بوصعب رد على اجلراح: املادة 52 من الدستور تولي رئيس 
اجلمهورية املفاوضة يف عقد املعاهدات باالتفاق مع رئيس احلكومة 

 2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 

GRANVILLE WARD

املاروني  البطريرك  أجرى 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول  امس  ظهر  بعد  الراعي، 
اخلميس، اتصاال هاتفيا برئيس 
العماد ميشال عون،  اجلمهورية 
اىل  العودة  بسالمة  إياه  مهنئا 
لبنان. وكانت مناسبة مثن خالهلا 
القمة  يف  عون  خطاب  الراعي 
العربية، واصفا إياه ب«اجلريء 

والصريح واحملب«.
وتطرق احلديث اىل »الزيارة اليت 

قام بها فخامة الرئيس حلاضرة 
البابا  قداسة  ولقائه  الفاتيكان 
احاطت  اليت  االجيابية  واالجواء 

هذه الزيارة ونتائجها«.
الراعي  آخر، اتصل  على صعيد 
باالمام الشيخ عبد االمري قبالن، 
للمجلس  رئيسا  بانتخابه  مهنئا 
االعلى،  الشيعي  االسالمي 
الصحة  من  »املزيد  له  متمنيا 
مسريته  لالستمرار يف  والعطاء 

الروحية والوطنية«.

مستشار  مع  أنسق  انين 
الوزراء  جملس  رئيس  دولة 
مثل  ملتابعة  قبله  من  املكلف 
جمديا،  تنسيقا  امللفات  هذه 
مقتضيات  نعي  أننا  يعين  ما 

املادة الدستورية املذكورة.

من هنا كان من األفضل تدارك 
اختصاص  دائرة  يف  الزلة 
رئيس اجلمهورية يف العالقات 
وباالتفاق  باملباشرة  اخلارجية 

مع رئيس احلكومة.

هذا  خدمة  يف  زميل  يا  كلنا 
وكل  موقعه  من  كل  الوطن، 

منا يعرف موقعه جيدا«.

   الراعي اتصل بعون مثمنا خطابه يف القمة وهنأ عبد االمري 
قبالن هاتفيا بانتخابه رئيسا للمجلس االسالمي الشيعي 

 عاد رئيس جملس الوزراء سعد 
إىل  االول  امس  احلريري مساء 
اليت  الرياض  بريوت قادما من 
الطائرة  على منت  كان وصلها 
امللكية اليت أقلت خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد 

العزيز من ااْلردن.

الرئيس احلريري عاد من الرياض
خالل  احلريري  الرئيس  والتقى 
ولي  ولي  للرياض  زيارته 
حممد  األمري  السعودي  العهد 
بن سلمان بن عبد العزيز وعددا 
معهم  وحبث  املسؤولني،  من 
األوضاع يف املنطقة والعالقات 

الثنائية بني البلدين.

رأى عضو كتلة »تيار املستقبل« 
النائب خالد زهرمان يف حديث 
إىل بر نامج »حوار أونالين« من 
صوت لبنان 100,5 أن »خطاب 
القمة  يف  اجلمهورية  رئيس 
منه  أكثر  وجدانيا  كان  العربية 
سياسيا«، مشريا إىل أن »أهم 
ما جرى يف القمة هو إستعادة 
الدعم العربي«، معتربا »مرافقة 
للملك  احلريري  سعد  الرئيس 
مؤشرا  السعودية  إىل  سلمان 

اىل الدعم السعودي للبنان«.
الرؤوساء  رسالة  موضوع  ويف 
ان  على  زهرمان  شدد  اخلمسة 

زهرمان: غري متفائل بوالدة قانون إنتخابي
نطاق  عن  خيرج  مل  »مضمونها 
عليها  املتفق  الوطنية  الثوابت 
على طاولة احلوار، إال أن الضجة 
يف  تكن  مل  حوهلا  أثريت  اليت 

حملها«.
الثقة  ومتنى زهرمان »إستعادة 
والدولة  اللبناني  املواطن  بني 
الكهرباء،  ملف  يف  وخباصة 

وتطبيق اخلطة املتفق عليها«.
»غري  أنه  زهرمان  أكد  كما 
إنتخابي  قانون  بوالدة  متفائل 
اليت  األصوات  بعض  عكس 
أوحت بذلك، وأننا ذاهبون إىل 

متديد تقين ال حمالة«.
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عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
اجتماعها الدوري يف مقرها يف 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 
رعد، وجرى البحث، وفق بيان، 
يف العديد من القضايا وامللفات 
معاجلتها  تسهم  »اليت  احمللية 
السياسية  احلياة  نظم  يف 
يف  واالقتصادية  واالجتماعية 
لتطلعات  وتستجيب  البالد، 
االستقرار  حنو  اللبنانيني 
الرقابة  على  والقدرة  والعدالة 
على  للمسؤولني  واحملاسبة 

اختالف مواقعهم«.

وعلى املستوى االقليمي، جرى 
عرض لوقائع القمة العربية وما 
ختامي.  بيان  من  عنها  صدر 
ومثنت الكتلة »مضمون اخلطاب 
الرئيس  فخامة  به  أدىل  الذي 
على  من  عون  ميشال  العماد 
والذي عرب  العربية،  القمة  منرب 
الوطين  املوقف  عن  خالله  من 
رؤية  على  وانطوى  اللبناني 
بعيدة  ووازنة،  عاقلة  عميقة 
ومت  واحملاباة«،  التملق  عن 
استبداد  »تصاعد  عند  التوقف 
السلطة يف البحرين ضد شعبها 
املظلوم والصابر، وعند الذكرى 
 - االمريكي  »للعدوان  الثانية 
السعودي املتواصل ضد اليمن 
من  به  يتسبب  وما  وشعبه، 
جمازر وحشية وجرائم موصوفة 
الشعب  تثن  االنسانية مل  ضد 
والدفاع  الصمود  عن  اليمين 
وحقه  سيادته  عن  املشروع 
يف تقرير مصري بلده بعيدا عن 

التدخالت والوصايات«.

وخلصت الكتلة اىل ما يأتي:
القوى  أن  الكتلة  تعترب   -1«
السياسية قد استنفدت الوقت 
الصيغ  دراسة  يف  الكايف 
االنتخاب،  لقانون  املقرتحة 
وبات لزاما على اجلميع التوافق 
املقبلة  القليلة  االيام  خالل 
اليت  النهائية  الصيغة  على 
الواحد  العيش  وحتمي  تكرس 
واملناصفة وحتقق صحة التمثيل 

وعدالته وفعاليته ومشوليته.

وتؤكد الكتلة يف هذا اجملال أن 
لكل مكونات  الوطنية  املصلحة 
وطنية  مقاربة  تقتضي  البالد 
االعداد  تفاصيل  عن  مرتفعه 

يوما  تكن  مل  اليت  واالحجام 
من  مكون  ألي  ضمانا  تشكل 

املكونات.
إن النسبية الكاملة هي الصيغة 
ملندرجات  تستجيب  اليت 
الوفاق  ووثيقة  الدستور 
متساوية  فرصا  ومتنح  الوطين 
خصوصا  املكونات  مجيع  امام 

مع التزام املناصفة.

2- ترى الكتلة بعد اقرار احلكومة 
مشروع قانون املوازنة العامة، 
اىل  إحالته  االسراع يف  وجوب 
بقطع  مرفقا  النيابي  اجمللس 
احلساب من أجل أن تباشر جلنة 
املال واملوازنة مناقشتهما معا 
تقريرها  مع  احالتهما  ثم  ومن 

اىل اهليئة العامة للمجلس.

اقرار  ان  الكتلة  تؤكد   -3
سلسلة الرتب والرواتب للقطاع 
العام هو حق مشروع للموظفني 
واألجراء  واملستخدمني 
واملتقاعدين، ال جيوز التقاعس 
وإيفائه،  إقراره  يف  التأخر  أو 
ومن شأنه أن يسهم يف حتقيق 
االجتماعي،  واالمن  التوزان 

وخفض عجز املوازنة.

4- تأسف الكتلة لتماهي مواقف 
مع  وحلفائه  السعودي  النظام 
االسرائيلي،  العدو  مواقف 
يف  التشارك  جلهة  وخصوصا 
اليران  العداء  اسرتاتيجية 
اسالميا شقيقا  بلدا  متثل  اليت 
وصديقا وشريكا يف محل اعباء 
واالسالمية  العربية  القضايا 
قضية  طليعتها  ويف  العادلة 
يف  شعبها  وحق  فلسطني 
وطنه  اىل  الكاملة  العودة 
كامل  على  سيادته  وممارسة 

ترابه وأرضه.
االيراني  االهتمام  كان  واذا 
الفلسطينية  القضية  بنصرة 
يعترب تدخال يف الشأن الداخلي 
ادانة ممجوجة  العربي يستدعي 
السعودي  النظام  من  ومتكررة 
وحلفائه، فإن التدخل السعودي 
البحرين  يف  واملباشر  السافر 
واليمن وسوريا والعراق وغريها 
العربية واالسالمية  البلدان  من 
االدانات  يستوجب  عدوان  هو 
ما  هلا  واليت  ضده،  الصارخة 

يربرها وحيفز عليها«.

    الوفاء للمقاومة:
 موقف الرئيس يف القمة العربية 

انطوى على رؤية عميقة عاقلة ووازنة 

اللواء أشرف ريفي اآلتي:  الوزير السابق      صدر عن مكتب 
»تقوم جهات منظمة باستحداث حسابات وهمية ومشبوهة تضع 
صورة اللواء ريفي، على وسائل التواصل اإلجتماعي، واستخدامها 
ل يف هذا اإلطار،  لنشر الشتائم واحلمالت واألكاذيب، وآخر ما سجِّ
التعرض للمملكة العربية السعودية، وبعض القيادات اللبنانية، 
لالحياء بشكل مباشر أو غري مباشر، بأن مصدر هذه احلمالت هو 

اللواء ريفي أو احمليطني به.
إنتهى  بائد  الغرف السوداء، وهي تعود لزمن  لقد خربنا سلوك 
اىل غري رجعة، وهذه األفعال اجلرمية ساقطة يف مهدها، وحنتفظ 
حبق املالحقة القانونية لكل من يقف وراء هذه احلسابات املشبوهة 

ومن حيركها«.

ريفي: جهات استحدثت حسابات 
مشبوهة تضع صورتي لنشر الشتائم

عقد وزير اإلعالم ملحم الرياشي 
اللبنانية  اجلمعية  ورئيس 
نعيم  الربوفسور  العلوم  لتقدم 
عويين، مؤمترا صحافيا يف قاعة 
أعلنا  الوزارة،  يف  االجتماعات 
السنوي  املؤمتر  إطالق  عن  فيه 
العلمي الدولي الثالث والعشرين 
»األحباث  عنوان  حتت  للجمعية، 
اإلنسان«،  خدمة  يف  والعلوم 
يف  العلوم  كلية  مع  بالتعاون 
واجمللس  اللبنانية  اجلامعة 
يف  العلمية  للبحوث  الوطين 
لبنان، يف جممع رفيق احلريري 

اجلامعي - احلدت.
حضر املؤمتر املدير العام للوزارة 
الرئيس  فلحة،  حسان  الدكتور 
الربوفسور  للجمعية  السابق 
عبدو جرجس، الربوفسور روجيه 
يف  العلوم  كلية  ممثل  لطيف، 
الربوفسور  اللبنانية  اجلامعة 
إبراهيم بو ملهم، ممثلة اجمللس 
العلمية،  للبحوث  الوطين 
اجلمعية  يف  االعالم  مسؤولة 
وممثلون  الصلييب،  كريستني 
لعمداء كليات من جامعات عدة.

الرياشي
بداية قال الرياشي إن »إطالق 
املؤمتر العاملي ليس جديدا على 
فاملنطقة  املنطقة،  وعلى  لبنان 
مرت يف زمن ازدهار علمي كبري 
وكانت  االحنطاط،  زمن  قبل 
كل  قبل  العرب  عند  العلوم 
واخلوارزمي  العامل،  يف  العلوم 
قواعد  على  املوسيقى  يؤلف 
احلساب  يدخل  وحاليا  اجلرب، 
الواليات  يف  املوسيقى  على 
علينا  جديدا  ليس  اي  املتحدة، 
يف  متقدمة  العلوم  تكون  ان 
موجود  فاالنسان  جمتمعنا، 
والطاقة الفكرية موجودة وتبقى 
تأمني  واجباتنا  ومن  الفرصة، 
واملساحة  واملكان  الفرصة 
والبيئة احلاضنة لتتطور الفرصة 
باسم  حقيقيا  إبداعا  وتصبح 

لبنان والعامل العربي«.
اجلميع،  اىل  »حتياتي  وختم: 
وكل  االعالم  وسائل  وأدعو 
بالشؤون  املتخصصة  الربامج 
املؤمتر  متابعة  اىل  العلمية 
وتسويق  فيه  واملشاركة 
العلوم من جديد عند اللبنانيني 

والعرب«.
عويني

وزير  عويين  شكر  جهته،  من 
إطالق  الستضافته  اإلعالم 
»لفتة  إنها  وقال  مؤمتر،  أعمال 
عنه  املعروف  هو  منه،  مميزة 
دعمه الدائم لكل ما هو ثقايف 
ولتطور األحباث يف لبنان ملا هلا 
من فائدة يف تطوير جمتمعنا«.

أضاف: »تستضيف كلية العلوم 
يف اجلامعة اللبنانية مؤمتر اجلمعية 
جلسات  وستنعقد  السنة،  هلذه 
العلمية  األحباث  حول  النقاش 
وطاوالت احلوار يف جممع رفيق 
احلدت.  يف  اجلامعي  احلريري 
اجلامعة  رئيس  أشكر  هنا  من 
أيوب  الربوفسور فؤاد  اللبنانية 
العلوم  لكلية  السابق  والعميد 
زين  حسن  الربوفسور  الصديق 
للكلية  احلالي  والعميد  الدين 
للجهد  بدران  بسام  الربوفسور 
الكبري املبذول يف سبيل إجناح 

املؤمتر«.
املؤمتر  »ننظم  عويين:  وتابع 
سنويا مع شريكنا الدائم اجمللس 

الرياشي يف إطالق مؤمتر مجعية تقدم العلوم:

واجبنا تأمني الفرصة لتصبح إبداعا 
باسم لبنان والعامل العربي

وأود  العلمية،  للبحوث  الوطين 
العام اجمللس  األمني  أن أشكر 
الصديق الربوفسور معني محزة 
لنشاطات  املطلق  دعمه  على 

اجلمعية«.
باحث   400 أن  »الالفت  وقال: 
هلذه  العلمية  أوراقهم  قدموا 
ميادين  تنوعت  وقد  السنة، 
علوم  بني  ما  واملعرفة  العلم 
والفيزياء  والكيمياء  البيئة 
العلوم  اىل  والرياضيات، 
والطاقة  والطبية  اهلندسية 
الرتبوية  والعلوم  املتجددة، 
اإلنسانية  فالعلوم  واالجتماعية 
املؤمتر  يتوقف  وال  والفنون. 
إمنا  هذه،  العلمية  األوراق  عند 
من  مؤلفة  حتكيم  جلنة  تقوم 
جماله،  يف  كل  متخصصني، 
بدرس هذه األحباث ليصار إىل 
اجلمعية  فتقدم  أفضلها  اختيار 
بعض  أن  حتى  هلم،  جوائز 
ملباشرة  اختيارها  يتم  األحباث 

تنفيذها«.
هامش  على  »ستنعقد  أضاف: 
علمية  حوار  طاوالت   4 املؤمتر 
سياسية  شخصيات  تضم 
وعلمية، إضافة إىل متخصصني 
املطروحة  املواضيع  ليناقشوا 
مؤسسات  بني  اجلمع  بهدف 
مباشرة  املعنية  الدولة، 
باألحباث العلمية، ومراكز البحث 

واجلامعات«.

الكتائب  حزب  رئيس  استقبل 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
 - املركزي  الكتائب  بيت  يف 
الصيفي، سفرية االحتاد األوروبي 
نائب  حبضور  السن،  كريستينا 
الصايغ  سليم  الدكتور  الرئيس 
السياسي  املكتب  وعضو 
الكتائيب شادي معربس ومنسق 
احلزب  يف  اخلارجية  العالقات 

مروان عبداهلل.
وأوضح بيان للكتائب، أن »اللقاء 

    رئيس الكتائب عرض االوضاع مع سفرية االحتاد االوروبي 
املنوي  املاحنني  مؤمتر  تناول 
عقده يف بروكسيل يف اخلامس 
أن  وضرورة  املقبل  الشهر  من 
يلحظ أهمية دعم لبنان يف حتمل 
عبء النزوح السوري الذي يرزح 
التحمل  حتته ويفوق قدرته على 
تطرق  كما  كافة.  الصعد  على 
ال  األخرية  التطورات  إىل  اللقاء 
الفساد  مكافحة  ضرورة  سيما 
ذوي  حتمي  واضحة  خطوات  عرب 

الدخل احملدود.

الوطين  الدفاع  وزير  جال     
صباح  الصراف  رياض  يعقوب 
يف  اخلميس  االول  امس 
املركزي  العسكري  املستشفى 
يف بريوت، حيث اطلع على سري 
االقسام  خمتلف  وعاين  العمل، 

والتجهيزات املوجودة فيه.
مع  اجتماعا  الصراف  وعقد 
رئيس الطبابة العسكرية العميد 
من  وعدد  سرحال  ابو  ميشال 
على  منهم  واطلع  الضباط، 
والسبل  املستشفى  احتياجات 
الكفيلة بتفعيل العمل وتسهيل 
حصول العسكريني على اخلدمات 

الصحية والطبية.
واكد الصراف خالل اجلولة »ايالء 
وعائالتهم  للعسكريني  طبابة 
على  مشددا  خاصة«،  اهمية 
صلب  يف  يقع  االمر  »هذا  ان 
وقيادة  الدفاع  وزارة  اولويات 
يف  جهدا  تأل  مل  اليت  اجليش 

 الصراف تفقد املستشفى العسكري
تقديم كل ما يلزم للعسكريني 
مثنيا  الصحي«،  اجملال  يف 
يف  القيمني  »عمل  على 
واجلهاز  العسكري  املستشفى 
مبا  منوها  واالداري«،  الطيب 
رغم  املستشفى  هذا  »حققه 
االمكانات املتواضعة املوضوعة 

بتصرفه«.
»الوزارة  ان  الصراف  واعلن 
اجليش  قيادة  مع  بالتعاون 
من  العديد  دراسة  على  عاكفة 
بطبابة  ختتص  اليت  املشاريع 
يف  خصوصا  العسكريني، 
تسهيال  وذلك  البعيدة  املناطق 
يف  وعائالتهم  للعسكريني 
من  احتياجاتهم  على  احلصول 
الطبابة دون تكبد عناء الوصول 
»يشهد  ان  آمال  بريوت«،  اىل 
القطاع الصحي العسكري نهضة 
جديدة تضاف اىل ما حتقق يف 

الفرتة املاضية«.
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لبنانيات

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

اخلطيب  طارق  البيئة  وزير  جال 
منطقة  على  االول  امس  جمددا 
والشويفات  اجلنوبية  الضاحية 
ومطمر  الغدير  نهر  وجمرى 
كثب  عن  وإطلع  برافا  الكوستا 
الناجتة عن  التلوث  على مشاكل 
الصرف الصحي ومغاسل الرمول 
العشوائي  والتعدي  واملساخل 

على جمرى الغدير.
فريق  جولته  يف  الوزير  ورافق 
رئيسة  ضم  البيئة  وزارة  من 
السكنية  البيئة  محاية  دائرة 
مشروع  ومدير  محدان  ألفت 
مروان   Lepap التلوث  مكافحة 
يف  واالختصاصية  اهلل  رزق 
دائرة السالمة الكيميائية سابني 
بركات واملستشار البيئي جوزف 
سعد  االعالمي  واملستشار  أمسر 

الياس.
اتحاد بلديات الضاحية

من  جولته  البيئة  وزير  إستهل 
الضاحية  بلديات  احتاد  مركز 
اجلنوبية حيث كان يف استقباله 

رئيس االحتاد حممد ضرغام.
أقسام  على  اخلطيب  وجال 
كتلة  عضو  مبشاركة  املركز 
علي  النائب  للمقاومة  الوفاء 
التغيري  تكتل  وعضو  عمار، 
عون،  آالن  النائب  واالصالح 
وعقد اجتماعا شارك فيه رؤساء 
حيدر،  زياد  الشويفات  بلديات 
واملرجية حتويطة الغدير والليلكي 
الرباجنة  وبرج  خليل،  ابو  مسري 
جورج  واحلدث  منصور،  عاطف 
واكد،  زياد  حريك  وحارة  عون، 

والغبريي معن خليل.
بإسم  البيئة  بوزير  عمار  ورحب 
الضاحية  بلديات  احتاد  رئيس 
شاكرا له اللفتة الطيبة باجمليء 
كثب  عن  لالطالع  الضاحية  اىل 
والصحي  البيئي  الوضع  على 
ليس فقط على مستوى الضاحية 
اجلنوبية لبريوت بل على مستوى 

لبنان.
صحايف:  مؤمتر  يف  عمار  وقال 
يتعلقان  مشروعني  اقرار  »بعد 
اجمللس  يف  الغدير  نهر  مبجرى 
البيئة  وزير  جولة  تأتي  النيابي 
وملعاينة  املسؤولية  عن  تعبريا 
البيئي،  املستوى  على  املنطقة 
اجلوار  بلدات  يف  وامتداداتها 
والودايا  واحلدث  وكفرشيما 
واملرجية وحارة حريك والشياح«. 
اليت  النفايات  عن  عمار  وحتدث 
حيتاج اىل رجال كبار ووزير البيئة 
طارق اخلطيب بينهم، وقال: »ما 
هو ملح يف هذه االيام هو قضية 
البيئية  بآثارها  النفايات  معاجلة 
والصحية، وإننا نثق بكم معالي 
وزير البيئة وبفريق عملكم. وبهذا 
الرئيس  عهد  امليمون  العهد 
ميشال عون مبا حيمله من بشارة 
امل اىل اللبنانيني على مستوى 
اننا  التغيري واالصالح، ومطمئن 
سنجد  املنطقة  ونواب  واياك 
االمر  أن  الطريق اىل احلل حيث 
يعاجل اآلن يف شكل موقت على 
كوستابرافا  مطمري  مستوى 
بعض  الينا  ويصل  وبرج محود، 
سنة  مرور  بعد  ان  الشائعات، 
مل  املؤقتة  اخلطة  على  ونصف 
يطرح حتى اآلن اي بديل للمطامر 

املؤقتة للنفايات«.

ولفت النائب عون من جهته اىل 
املرحلة  أخذت ضجة يف  »قضية 
بالكوستابرافا  تتعلق  السابقة 
والرتاشق  النورس  وطيور 
سالمة  حول  باملسؤوليات 
أن  جيوز  »ال  وقال:  الطريان«، 
وسالمة  الطريان  سالمة  تكون 
أزمة  بني  عالقة  املسافرين 
النفايات من جهة وأزمة الصرف 
الصحي ومصب اجملارير من جهة 

أخرى«.
بتنفيذ  البدء  »نأمل  أضاف: 
للنفايات«،  دائمة  خطة  وتطبيق 
نقطة  يف  مازلنا  »أننا  موضحا 
الصفر يف هذا امِللف، باستثناء 
موضوع نقل أو رفع النفايات من 
الشارع إىل مطامر موقتة يف برج 
وفيما  والكوستابرافا«.  محود 
إعترب »أن أي خطة يف حاجة إىل 
بأن  احلكومة  طالب  الوقت«، 
»حتسم أمرها وتبدأ بتنفيذ اخلطة 

أيا كانت«.
وزير البيئة

جهته:  من  البيئة  وزير  وقال 
اىل  الزيارة  بهذه  أشرف  »إنين 
أعطت  اليت  اجلنوبية  الضاحية 
للوطن.  نظيفة  وطنية  بيئة 
الضاحية  بلديات  الحتاد  وأشكر 
مواكبة  البناء  جهاد  وملؤسسة 
حميط  اىل  امليدانية  اجلولة  هذه 
والكوستابرافا  الغدير  نهر  جمرى 
ومرفأ االوزاعي وحميط املطار«.

الشخصية  املعاينة  »أن  ورأى 
كبري  وهو  املعاناة  حجم  تكشف 

     جال على جمرى نهر الغدير والكوستابرافا ومعمل االمصال وميناء اهلادي

اخلطيب أعدينا دراسة حلل مستدام للنفايات وخطة طوارئ 

الوزارة،  عمل  فريق  حبسب 
وحندد  بالزيارة  نقوم  أن  وبعد 
سنضع  واملشاكل،  االسباب 
سبل  اىل  للوصول  أزمة  خلية 
أن  موضحا  االزمات«،  ملعاجلة 
النفايات،  مطمري  موضوع  »يف 
محود،  وبرج  الكوستابرافا  يف 
هذين  السابقة  احلكومة  أقرت 
 4 ملدة  مؤقت  كحل  املطمرين 
سنوات لتستوعب مليون طن من 
النفايات. وباملوازاة عرض على 
ملشروع  شروط  دفرت  احلكومة 
بريوت  ملدينة  حراري  تفكك 
وكان جزء من خطة حكومة 2010 
احلراري.  التفكك  أقرت  اليت 
اليت  الوزارية  اللجنة  يف  االن 
احلكومة  رئيس  برئاسة  شكلت 
وزارات  وعضوية  احلريري  سعد 
دفرت  على  مالحظاتنا  نضع  عدة، 
الشروط وقد تأخرنا بسبب عقد 
عودة  وبعد  التشريعية،  اجللسة 
بريوت  اىل  احلريري  الرئيس 
املالحظات  لنستكمل  سنجتمع 
ونرفع دفرت الشروط اىل جملس 
»التفكك  أن  موضحا  الوزراء«، 
يف  هو  به  نبدأ  عندما  احلراري 
حاجة اىل 36 شهرا، لذلك أعدينا 
دراسة حلل مشكلة النفايات يف 
خطة  ومشروع  مستدام  شكل 
املوضوع،  الستيعاب  طوارئ 
جملس  على  سنعرضه  وقريبا 
باملوافقة  اقرتنت  واذا  الوزراء 

سنبدأ باخلطوات التنفيذية«.
البلديات  وجود  »أغتنم  وقال: 

الخطيب خالل جولته

 2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 

دعـوة عــامة

بمناسبة الزيارة الرسمية إىل أسرتاليا
ملعـالي وزير الخارجية واملغرتبني

املهندس جربان باسيل
يتشرّف قنصل لبنان العام يف سدني والسيدة عقيلته

بدعوة أبناء الجالية اللبنانية 
يف والية نيو ساوث ويلز

إىل حفل استقبال يوم السبت )اليوم( الواقع فيه ١ نيسان 
   ٢٠١٧

من الـساعة السابعة حتى الساعة العاشرة مساًء
  Venue: The Grand Paradiso Reception

 118 Ware Street ,
  Fairfield NSW 2165  

        
   * مـالحظة: اللباس رسمي

األساسية  الركيزة  إن  ألقول 
االدارية  الالمركزية  هي  للخطة 
واليت  البلديات  تعتمد على  اليت 
معاجلة  القانون  عليها  أوجب 
ضمن  العامة  النظافة  مشكلة 
االمر  »هذا  أن  مؤكدا  نطاقها«، 
البلديات  أموال  حترير  يستلزم 
املشرتك  البلدي  الصندوق  من 
اقرار  وعند  اخلليوي،  وعائدات 
توجيه  حبملة  سنقوم  اخلطة 
لنكون  حاضرين  ونكون  وارشاد 
ما  بكل  البلديات  تصرف  يف 
على  متوجبة  مساهمة  من  تطلبه 

الوزارة«.
االمور  هذه  أن  »ندرك  وختم: 
وحنن  الوقت،  اضاعة  تتحمل  ال 
موقتة  حلول  عن  نبحث  دائما 
االن  لكن  مستدامة،  ملشكلة 
جيب أن يكون هناك حل مستدام 
انه  اىل  الفتا  مشاكل«،  وال 
الغدير  من  املعاينة  ضوء  »على 
واالوزاعي  الكوستابرافا  اىل 
هيئة  هناك  تكون  أن  يفرتض 
اىل  جاجة  يف  واملوضوع  انقاذ. 
حزم وتعاون من اجملتمع املدني 
الغطاء  ورفع  والدولة،  والبلدي 
عن املخالفات ليكون أمام الدولة 
وتأمني  القانون  لتطبيق  فرصة 

منطقة نظيفة«.
نهر الغدير

البيئة  وزير  إنطلق  ذلك،  بعد 
اجلولة  يف  عون  النائب  يرافقه 

امليدانية. وكانت احملطة االوىل 
عند جمرى نهر الغدير حيث أوضح 
الوزير اخلطيب: »أن التلوث يف 
النهر ناتج من املصانع اجملاورة 
جمرى  يف  خملفاتها  ترمي  اليت 

النهر«.
»مزر  بأنه  الوضع  ووصف 
واعترب  البيئة«،  ويدمر  ومؤسف 
اجملرى  على  التعديات  »أن 
اليت جيب  املشكلة  جزء من  هي 
اىل  التوصل  اجل  من  درسها 
سُتضبط  املواضيع  وكل  حلول 
حتت سقف القانون، مبا يف ذلك 

املصانع ».
معمل االمصال

وانتقل وزير البيئة والنائب عون 
منطقة  يف  االمصال  معمل  اىل 
جتمع  التقى  حيث  الشويفات 
صناعيي الشويفات برئاسة كمال 
الرفاعي ورئيس بلدية الشويفات 
زياد حيدر. واستمع اىل شكواهم 
من اجملارير والروائح الكريهة عند 
مدخل املعمل واملصانع العاملة. 
الشويفات  بلدية  رئيس  وشكا 
الرتخيص  يف  خطأ  حصول  من 

لبعض املساخل واملزارع.
بزيارة  وعد  بأنه  اخلطيب  ورد 
وقال:  ووفى،  االمصال  معمل 
»ال بد من تشكيل هيئة إنقاذ من 
كل املعنيني بعد معاينة املشكلة 

واسبابها«.
وشدد »على ضرورة وضع حلول 
املعجزات  مبستوى  تكون  لن 
االزمة  حجم  من  للتخفيف  إمنا 
وتداعياتها«. واضاف »حنن نعتز 
جزء  وأنتم  الوطنية  بالصناعات 
من الدورة االقتصادية يف البلد 
املصانع  بعض  احلقيقة  يف  إمنا 
واملعامل تشكل جزءا من مشكلة 

التلوث«.
وطلب تزويده بنسخ عن الكتب 
لبنان  جبل  حمافظ  اىل  املوجهة 
عن إقفال بعض املزارع ومغاسل 
اللزامها  املرخصة  غري  الرمول 
هو  ما  عمل  وتنظيم  بالرتخيص 

مرخص.
ميناء الهادي

لوزير  االخرية  احملطة  وكانت 
يف  اهلادي  ميناء  يف  البيئة 
واقع  على  اطلع  حيث  االوزاعي 
عن  الناجتة  والرتسبات  املرفأ 
الصرف الصحي والرمول، واليت 

تضر بالبيئة البحرية.
وقال يف تصريح: »هذه احملطة 
األخرية من الزيارة اليت قمت بها 
الغدير وصوال اىل  بدءا من نهر 
هنا، حيث أطلعت على املشاكل 
وجزء  اهلادي  ميناء  يف  البيئة 
وزارة  صالحية  من  هو  منها 
يتعلق  اآلخر  واجلزء  االشغال 
مبغاسل الرمول يف الرمل العالي 
سنكشف  واليت  والشويفات 
قانونيتها  مدى  ونرى  عليها 
ومالءمة عملها للشروط البيئة«.

واكد أن »اجلولة كشفت معاناة 
عشرات  منذ  مرتاكمة  كبرية 
»أن  على  مشددا  السنني«، 
املصانع  من  مجاعية  املسؤولية 
والبلديات واملزارع«، مشريا اىل 
هناك  يكون  أن  »يفرتض  أنه 
ألنه  املوضوع،  ملعاجلة  خلية 
التلوث  ترك  املقبول  من  ليس 
بهذا احلجم القاتل للبيئة الصحية 
»أننا  اىل  الفتا  واالقتصادية«، 
وسنبدأ  املشكلة  على  اطلعنا 
زيارات  لنا  وستكون  باحللول، 
متتالية لالطالع على كل مصادر 

التلوث«.
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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

علي  السيد  العالمة  استقبل   
وفدا  االول،  امس  اهلل  فضل 
اإلسالمي«  »اجلهاد  حركة  من 
ممثلها  برئاسة  فلسطني،  يف 
الرفاعي،  عماد  أبو  لبنان  يف 
وجرى التداول يف آخر األوضاع 
الساحتني  يف  املستجدة 
ويف  واللبنانية،  الفلسطينية 

املنطقة عموما.
اللقاء  بعد  الرفاعي  وأبدى 
»خشيته من وجود مؤامرات دولية 
القضية  استهداف  إىل  تسعى 
بتقليص  بدءا  الفلسطينية، 
األونروا خلدماتها، مرورا بتوتري 
وجوارها،  املخيمات  األجواء بني 
احلثيثة  احملاوالت  إىل  وصوال 
حل  خالل  من  القضية،  إلنهاء 
الكيان  هذا  جلعل  ميهد  إقليمي 

جزءا من هذه املنطقة«.
ر من أن تكون« أوىل خطوات  وحذَّ
هذا املشروع أو السيناريو، هي 
على  حمتمل  العتداء  التحضري 
واقع  فرض  أجل  من  غزة، 
جديد يفرض على الفلسطينيني 
معتربا  الكيان«،  بهذا  االعرتاف 
« هناك من يعمل على إظهار  أنَّ
املخيمات الفلسطينية يف لبنان، 
وكأنها مكان أو خمابئ لالرهاب 
القانون،  على  اخلارجني  أو 
ويسعى إىل خلق جو من التوتر 
املخيمات  بني  واحلساسيات 
الشعب  زج  بهدف  وحميطها، 
الفلسطيين يف صراعات داخلية 

وإقليمية«.

فضل  أبدى  جهته،  من 
ة  القضيَّ على  »خشيته  اهلل 
من  هلا  يرسم  مما  ة  الفلسطينيَّ
خمططات إلنهائها، وال سيما يف 
ظلِّ  يف  الصعبة،  املرحلة  هذه 
كلِّ التعقيدات الدولة واإلقليمية 
عدو  استبدال  إىل  تسعى  اليت 

وهمي بالعدو اإلسرائيلي.
وتطرق إىل ما حصل يف خميم برج 
غمامة  »يكون  أن  آمال  الرباجنة، 
صيف عابرة وحادثا فرديا، نظرا 
والقوية  الوطيدة  العالقة  إىل 
مبحيطه«،  املخيم  تربط  اليت 
خلق  إىل  »الساعني  من  حمذرا 
أي  الفتنة، مستغلني  من  أجواء 
إشكال قد حيصل من أجل ضرب 
املخيمات  وجر  العالقة،  هذه 
من  حميطها،  مع  صراعات  إىل 
التحريض  أجواء  إشاعة  خالل 
سلبيات  واستحضار  والتخويف، 

التاريخ املاضي«.
وأكد فضل اهلل« ضرورة تعزيز 

علي فضل اهلل استقبل وفدا من اجلهاد اإلسالمي:  خنشى على القضيَّة الفلسطينيَّة

هذه العالقة وتعميقها وترسيخها، 
اهلواجس  كل  إزالة  خالل  من 
منعا  املصطنعة،  واملخاوف 
الستغالهلا من قبل املصطادين 
باملاء العكر، حتى ال جيدوا ثغرة 
على  مشددا  منها«،  يتسللون 
»أهمية التواصل بني الفعاليات 
لتمتني  وجوارها،  املخيمات  يف 
اللحمة بني الشعبني، ما يساهم 
يف تعزيز االستقرار والطمأنينة 
يف هذه الساحة، ويعزز الصمود 
الفلسطيين واللبناني يف مواجهة 

خمططات الفتنة«.
األرض،  يوم  »يف  وختم: 
سنبقى نراهن على وعي الشعب 
الفلسطيين وصموده يف أرضه، 
الصهيوني  لالحتالل  ومقاومته 
بكل  االستيطاني  والزحف 
كل  ومواجهة  املتاحة،  الوسائل 
ضده«،  حتاك  اليت  املؤامرات 
الكبرية  التضحيات  »كل  مثمنا 

اليت يقدمها هذا الشعب«.

 2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 

أقام »حزب اهلل« احتفاال تأبينيا 
منري  حممد  الشهيد  روح  عن 
السيدة  جممع  يف  الزيباوي 
فيه  حتدث  صيدا،  يف  الزهراء 
للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  رئيس 
بكلمة  منوها  رعد  حممد  النائب 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
العربية  القمة  يف  عون  ميشال 
فيها  توجه  »واليت  عمان،  يف 
العرب  الرؤساء  اىل  بالقول 
فتعالوا  تتقاتلون،  ماذا  على 
لنتفاهم ونضع خطة اسرتاتيجية 
ضد  وتصونه  استقرارنا  حتفظ 
اخلطر االسرائيلي الذي يتهددنا 

مجيعا«.
وقال رعد: »إن دل هذا الكالم 
أن  على  يدل  فإمنا  شيء  على 
مل  عون  الرئيس  مع  التحالف 
كان  وإمنا  شكليا،  حتالفا  يكن 
تفاهمنا  اسرتاتيجة  رؤية  وفق 

عليها«.
االنتخابي،  القانون  اىل  وتطرق 
فجدد متسك »حزب اهلل« بصيغة 
النسبية مع لبنان دائرة واحدة، 
»ولكن إذا مت إقرار مبدأ النسبية 
مناقشة  على  منفتحون  فنحن 
الدوائر، على أن تكون موسعة، 
االجتاه،  وقطعنا شوطا يف هذا 
ومن كان يعارض النسبية أصبح 
وسنستكمل  عليها،  موافقا 
الرئيس من  بعد عودة  النقاش 
انتخابي  بقانون  اخلروج  أجل 
للناس  التمثيل  صحة  يؤمن 
وعدالته  النيابي  اجمللس  يف 
حتى  أو  وفاعليته،  وشفافيته 
املشرتك  العيش  وحدة  حنفظ 
السياسي  االستقرار  ونصون 
هذا  يف  يتحقق  ان  نأمل  الذي 

العهد«.
االسرائيلية  التهديدات  وعن 
للبنان، قال رعد إن »أي محاقة 
تتدحرج  رمبا  العدو،  يرتكبها 
أن  اىل  املقاومة  فعل  ردود 
على  العدو  كيان  مصري  يصبح 
والعدو  احملك،  وعلى  الطاولة 
له،  حضرنا  ما  بعض  يعرف 
من  واحد  هو  دميونا  ومفاعل 
االهداف اليت حضرناها للعدو«.

على  التطاول  »زمن  أن  واعترب 

والتعرض  وسيادته  لبنان 
واستقرارهم  اللبنانيني  لكرامة 
مجيع  وعلى  انتهى،  قد 
اىل  العودة  لبنان  يف  األفرقاء 

رعد: إذا مت إقرار مبدأ النسبية فنحن منفتحون على مناقشة الدوائر
العزة  يصنع  الذي  املسار  هذا 
للبنان وللمنطقة«، الفتا اىل أن 
حنو  والزحف  والتملق  »التزلف 

البيت االسود ال ينفع األمة«.

اجمللس  رئيس  استقبل   
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
امس  قبالن،  األمري  عبد  الشيخ 
الشيخ  اجلمهورية  مفيت  االول، 
رأس  على  دريان  اللطيف  عبد 
احملاكم  رئيس  ضم:  وفد 
الشيخ  العليا  السنية  الشرعية 
الفتوى يف  امني  حممد عساف، 
اجلمهورية اللبنانية الشيخ امني 
لالوقاف  العام  املدير  الكردي 
انيس  حممد  الشيخ  االسالمية، 
لدار  االداري  املدير  االروادي، 
الدين  صالح  الشيخ  الفتوى 
النائب  حضور  يف  فخري، 
الشيخ  اجمللس  لرئيس  االول 
العام  واالمني  اخلطيب  علي 
التباحث يف  نزيه مجول، وجرى 

القضايا الوطنية واالسالمية.
دريان

بعد اللقاء، ادىل املفيت دريان 
»تناقشنا  فيه:  قال  بتصريح 
العاملي  االعالن  يف  وتشاورنا 
الشريف  االزهر  عن  الصادر 
املؤمتر  نتيجة  صدر  والذي 
ايام  من  االزهر  اقامه  الذي 
قليلة مبوضوع املواطنة والتعدد 
والتكامل، وتدارسنا مع مساحته 
كيفية العمل على تطبيق وتنفيذ 
يف  االعالت  هذا  يف  العمل 
االسالمي  الصعيد  وعلى  لبنان 
اوال، ثم على الصعيد االسالمي 
املسيحي، وتشاورت مع مساحته 
اسالمية  قمة  اقامة  موضوع  يف 
االسالمية  الوحدة  لتدعيم 
والعمل يف  والتنسيق  واالتفاق 
املتعددة،  االسالمية  اجملاالت 
وان شاء اهلل سوف يتم تدارس 
هذا االمر وسوف ندعو اىل قمة 
يف  اهلل  باذن  اسالمية  اسالمية 

القريب العاجل«.
احوج  لبنان  يف  »حنن  وتابع: 
والتآلف  التكاتف  اىل  نكون  ما 
هذا  مكونات  بني  والتعاضد 
نتطلع  وحنن  اللبناني،  الشعب 
السياسية  القوى  توافق  اىل 
لالنتخاب الن  على قانون جديد 
اضحى  قد  به  منر  الذي  الظرف 
ظرفا صعبا جدا وحيتاج االمر اىل 
االسراع يف هذا التوافق ليكتمل 
الدستورية يف  املؤسسات  عقد 
لبنان، حنن حرصاء كل احلرص 
هذا  ومن  اللبنانيني  وحدة  على 
الرفيع  والوطين  الديين  املوقع 
ندعو مجيع اللبنايني اىل التمسك 
الن  الوطنية،  الوحدة  باهداب 
من  لبنان  خيرج  بها  التمسك 
مير  اليت  املستعصية  ازماته 

بها«.
القمة  عن  صدر  »ما  وقال: 
العربية حنن نؤيده ونتمنى على 
القادة العرب ان يضعوا موضع 
القمة  هذه  مقررات  التنفيذ 
وتعود  العربي  التآلف  ليعود 
التضامن  العربية ويعود  الوحدة 
العربي اىل التماسك بني الدول 
القادة  هنا  من  وادعو  العربية. 
من  سريعا  العمل  اىل  العرب 
اجل وقف النزاعات واحلروب يف 
هذه  الن  العربية  الدول  بعض 
احلروب اذا استمرت ستزيد من 
هناك  وسيكون  العربي  النزف 
وختريب  ودمار  وشهداء  ضحايا 
لدولنا وحواضرنا العربية، ال حل 
احلل  اال  العربية  املأساة  ينهي 
القادة  مجيع  وندعو  السلمي 
العرب ان يعملوا على اجناز هذا 
باالنسان  رأفة  السلمي  احلل 

العربي والوطن العربي«.

قبالن التقى مفيت اجلمهورية..دريان: قمة اسالمية 
اسالمية قريبا ونؤيد ما صدر عن قمة االردن
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برعاية صاحب السيادة املطران انطوان شربل طربيه، راعي أبرشية 
االسالمية  الروحية   املرجعيات  مع  وبالتعاون  املارونية،  اسرتاليا 
واملسيحية احمللّية، نظّمت MaroniteCare مع املركز املاروني 
لالحتفال  األديان«  »لقاء  عنوان  حتت  دينيًا  احتفااًل  للدراسات 
بعيد البشارة تكرميا ملريم العذراء والصالة من أجل السالم وذلك 
الكاثوليكية،  االسرتالية  اجلامعة  يف   ٢٠١٧ آذار   ٢٤ اجلمعة  يوم 
انطوان  املطران  السيادة  صاحب  اللقاء  حضر  وقد  سرتاثفيلد. 
شربل طربيه، سيادة املرتوبوليت بولس صليبا، مرتوبوليت الروم 
االنطاكيون االرثوذكس، سيادة املطران أميل مشعون نونا، راعي 
أبرشية اوسرتاليا ونيوزيلندا للكلدان الكاثوليك، سيادة املطران 
الدكتور  االرثوذكس،  لألقباط  أوسرتاليا  مطران  دانيال،  أنبا  مار 
ابراهيم أبو حممد، مفيت اوسرتاليا، ممثل مفيت اجلمهورية  اللبنانية 
مساحة الشيخ مالك زيدان، إمام مسجد الرمحان يف أوبرن مساحة 
ملحم  الشيخ  فضيلة  العقل  مشيخة  ممثل  نبها،   يوسف  الشيخ 
كما  خان.  شفيق  الشيخ  مساحة  الفيصل،  معهد  ومدير  عساف، 
باراماتا  منطقة  عن  النائب  لي،  جيف  الدكتور  االحتفال:  وحضر 
ممثاًل رئيسة الوالية غالديس برجكليان ووزير التعددية الثقافية، 
النائب لوك فولي، رئيس املعارضة يف نيو ساوث وايلز، النائب 
جهاد  الكمبا  عن  النائب  لوندي،  غريغ  ريد  منطقة  عن  الفدرالي 
املكتب  كانرتبريي سويف كوتسيس، وعضو  والنائب عن  ديب، 
السياسي يف تيار املستقبل السيد حممد مراد. كما ومتّيز االحتفال 
حبضوٍر الفت للسلك الدبلوماسي اذ تضمن احلضور: سعادة سفري 
اململكة العربية السعودية، االستاذ نبيل حممد الصاحل،  وسعادة 
سفري دولة قطر، االستاذ ناصر بن محد آل خليفة، سعادة سفري 
دولة فلسطني، االستاذ عزت عبد اهلادي، القائم بأعمال السفارة 
يف  لبنان  قنصل  اخلوري،  جيسكار  السيد  كانبريا،  يف  اللبنانية 
سيدني السيد جورج بيطار غامن، عميدة مركز سرتاثفيلد يف اجلامعة 
مركز  منسق  نيكولسون،  ماريا  الربوفسور  الكاثوليكية  االسرتالية 
العالقات املسيحية االسالمية يف مؤسسة كولومنب الدكتور األب 
والراهبات،  والرهبان  الكهنة  اآلباء  من  حشد  مكينرني،  باتريك 
وكافة  واالسالمية  املسيحية  واجلمعيات  املؤسسات  عن  ممثلون 
األحزاب السياسية  اللبنانية يف أسرتاليا. وقد تكلم يف املناسبة 
املضيفة،  الكاثوليكية  اجلامعة  باسم  نيكولسون  ماريا  الربوفسور 
قبل  من  للمناسبة  دعاء  وتاله  باحلضور،  مرحبًا  طربيه  واملطران 
عساف،  ملحم  والشيخ  نبها  يوسف  والشيخ  زيدان  مالك  الشيخ 
وشارك بصالة خاصة لعيد البشارة كل من املرتبوليت بولس صليبا 
واملطران اميل مشعون نونا. ثم تكلم ممثل املعارضة يف والية نيو 

برعاية املطران طربيه وحضور الفت للمرجعيات اللبنانية والعربية الروحية والسياسية املسيحية واالسالمية

»لـقاء األديـان« فـي اسـرتاليا يـجمع األخـوة واألصـدقاء فـي عـيد البـشارة

ساوس ويلس النائب لوك فولي تاله كلمة للنائب جيف لي ممثال 
رئيسة حكومة الوالية النائب غالديس برجكليان، ووزير التعددية 
الثقافية.  شدد اخلطباء على أهمية عيد البشارة كعيد جامع بني 
الديانتني املسيحية واالسالم. وقد ختلل االحتفال جتويد آيات من 
القرآن الكريم تالها الشيخ خالد زريقة باالضافة اىل تراتيل للسيدة 
الشاب  الكمنجة  على  ورافقها  بطرس  تيا  اآلنسة  رمنتها  العذراء 
دومينيك قزي. وقد عّرف املناسبة السيدة جيزيل ضومط والدكنور 
العذراء  أمام شخص  بّرو. واختتم االحتفال بإضاءة الشموع  عماد 
مريم على نية السالم يف الشرق االوسط والعامل، ومت بعد ذلك 
أخذ الصور التذكارية، قبل االنتقال اىل الباحة اخلارجية حيث دعي 

اجلميع اىل كوكتيل أعد خصيصا  للمناسبة. 
وهنا النص الكامل لكلمة  صاحب السيادة املطران أنطوان-شربل 

طربيه يف املناسبة:
واألصدقاء  واإلسالمي،  املسيحي  اإلمياِن  يف  وإخوتي  أحبائي 

األسرتالينَي مجيعًا،
يسعُدني أن ُتتاَح لي الفرصُة الرّحَب بكم، يف اللقاِء الرابِع املسيحيِّ 
اإلسالمي، مبناسبِة عيِد بشارِة املالك جربائيل للسيدة مريم، والدِة 
ُد له حنُن املسيحينَي كابِن اهلل، وخمِلصنا،  يسوَع املسيح، الذي َنتعبَّ

ويعترُبه املسلموَن نبّيًا عظيمًا.
االهتماِم  إلظهاِر  املسلمني،  إخوَتنا  خصوصًا  مجيعًا،  أشكرُكم 
واملشاركِة بهذه املناسبِة السنوّية. إّن حضوَركم، عامًا بعَد عام، 
والتساُمح.   املتباَدِل  االحرتاِم  من  تقليٍد  بتأسيِس  التزاَمكم  ُيظهُر 
يؤّسُسساِن  اليوم،  بها  نتفاعُل  اليت  والطريقَة  نفعُلُه  ما  وإّن 

للمستقَبل، ولألجياِل القادمة، لكي َتْتبَع ُخطانا.
بعيِد  حَنتِفَل سوّيًا كمسلمنَي ومسيحّينَي  الرائُع لكي  احلافُز  وهذا 
بشارِة سّيدِتنا العذراء، أبصَر النوَر يف لبناَن عاَم ألفني ومثانية، 
وحتّول يف عاِم ألفنِي وعشرة، إىل عيٍد رمْسّي، ُيعربُ عن اإلرادِة، 
والرغبِة لدى العديِد من الناس، من دياناٍت خُمتلفة، لكي َيعيشوا 
حياًة مشرَتكًة مفَعمًة بالسالِم والتناُغم. وهذه السنُة الرابعُة اليت 

جنتمُع فيها معًا ملناسبِة هذا العيِد يف سيدني.
، الذي ُأْطِلُق عليه تسمَيَة  يف العصوِر املاضية، كان السؤاُل امُللحُّ
»امُلعضلة الكربى«، البحَث الفلسفيَّ عن الغَرِض من الوجود. من 
أين جئُت؟ ملاذا حنُن هنا؟ ما الذي أنا هنا ألفعَله؟ هل لدّي إرادٌة 

ُره القَدر؟ ُحّرٌة، أم إّن كلَّ شيٍء يف احلياِة يقرِّ
اهتماًما  أصبحت  مهّمة،  تزاُل  ما  أّنها  على  األسئلَة،  أّن هذه  غرَي 
ثانوّيًا بالنسبِة إلينا يف جمتمِع اليوم. ففي العامَلِ امُلعاصر، أصبحت 
امُلعضلُة الكربى: كيف نستطيُع أن نعيَش معًا بشكٍل أفضل؟ كيف 

مُيِكُن أن يَتقّبَل أحُدنا اآلخَر كما حَنُن اآلن؟
إنَّ األسئلَة األبدّيَة لن تتالشى أبدًا، ولكْن يف العامَلِ امُلعاِصر، إذا 
ُر بعُضنا َبعضًا، ولن ينجَو أحٌد من  مل نتمّكْن من العيِش معًا، فسُندمِّ
املأساة، كما لن يبقى شيٌء للبشرّية.  ولن يتقّدَم أيُّ َسعٍي أو 

أيُّ ِديٍن إىل األمام.
َفهم  يف  ِرد،  ُمطَّ وبشكٍل  متزايدًة،  صعوبًة  هناك  أّن  يبدو  ملاذا 
ُحقوِق االختالِف بيَننا؟ فِمن ِجهٍة، َتظَهُر الِقوى اليت تدُعو إىل السالِم 
والتساُمِح أقوى صوتًا، وأفضَل تنظيمًا من أّي وقٍت مضى. وِمن 
جهٍة ثانية، َيظَهُر أّن اجملتمَع املتساِمَح لديه أعداء، أناٌس يريدوَن 
التساُمح،  عَدِم  منسوِب  ارتفاِع  يف  َنراُه  وهذا  َمهِده.  يف  َخْنَقه 
والتطّرِف والتعّصِب الديينِّ مع طبيعٍة ُعنفّية. ونرى ذلك يف ُصعوِد 

تنظيِم داعش، ورفِضه لفكرِة التعايش السلمي بني البشر.
مناسباٌت كهذه، هي دليٌل على النّيِة الصادقة، لنعيَش سوّيًا يف 

انسجام.
ولعّلُه من ُحسِن احلظِّ أن حنتفَل يف األسبوِع ذاِته، بيوِم التناُغِم، 
الذي احتفلْت به أسرتاليا يوَم الثالثاء، احلادي والعشريَن من آذاَر 
ماِر  اجلاري. وبينما حنُن جنتمُع يف هذه األمسية، ونتشارُك يف الثِّ
الثقافاِت  تلك  أّن  جنُد  فنحُن  والثقافات،  الدياناِت  ِد  لتعدُّ الطّيبِة 
ُيْغين  خلفّياِتنا  َع  َتنوُّ وإّن  بالعطايا جملتمِعنا.  وُمْثَقلٌة  َغنّيٌة،  األخرى 

ُز تقديَرنا للتساُمِح الديينِّ واجمُلتمعي. ه، وُيعزِّ عامَلنا ُكلَّ
مناسبُتنا يف هذه األمسية، أْعين بها احتفاَلنا بعيِد الِبشارة، هي 
ُفرصٌة لنا لكي َننُظَر حْوَلنا، بُصحبِة األسرتالينَي اآلخريَن، ونَتفّهَم 
جمتمٍع  بناُء  مُيكُننا  فقط،  اختالِفنا  وباحرتاِم  َسوّيًا  بالَعمِل  أّننا، 

أفضل.  
أُيها األصدقاُء األعّزاء، إّن بشارَة القديسِة مريم، هي أكثُر من عيد، 
إنها رسالة. رسالُة تناُغم ُتعِلُن أّن جوهَر الرساالِت الدينّية، هو قيادُة 
العامَلِ واالنسان إىل احلواِر، والتعاُوِن، وَقبوِل اآلَخر. والصالُة جْنبًا 
إىل َجْنٍب يف هذا العيِد َتعُكُس مسؤولّيَتنا املشرَتكَة للمساعدِة يف 

بناِء جمتمٍع أكثَر احرتامًا، وَعطاًء، وانسجامًا، وسالمًا. 
مّرًة ثانيًة أشكُركم على تلبيِتكم هلذه الدعوة، وأشكر حضور السادة 
السفراء العرب من كانبريا واالستاذ حممد مراد من لبنان، ممثاًل 
دولة رئيس احلكومة اللبنانية الشيخ سعد الدين احلريري. كما أعربُ 
 ، ويلز  ساوث  نيو  الثقافية يف  التعددية  ملفوضية  تقديري  عن 
على دعِمها املاليِّ هلذه املناسبة، وأشكُر أيضًا اجلامعَة الكاثوليكيَة 
التوالي،  على  الثانيِة  للسنِة  اللقاَء  هذا  األسرتالية، الستضافِتها 
هلذا  ووّفرت  خّططْت  اليت  األدياِن  بني  )احلوار(  الَعالقات  وجَلنَة 

االجتماِع  أسباَب النجاِح.

 2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 



صفحة 8    
اسرتاليا يف أسبوع

Page 8  2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 

ينتمي  أسرتالي  سيناتور  قال 
الذي  واحدة«  »أمة  حلزب 
إنه  هانسون  بولني  تقوده 
ينبغي تغيري القوانني املناهضة 
من  العنصرية  الكراهية  خلطاب 
املسلمني  بوصف  السماح  أجل 
واملنحرفني  باإلرهابيني 

ومشوهي األطفال.
مالكومل  السيناتور  وأضاف 
إن  الربملان  أمام  روبرتس 
هم  األسرتاليني  اإلسالميني 
من  احلقيقيون  املستفيدون 
التمييز  قانون  من   c املادة 
قيود  بني  وقارن  العنصري 
القمع  وبني  الكراهية  خطاب 
الديكتاتور  يفرضه  كان  الذين 

اإليطالي ستالني.
جارك  ارتبط  »إذا  وتابع: 
ختان  بعملية  املسلم  السوداني 
ألنثى أو إذا كان صاحب مقهى 
يصنع  إرهابيا  مسلم  سوري 
مسلمني  ترى  عندما  أو  قنبلة، 
عام  منزل  يف  يقطنون  أفغان 
بأطفال  يتحرشون  لك  جماور 
احلالي  القانون  أن  جتد  صغار 
التحدث  على  فرصك  يقلص 

خشية التفوه باحلقيقة«.
وتابع: »نريد أن نكون قادرين 
بتجار  املسلمني  نصف  أن  على 
الطفل  ومشوهي  املخدرات 
واملنحرفني  الكراهية  ودعاة 

واإلرهابيني«.

أمام  حديثه  السيناتور  واستغل 
الثالثاء يف شن هجوم  الربملان 
ضاٍر على مسلمي اسرتاليا زاعما 
الذين  بهؤالء  يعج  اجملتمع  أن 
لإلرهابيني  األعذار  يلتمسون 

ودعاة الكراهية.
وشبه السيناتور اخلضر بداعش 
جراء دفاع احلزب األسرتالي عن 
القوانني احلالية واتهمم بوصف 
بأنهم  معهم  خيتلفون  من  كل 

خاطئون وجمردون من األخالق.
يأتي ذلك يف ظل مطالبات بتغيري 
و«السباب«  »اإلساءة«  كلمات 
احلالي  القانون  يف  و«اإلهانة« 

إىل »التحرش والرتويع«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

السيناتور  روبرتس للربملان: جيب السماح بوصف املسلم باملنحرف واإلرهابي
مت استدعاء البوليس الفيدرالي 
حزب  دعا  أن  بعد  أسرتاليا  يف 
املسلمني  إعدام  إىل  التحرير 

الذين يرتدون عن دينهم.
عامة  مبكتبة  ندوة  ويف 
املاضي،  السبت  ببانكستاون 
اإلسالمية  اجلماعة  قائد  قال 
بشكل  التحرير  حزب  املتشددة 
املسلمني  قتل  ينبغي  إنه  علين 

املرتدين عن دينهم.
واآلن بعد هذه التصرحيات،  قد 
يف  التحرير«  »حزب  حظر  يتم 

أسرتاليا.
وردا على سؤال: »هل تريدون 
السابقني؟«،  املسلمني  قتل 
عثمان  التحرير  حزب  قائد  قال 
أمر  مثة  اإلسالم،  »يف  بدر: 
اإلعدام  عقوبة  بتنفيذ  واضح 
من  خنجل  وال  املرتدين،  على 

قول هذا«.
ميثاق  من   7.3 املادة  وتقول 
الذين  »هؤالء  التحرير:  حزب 
ينبغي  اإلسالم  عن  يرتدون 

إعدامهم«.
وقضى عثمان بدر حنو 10 سنوات 
لكن  الراديكالي،  للحزب  يروج 
 »7« شبكة  منه  اقرتبت  عندما 

ظل صامتا.
من جانبه، شعر املسلم السابق 
شاكيل أمحد أحد املتواجدين يف 
حماضرة عثمان بدر  بالرعب من 
التحرير  حزب  مسؤول  تعليقات 
قائال : »السبب الرئيسي الذي 
تركت فيه بلدي هو خويف على 
خطر  يالحقين  واآلن  سالميت، 
أيدي  على  أسرتاليا  يف  املوت 

هؤالء«.
احملاضرة   يف  شارك  وكذلك 
من  هرب  أمحد  لشاكيل  صديق 
يف  وضع  أن  بعد  بنغالديش 
قائمة املطلوبني للقتل النتقاده 

اإلسالم.
شوبهاغيت  صديقه  وقال 
حمظور  التحرير  »حزب  بوميك: 
والصني،  وتركيا  أملانيا  يف 
إنهم حمظورون يف كل الدول، 
يف  حظرهم  يتم  ال  ملاذا  لذلك 

أسرتاليا نظرا خلطورتهم؟«.
اإلسالم  تركت  مظفر  ابينا 
اخلطاب  هذا  مثل  من  للهروب 
الناس  »هؤالء  قائلة:  حتدثت 
لرتك  بإرادتهم  قرارا  يتخذون 
معه،  يتفقون  ال  الذي  الدين 
 3 منذ  القرار  هذا  اختذت  لقد 
سنوات، وها أنتم تريدون قتلي 

من أجل ذلك«.
من جهته، قال الربوفيسور غريغ 
»ال  ديكني:  جامعة  من  بارتون 
يوجد مثة عذر يف الدميقراطيات 
كافرتاض  لذلك  اإلشارة  جملرد 

أو احتمال«.
عن  األسرتالية  الشبكة  ونقلت 
متحدث باسم وزير العدل مايكل 
تدين  احلكومة  إن  قوله  كينان 
اللغة اليت حترض أو تتسامح مع 
العنف، الفتا أن ذلك ال يندرج 

حتت بند حرية التعبري.
وأحال كينان األمر إىل البوليس 
كان   ما  إذا  للتحقيق  الفيدرالي 
حزب التحرير حيرض على العنف، 

والنظر يف إمكانية حظره.
السؤال  وجهت  اليت  املرأة 
الصحفية  هي  بدر  لعثمان 
اليت  بيفيغ،  أليسون  املستقلة 
احلزب،  حظر  بضرورة  طالبت 
إنهم   « قائلة:  ذلك  وفسرت 
الدميقراطية،  تدمري  يريدون 

وقتل  بالشريعة،  واستبداهلا 
املسلمني السابقني، أعتقد أنهم 

جتاوزوا احلدود«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حزب التحرير يف أسرتاليا: القتل عقوبة املرتد عن اإلسالم

قد يتعرض حزب التحرير اآلن للحظر

املسلم السابق شاكيل أحمد يتحدث عن خوفه على سالمته

عثمان بدر أجاب على سؤال: “هل تريدون قتل املسلمني السابقني؟«

وجه  على  الشديد  التأثر  بدا 
وهي  هاير  بوانغيت  اهلندية 
حتكي قصتها حول كيف أصبحت 
وابتزاز  احتيال  لعملية  ضحية 

واستعباد يف أسرتاليا.
أسوأ  اآلن  املرأة  وتواجه 
يف  يتمثل  والذي  كوابيسها 
أسرتاليا  من  بالرتحيل  تهديدها 
الصغري  وابنها  زوجها  جبانب 
تدارك  يف  أمل  كل  وفقدوا 

ذلك.
إنها ليست وحيدة يف مأساتها، 
األجانب  العمال  استغالل  لكن 
أسرتاليا،  يف  متفشيا  بات 
وكذلك عمليات االحتيال املرتبطة 

بالتأشريات.
الضحايا  العمال  من  الكثري 
من  خوفا  علنا  التحدث  خيشون 

ترحيلهم.
هلاير  بالنسبة  الكابوس  وبدأ 
عام 2013 عندما رأت إعالنا عن 
»جومرتي«  موقع  يف  وظيفة  
على  احلصول  مع  بالطبخ  تتعلق 

الرعاية وفقا لتأشرية  457.
حيث  جيدا  بدا  الوظيفة  مرتب 
ألف   52 على  حصوهلا  تضمن 
 3 مدته  عقد  يف  سنويا  دوالر 
هندي  مطعم  يف  للعمل  أعوام 

مشال أدياليد.
من  االنتقال  العائلة  وقررت 
ملبورن إىل أدياليد يف ظل تطلع 
اإلقامة  على  للحصول  العائلة 

الدائمة بأسرتاليا.
األمور  بدأت  أسابيع   6 وبعد 
بدأ  حينما  هلا  بالنسبة  تتكشف 

قوانني  انتهاك  يف  رئيسها 
العمل بشكل صارخ.

وتتذكر املرأة ما حدث هلا قائلة: 
»لقد أخربني أنه ال يستطيع أن 
يدفع لي أجري وأنين ينبغي علي 
أن أعمل دون مقابل ألنه الراعي 

بالنسبة لي«.
وتابعت: »لقد طلب مين بعد ذلك 
الرعاية،  بإلغاء  وهددني  أمواال 

وترحيلي خارج أسرتاليا«.
والنصف  العامني  وخالل 
التاليني عملت اهلندية لساعات 
دون  أسبوعيا  أيام  طويلة ستة 

أن تتلقى أي أجر.
وبعدها بشهور بدأ صاحب العمل 
يستخدم خطة احتيال تتمثل يف 
دفع الشركة أجر املرأة ثم إجبار 
ورده  املبلغ  على سحب  زوجها 

نقدا.
املرأة  وجدت  ما  حلظة  ويف 
ألف   20 إىل  حاجة  يف  نفسها 
الرتحيل،  تواجه  وإال  دوالر 
ولفتت إىل أن  إدارة اهلجرة ال 
تفيد من يذهب إليها بشيء بل 

تعجل بعملية الرتحيل.
السوداء  الساعات  أكثر  إحدى 
بالنسبة هلا حدثت يف أغسطس 
زائدتها  انفجرت  عندما   ،2015
الدودية أثناء العمل، ومل يسمح 
هلا بالذهاب إىل املستشفى قبل 

نهاية عملها.
لقد كلفها ذلك الكثري من خالل 
عواقب صحية متعددة ومكوثها 
يف املستشفى ألسابيع طويلة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احتيال وابتزاز  واستعباد.. هندية حتكي مأساتها

إن  ميل  الديلي  صحيفة  قالت 
اإلمام األسرتالي فيزيل تشوثيا 
أجنليكانية  كنيسة  كانت  الذي 
هو  مكانا  منحته  قد  بريث  يف 
يف  كتب  للصالة  واملسلمني 
تدوينة له أن القتل هي عقوبة 
اإلسالمني،  الدين  املرتدين عن 
كما ذكر أن اليهود يقفون وراء 

انتشار املثلية اجلنسية.
على  تدوينة  نشر  تشوثيا 
بعنوان  األربعاء  فيسبوك 
للمرتدين«   اإلسالمية  »العقوبة 
بعد أيام فقط من فتوى مشابهة 
لقائد حزب التحرير دعا فيها إىل 

قتل املرتدين.
تشوثيا  اإلمام  تدوينة  وتأتي 
على  فقط  أسابيع  مرور  بعد 
ظهوره يف شبكة »إيه بي سي« 
صداقته  ممتدحا  األسرتالية 

بالقس بيرت هومفريس.
األربعاء  بريث  إمام  وكتب 
بعض  جتعل  »مثلما  املاضي: 
اخليانة  بريطانيا  مثل  الواليات 
جرمية عظمى يضع اإلسالم عقوبة 

القتل للمرتدين«.
اهلدف  فإن  »بالتأكيد  وتابع: 
العقوبة  تلك  وراء  الكامن 
يتمثل  املرتدين  املفروضة على 

يف محاية اجملتمع«.
حزب  قائد  بدر  عثمان  وكان 
التحرير قد قال خالل ندوة بغرب 
مراهقني  حضور  يف  سيدني 
مبكتبة بانكستاون أن احلكم ضد 
املرتدين يف اإلسالم واضح، أال 
واستطرد:  القتل،  عقوبة  وهو 

»ال أخجل من قول ذلك«.
اإلمام  ظهر  املاضي،  الشهر 
 »24 »نيوز  برنامج  يف  تشوثيا 
سي«  بي  »إيه  شبكة  على 
هومفريس  بيرت  القس  بصحبة 
أرضا  للمسلمني  خصص  الذي 

للصالة.
ويف تدوينة أخرى العام املاضي، 
»معاداة  مصطلح  تشوثيا  انتقد 
السامية« وقال إنه يتم توظيفه 
باحلقيقة  التفوه  ملنع  سياسيا 
اليهودية  األيديولوجية  حول 

العنصرية.
لليهود  اتهامات  وجه  كما 
بالوقوف خلف ما وصفه بأجندة 

املثلية اجلنسية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إمام بريث يدعو لقتل املرتدين عن اإلسالم

إمام بريث فيزيل تشوثيا

اإلمام تشوثيا والقس بيرت هومفريس
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سدني

طراد  بهاء  اللجوء  طالب  قال 
الذي اختذت السلطات األسرتالية 
جزيرة  من  برتحيله  قرارا  مؤخرا 
إنه  غينيا  نيو  ببابوا  مانوس 

خيشى على حياته يف لبنان.
يف  سنوات   4 طراد  وقضى 
أسرتاليا  لكن  النائية  اجلزيرة 
اختذت قرارا نهائيا برتحيله إىل 

بريوت ونفذته بالفعل.
عليه  عرضت  عاما،   33 طراد، 
 30 األسرتالية  اهلجرة  سلطات 
املغادرة  مقابل  دوالر  ألف 
الطوعية لكنه رفض مما اضطرها 

إىل ترحيله.
إىل  وصلت  »لقد  طراد:  وقال 
ألن  الشورت  مرتديا  بريوت 
األمر حدث بشكل سريع، وكان 
ضباط  أن  حتى  باردا  الطقس 
عرضوا  اللبنانيني  اجلمارك 

إعطائي بنطاال«.
لفريفاكس  متحدثا  وتابع 
مل  لبنان  يف  مكان  من  ميديا 
سالمته  على  خوفا  عنه  يكشف 
ختيل  ميكنكم  »هل  الشخصية: 
ارتداء  وقتا جملرد  أجد  مل  أنين 

بنطال قبل الرتحيل«.
يف  ليلة  قضى  أنه  واستطرد 
لورينجاو  بسجن  قبيحة  زنزانة 
جمرمني  جبانب  مانوس  جبزيرة 
على  طعام  بدون  وتركوه  عتاة 

مدى 24 ساعة.
وثيقة سفر بهاء طراد أصدرتها 
جواز  من  بدال  اللبنانية  السلطة 

السفر خالل رحلة عودته
عنوة  بي  أمسكوا  »لقد  وتابع: 
ومل  الزنزانة  يف  ووضعوني 
واضطررت  االحتجاج،  أستطيع 
للنوم على األرضية القذرة، لقد 
كما  إنساني  ال  بشكل  عاملوني 
لو كنت إرهابيا، مسؤولو اهلجرة 
بال  وحوش  جمرد  األسرتاليون 

قلب«.
والحقا أصدرت السفارة اللبنانية 
بكانبريا وثيقة سفر لطراد بديال 
يكن  ومل  السفر،   جواز  عن 

مسموحا له حبمل الوثيقة.
وذكر طراد أن جواز سفره ضاع 
يسعى  كان  عندما  احمليط  يف 

للجوء قبل عدة أعوام.
حساب  على  طراد  ترحيل  ومت 
منت  على  الضرائب  دافعي 

طائرة يف 16 مارس اجلاري.

بعد أن طردته أسرتاليا من معسكر مانوس
طالب اللجوء بهاء طراد: أخشى على حياتي يف لبنان

تعرض  أنه  طراد  وادعى 
حماولة  خالل  من  للمضايقة 
إجباره على التوقيع على وثيقة 
دون االطالع على حمتواها لكنه 

رفض.
ومضى يقول: »لقد حاول منحي 
لبنان  إىل  وصلت  عندما  أمواال 
التوقيع  ينبغي  أنين  وأخربني 
املبلغ  باستالم  إيصال  على 
أنه  العتقادي  رفضت  لكنين 
يريدني التوقيع على الوثيقة«.

املروعة  الفظائع  طراد  ووصف 
داخل مركز احتجاز مانوس الذي 
اللجوء  طاليب  من  عدد  يضم 

ألسرتاليا.
أن  حديث  استطالع  وكشف 
يطالبون  األسرتاليني  معظم 
داخل  القاسية  املعاملة  بإنهاء 

مراكز احتجاز الالجئني.
وقال طراد: »أشعر بالقلق على 
هلم  سيحدث  وماذا  أصدقائي 

هناك«.
طراد  صديق  الشيخ  عزام 
احتجاز  مركز  حاليا يف  املتواجد 
ميديا  لفريفاكس  قال  مانوس 
»إنهم يستهدفونا حنن  هاتفيا: 

اللبنانيني«.
السلطات  أن  إىل  ولفت 
األسرتالية عرضت عليه 25 ألف 
دوالر للعودة إىل لبنان بصورة 
اختيارية أو أي دولة أخرى ميتلك 

فيها أقارب.
األسرتالية  السلطات  أن  وتابع 
به   اخلاص  اللجوء  طلب  رفضت 

دون سبب حمدد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اسرتاليا يف اسبوع

أصبح صندوق القمامة يف عدد 
البلديات األسرتالية مبثابة  من 
خطواتك  يتعقب  جاسوس 

كاشفا كافة عاداتك القذرة.
»إينر  بلدية  سكان  وشعر 
ويست« يف سيدني بالدهشة 
هذا الشهر عندما بدأت البلدية 
القمامة  يف استبدال صناديق 
القدمية رغم أن الكثري منها يف 

حالة جيدة.
أكثر  بالدهشة  شعروا  لقد 
جهاز  هناك  أن  عرفوا  عندما 
تركيبه يف صندوق  تعقب مت 
كافة  عن  البلدية  القمامة خيرب 
العادات القذرة للمستخدمني.

ويست«  »إينر  بلدية  وبدأت 
يف سيدني يف تركيب 35 ألف 
مثبت  متحرك  قمامة  صندوق 
فيها بشكل خفي أجهزة تعقب 
وفقا  تعمل  صغرية  دائرية 
إشارة  ترددات  حتديد  لتقنية 

الراديو. 
على  يعمل  املذكور  اجلهاز 
حتديد صالحية املنتجات ومدى 

التزامك بالتخلص من املنتجات 
من  وغريها  الصالحية  عدمية 

االستخدامات.
من جانبه، قال خبري اخلصوصية 
ديفيد فيل إن تكتم املؤسسات 
احلقيقية  األسباب  ذكر  على 
جتعل  املعلومات  مجع  وراء 
املواطنني يف حالة قلق مربرة 

يف ظل غياب الشفافية.
ركبت  ويست«  »إينر  بلدية 
أكثر من 35000 صندوق قمامة 

متحرك بأجهزة تعقب
ليست  ويست«  »إينر  بلدية 
بل  الشأن  هذا  يف  وحيدة 
يف  أخرى  بلديات  فعلتها 
راندويك  مثل  أسرتاليا   أحناء 

ورايد.
وقالت البلدية يف بيان هلا إن 
صندوق القمامة اجلديد حياول 
التكنولوجيا  من  االستفادة 

اجلديدة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

صندوق قمامة بدرجة جاسوس

بهاء طراد

تذكرة سفر طراد

مت وضع شركة التعليم »جيت 
للتصفية  أسرتاليا«  كواليفايد 
 1.5 جتاوزت  ديون  بسبب 

مليون دوالر.

التنفيذي  الرئيس  وقال 
هالك  إن  الفاشلة  للشركة 
جاء بسبب مؤسستني  الشركة 
مسؤولية  تتحمالن  حكوميتني 
على  حيصلوا  مل  طالب   2000
من  دفعوا  اليت  الشهادات 
أجلها، كما مل يتم رد أمواهلم.

كواليفايد«  »جيت  أن  يذكر 
استشارات  شركة  كانت 
عن  الباحثني  تساعد  تعليمية 
على  احلصول  يف  وظائف 
بصناعات  املرتبطة  الشهادات 
والبناء  التجميل  مثل  خمتلفة 

وقطاع األعمال.

اجلمعة  يوم  الشركة  أعلنت 
وذكرت  إفالسها  املاضي 
دفع  على  قادرة  تعد  مل  انها 
لعملية  وستخضع  ديونها، 

تصفية اختيارية.

من  بليش  بلري  تعيني  وتقرر 
شركة شؤون التعثرات املالية 
ليتوىل  تشادويك«   »هول 

إجراءات التصفية.

الشركة  أن  تقارير  وذكرت 
مليون   1.5 من  بأكثر  مدينة 
دوالر لدائنني بينهم فيسبوك 
اللتني  ووردز  أد  وجوجل 
ألف   364 مستحقاتهما  تبلغ 
على  دوالر  ألف  و450  دوالر 

التوالي.
وما زال غري واضح حجم الديون 
املطلوبة من الشركة فيما يتعلق 

بـ 2000 من زبائنها .

ويدعى  الزبائن  أحد  وقال 
تواصلت  الشركة  إن  كريس 
وطالبته  املاضي  األسبوع  معه 

باملزيد من األموال.

أن  أخربوني  »لقد  وأردف: 
وأنهم  جديدا  فريقا  لديهم 
البيزنس  تنفيذ  على  جاهزون 
دبلومة  املعتاد واحلصول على 
يف إدارة املشروعات إذا دفعت 

مقدارا إضافيا من املال«.

قبل  أنه  من  كريس  وتذمر 
عامني دفع 975 دوالرا تقريبا 
الشهادة  على  احلصول  دون 

املطلوبة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بسبب الديون..تصفية شركة »جيت كواليفايد أسرتاليا«

 2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 
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اسرتاليا يف اسبوع

إنهم  أسرتاليون  علماء  قال 
بشرية  جتارب  إجراء  بصدد 
على دواء ميكنه أن يضع حدا 
ويقلص  الشيخوخة  لعملية 
العواقب الصحية املرتتبة من 

السفر إىل الفضاء.
جتربة  يتم  أن  املتوقع  ومن 
البشر  على  املذكور  الدواء 
مع إمكانية طرحه يف األسواق 

حبلول عام 2020.
األسرتاليون  العلماء  وكشف 
نيكوتيناميد  الفيتامني   أن 
  )NMN( مونونوكليوتيد 
إصالح  على  اخلاليا  يساعد 
األضرار اليت تعرتي  »دي إن 

إيه« .
اليت  العمر  متوسطة  الفئران 
املذكور  الفيتامني  تناولت 
أطول   %  20 بنسبة  عاشت 
تتناوله  مل  اليت  نظريتها  من 
على  قدرتها  تزايدت  وكذلك 

اجلري أسرع.
الربوفيسور  قال  جانبه،  من 
ديفيد سينكلري من جامعة نيو 
الطبية  للعلوم  ويلز  ساوث 
بوسطن  بكلية  واحملاضر 
»خاليا  هارفار:  يف  الطبية 
العمر  يف  املتقدمة  الفئران 
مل نستطع  متييزها عن خاليا 
أسبوع  بعد  الشابة  الفئران 

واحد من العالج«.
الذي  الدواء  »إنه  وأضاف: 
وقت  أي  من  أقرب  جيعلنا 
وفاعلية  أمانا  وأكثر  مضى 
الشيخوخة،  حماربة  جتاه 
بني  األمر  يستغرق  لن  ورمبا 

يقتل الشيخوخة ويساعدك على السفر للمريخ..
 أسرتاليون يكتشفون »الفيتامني« السحري

يف  طرحه  قبل  أعوام   5-3
األسواق«.

نشرتها  حبثية  ورقة  ويف 
حتدث  »ساينس«  دورية 
خطوة  حتقيق  عن  الباحثون 
اجلزيئية  العملية  يف  جوهرية 
اليت تسمح باخلاليا بإصالح الـ 

»دي إن إيه«.

البحث املتعلق باملادة والذي 
نيو  جامعة  من  علماء  أجراه 
ساوث ويلز بقيادة الربوفيسور 
سينكلري والدكتورة ليندساي 
وو كان قد فاز جبائزة ناسا 
التكنولوجية يف ديسمرب العام 
استخدامه  إلمكانية  املاضي 
يف مساعدة رواد الفضاء على 
البقاء أثناء تنفيذ مهمتهم إىل 

املريخ عام 2025.
أكثر  الفضاء  رواد  أن  يذكر 

يف العام اجلاري 2017، بزغت 
كأحد  »رودس«  جزيرة  شبه 
أكثر مناطق سيدني جذبا رغم 
مسعتها السابقة سيئة السمعة 
بالنفايات  يعج  مهجور  كمكان 

الكيماوية السامة.

يف  التجديد  مظاهر  وجتلت 
من  العديد  بناء  عرب  رودس 
ومركز  السكنية  الوحدات 
إىل  باإلضافة  كبري  جتاري 
توفري وسائل مواصالت مرحية 

وباتت منطقة جذب سكاني.

القرن  من  األول  العقد  ومنذ 
مثانينيات  حتى  العشرين 
شبه  كانت  القرن،  ذات 

رودس.. شبه اجلزيرة األسرتالية اليت 
استيقظت بعد املوت

جزيرة رودس مأوى لشركات 
مثل  الكيماوية  املنتجات 
»برجر  و  كاربايد«  »يونيون 
األمسدة  تنتج  اليت  بينتس« 
والكلور ومبيد األعشاب الذي 
الربتقالي«  »العامل  يسمى 
الذي كان يستخدم أثناء حرب 

فيتنام.

النفايات  زيادة  وتسببت 
السامة يف التأثري السليب على 
زيادة نسب التلوث يف ميناء 
املخلفات  إلقاء  جراء  سيدني 
باراماتا  نهر  يف  الكيماوية 

و«هومبوش باي«.
اليت  التطوير  عمليات  أن  بيد 
صاحبت فرتة اإلعداد ألوملبياد 
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بولني  السيناتورة  قتلت 
هانسون زعيمة حزب أمة واحدة 
بتمرير  الفيدرالية  احلكومة  آمال 
تتعلق  للجدل  مثرية  تغيريات 

خبفض الدعوم االجتماعية.
قد  ترينبول  حكومة  وكانت 
 16 يتضمن  اقرتاحا  وضعت 
االجتماعية،  للدعوم  ختفيضا 
ضريبية  مزايا  تقليص  بينها 

عائلية.

اخلطة املنحوسة كانت تستهدف  
الدوالرات  مليارات  توفري 
رعاية  دعوم  إىل  وتوجيهها 
املصابني  ومتويل  الطفل 

بالعجز.

وكانت احلكومة الفيدرالية ترغب 
يف احلصول على تأييد هانسون 
وثالثة من أعضاء جملس الشيوخ 
التابعني حلزبها »أمة واحدة« من 

أجل مترير التشريع.

إن  قالت  هانسون  أن  بيد 
جدا،  قاسية  التخفيضات 
وشديدة  للغاية،  وفضفاضة 
للعائالت  بالنسبة  العمق 

األسرتالية.

وحثت السيناتورة املثرية للجدل 
تكريس  على  ترينبول  حكومة 
مظاهر  على  للقضاء  جهودها 
متارسه  اليت  الضرييب  التهرب 

شركات متعددة اجلنسيات.

قبل  االئتالف  »حيتاج  وتابعت: 
املطالبة بشد احلزام إىل التيقن 
من دفع شركات املالتيناشونال 
للمستحقات الضريبية الالزمة«.

الثالثاء،  سابق  وقت  ويف 
للدعوم  مناصرة  حذرت مجاعات 
التداعيات  من  االجتماعية 
حال  األسرتاليني  على  الكبرية 
من  دوالر  مليار   5.6 ختفيض 

دعوم األمان االجتماعي.

اخلدمات  وزير  قال  جانبه،  من 
إن  بورتر  كريستيان  االجتماعية 
األحزاب  أعضاء  مع  املفاوضات 
بلغت  واملستقلني  اهلامشية 

مرحلة حرجة تتسم بالتباين.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هانسون تقتل خطة تقليص 
الدعوم االجتماعية

تغيري جذري لشبه جزيرة رودس

سيدني انعكست بشكل إجيابي 
لصاحل رودس وبدأت عمليات 
موسعة  وتنظيف  تطهري 
السام  الرتاب  من  للتخلص 
التلوث  مستويات  وتقليص 
تنمية  بعملية  إيذانا  كان  مما 

سكانية مستمرة حتى اآلن.

رودس  يف  يعيش  يكن  ومل 
الصناعي  التلوث  أثناء فرتات 
من  معدودة  مئات  من  أكثر 
سكانها  تعداد  لكن  البشر 
الطفرة  بعد  حاليا  تنامى 
ألف   11 بلغ  حتى  التنموية 

شخص على األقل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مبضاعفات  لإلصابة  عرضة 
الشيخوخة والعجز العقلي من 
لإلشعاعات  التعرض  خالل 
اجلديد  الدواء  لكن  الكونية، 
تفادي  يف  األمل  هلم  مينح 

ذلك.
شأنها  من  املريخ  إىل  رحلة 
موت  الفضاء  رواد  تكلف  أن 
5 % من خالياهم وتؤثر على 
وقدرتهم  العقلية  صحتهم 

الفيزيائية.
ليندساي  الدكتورة  وذكرت 
يساعد  أن  أمل  مثة  إن  وو 
تاليف  يف  اجلديد  الفيتامني 

تلك العواقب املنتظرة.
على  الدواء  جتربة  سيتم 
يف  طرحه  قبل  اإلنسان 

األسواق

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سيتم تجربة الدواء على اإلنسان قبل طرحه يف األسواق

الذي  العقاريون  السماسرة 
خارج  ومكاتب  مواقع  ميتلكون 
األجانب  تستهدف  أسرتاليا 
خماطر  يواجهون  خاص  بشكل 
اهتمام  جذب  إمكانية  من  كبرية 
غاسلي األموال، وينبغي أن يتم 
مواجهتهم بقوانني أكثر صرامة، 
القطاع  داخل  من  خلرباء  وفقا 

العقاري.
وأصدر املعهد العقاري بأسرتاليا 
حتذيرا بهذا الشأن من خالل طلب 
قدمه ملكتب املدعي العام والذي 
مجاح  كبح  كيفية  حاليا  يدرس 
وجمموعة  العقاريني  السماسرة 
املرتبطة  املهن  من  آخرين 

بشبهات غسيل األموال.
ويدرس املسؤولون وضع حزمة 
من القوانني للسيطرة املتزايدة 

على جرمية غسل األموال.
ويؤيد معهد العقارات األسرتالي 
اجلديدة  املقرتحة  التشريعات 
إدراج  بضرورة  يطالب  لكنه 
األجانب حتت  السماسرة  أنشطة 

مظلة التهديدات.
وتابع املعهد يف بيانه »املنصات 
وإجراء  للبيع  اإللكرتونية 
عظيما  خطرا  تشكل  املزادات 
مكافحة غسيل  أنظمة  قد خيرتق 
األموال على حنو يتجاوز أنشطة 
وينبغي  التقليديني،  السماسرة 
وضع ذلك يف احلسبان يف أية 

خطة مستقبلية«.
عدد  »مثة  البيان:  وواصل 
اليت  اخلارجية  البوابات  من 
بأسرتاليا  عقارية  وحدات  تبيع 
أن  وينبغي  األجانب،  للمقيمني 
يكون ذلك جزءا ال يتجزأ من أي 

خطة ملكافحة غسيل األموال«.
إجراء  تتضمن  التشريعات 
الزبائن  هوية  على  اختبارات 
واإلبالغ عن أي صفقات مريبة.

اإلعالن  بصدد  ويستباك  بنك 
هوية  لفحص  مشددة  محلة  عن 
على  حيصلون  الذين  األجانب 

قروض عقارية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مساسرة العقارات خارج أسرتاليا.. بوابة لغسيل األموال 

عملية  الفيدرالية  احلكومة  تبدأ 
ملعلومات  النطاق  واسعة  جتميع 
أصحاب  من  اآلالف  مئات  حول 
يف  رغبتها  إطار  يف  املعاشات 
»أمتتة« نظام الدعوم االجتماعية 
إىل  كامل  بشكل  وحتويله 
الروتني  عن  يبتعد  آلي  نظام 

التقليدي.

القائمون  مينح  أن  املتوقع  ومن 
إجبار  سلطة  السنرتلينك  على 
من  وغريها  املعاش  صناديق 
على  للمتقاعدين  الدخل  مصادر 
املدفعوعات  بيانات  تسليم 

املتعلقة باألعضاء.

اخلطوة  تؤدي  أن  املتوقع  ومن 
مليون   38 حوالي  توفري  إىل 
دوالر سنويا عرب ختفيض اهليكل 
وتقليص  للسنرتلينك  اإلداري 

املدفوعات الزائدة.

إصالحات  تشريع  أن  يذكر 

بندا  يتضمن  االجتماعية  الدعوم 
سلطة  ومينحه  السنرتلينك  ّكن  ميمُ

طلب معلومات.

وبدءا من أوائل 2018، لن يتعني 
اإلبالغ  املعاشات  أصحاب  على 
عن تغيريات دخلهم للسنرتلينك 

لكن األمر سيكون آليا.

املذكورة  التعديالت  مترير  ومت 
األربعاء.

تقليص  تستهدف  التغيريات 
واالمتثالية  التنظيمية  التكاليف 

وحتسني خدمات أخرى.

تؤدي  أن  أيضا  املتوقع  ومن 
كفاءة  حتسني  إىل  التعديالت 
وتقليل  املدفوعات  نظام  ودقة 
إبالغ  عدم  عن  النامجة  الديون 
اإلنسانية  اخلدمات  وزارة 

بالتغيريات يف الدخل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مجع معلومات عن أصحاب املعاشات
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اسرتاليا يف اسبوع

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 

الذي  لندن  هجوم  أعقاب  يف 
أشخاص   5 مقتل  عن  أسفر 
تنظيم  وتبنى  األقل  على 
داعش مسؤولة تنفيذه، أطلقت 
املثرية  األسرتالية  السيناتورة 
محلة  هانسون  بولني  للجدل 
على مواقع التواصل االجتماعي 
وهاشتاج يدعو حلظر املسلمني.
هانسون  محلة  وقوبلت 
الستغالهلا  شديدة  بانتقادات 

اهلجوم اإلرهابي.
وقالت هانسون يف فيديو من 
مبنى الربملان: »لقد استيقظت 
عن  أخبارا  ألمسع  الصباح  يف 
هجوم إرهابي مروع يف لندن«.

وتابعت: »من املذهل أن عمدة 
قال  خان  صادق  املسلم  لندن 
ال  جزء  اإلرهابية  اهلجمات  إن 
يتجزأ من أي مدينة كبرية، لكنه 
خمطئ يف ذلك وال أريد مساعه 
يف أسرتاليا من أي رئيس بلدية 

يف أي مدينة«.
صرح  قد  خان  صادق  وكان 
إيفينينج ستاندرد يف  لصحيفة 
األنشطة  أن  املاضي  سبتمرب 
كربى  مدينة  أي  يف  اإلرهابية 
مثل لندن أو نيويورك أصبحت 

أمرا واقعا.
هاشتاج  دشنت  هانسون  لكن 
أجل  من  »أدعو  فيه:  قالت 
حظرا  افرضوا  املسلمني،  حظر 
حل  تستطيعوا  املسلمني،  على 

املشكلة«.
مشكالت  »لدينا  واستطردت: 
من  التيقن  وينبغي  حقيقية، 

صاحب   الدين  هذا  وجود  عدم 
من  الكثري  تسبب  األيديولوجية 

الدمار يف شوارعنا«.
ذلك  فعل  »ينبغي  وواصلت: 
ولكن  أجلنا  من  فقط  ليس 

ملصلحة األجيال املستقبلية«.
باسم  املتحدث  قدري  علي 
بكوينزالند  اإلسالمي  اجمللس 
هانسون  السيناتورة  إن  قال 
لتحقيق  لندن  هجوم  تستغل 

مكاسب سياسية.
حظر  أن  فكرة  قدري  ووصف 
ما حيدث يف  املسلمني سيمنع 
ذلك  وفسر  باملضحكة،  العامل 
للرد  كامل  دين  »حظر  قائال: 
فكرة  املتطرفني  من  قلة  على 
شعبوية، ينبغي علينا إدانة كافة 
مهما  والعنف  التطرف  أشكال 

بعد هجوم لندن.. بولني هانسون تطلق هاشتاغ »حظر املسلمني«

كان هوية من يفعل ذلك«.
اآلن  »هانسون  واستطرد: 
 20 وقبل  املسلمني  تستهدف 
عاما كانت تستهدف األسيويني، 
إنها ال حتب الناس الذين ليسوا 
على شاكلتها وتستغل اإلرهاب 

كذريعة«.
الربملان  عضو  قال  جانبه،  من 
إن  خاطر  بوب  كوينزالند  يف 
لعمليات  مسرحا  باتت  أسرتاليا 
إرهابية مستمرة منتقدا احلزبني 
ما  بسبب  والعمالي  الليربالي 
وصفه بعملية »مركلة أسرتاليا« 
املستشارة  إىل  إشارة  يف 

األملانية أجنيال مريكل.
تعاني  »أوروبا  خاطر:  وأضاف 
من هجوم إرهابي خطري أسبوعيا، 
من  كذلك  أسرتاليا  وتعاني 

هجوم كل 3 أو 4 أسابيع، لسوء 
احلظ أن منفذي تلك االعتداءات 
ينتمون ملناطق  أشخاص  نفذها 

متتلك أيديولوجيات متطرفة«.
تكون  أن  نفى  خاطر  أن  بيد 
باملسلمني  تتعلق  املشكلة 
بعدم  مستشهدا  عام  بشكل 
وجود هجمات يف ألبانيا وماليزيا 

وإندونيسيا.
واستدرك: »لكن ال يوجد عاقل 
اهلجمات  أن  إنكار  يستطيع 
ينفذها متطرطفون إسالميون«.

األقليات  بإعفاء  خاطر  وطالب 
أو  السيخ  مثل  املضطهدة 
أي  من  املسيحيني  أو  اليهود 

حظر مقرتح.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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حققت أسرتاليا  منوا اقتصاديا 
على  عاما   25 اآلن  حتى  بلغ 
التوالي، مما ميثل فرتة مزدهرة 

تدعو إىل الفخر.

تناولت  التحليالت  من  الكثري 
االقتصادية  اإلصالحات  أهمية 
اليت جرى تنفيذها يف مثانينات 
متهيد  يف  املنصرم  القرن 
ميتد  الذي  النمو  هلذا  الطريق 

ربع قرن من الزمان.

وعالوة على ذلك، لعبت طفرة 
هائال  دورا  التارخيية  التعدين 
يف املساعدة على النجاح والنمو 

املذكورين.

ما  غالبا  التحليالت  أن  بيد 
لعبته  الذي  الدور  تتجاهل 
النمو  يف  واملهاجرون  اهلجرة 

االقتصادي بأسرتاليا.

الزيادة اهلائلة يف اهلجرة كانت 
مبثابة تغذية رئيسية لنمو الناتج 
ساهم  مما  اإلمجالي  احمللي 
ويالت  من  أسرتاليا  وقاية  يف 

الركود.

لكن ذلك كشف القناع عن سر 
مفاده أن املواطنني مل يشعروا 

بفوائد رقمهم القياسي.

األزمة  منذ  األمر،  حقيقة  ويف 
املالية العاملية، جند أن مستوى 
دخل الفرد يف أسرتاليا يرتاجع، 

ومل يشهد تعافيا إال مؤخرا.

ظاهريا، تشري أحدث األرقام إىل 
وجود اخنفاض طفيف يف معدل 
مقارنة  أسرتاليا  إىل  الوصول 
للرسم  وفقا  املغادرة  مبعدل 

البياني التالي:

تعطي  اإلحصائيات  تلك  لكن 
العديد  أن  إذ  مضللة  صورة 
املؤقتني ال يتم  املهاجرين  من 
اإلحصائيات  تلك  تسجيلهم يف 
بينهم طالب، والعمال القادمني 
العمل  وتأشرية   ،457 بتأشرية 
وأصحاب  العطالت،  أثناء 
 bridging viSA تأشريات 
هلم  املسموح  الالجئني  من 

بالعمل يف أسرتاليا.

ويكشف اجلدول التالي أنه يف 
سبتمرب 2016 كان يوجد حوالي 
2 مليون من حاملي التأشريات 
 5 بزيادة  أسرتاليا  يف  املؤقتة 
% عن العام السابق، مما يؤكد 
الدور الذي يلعبه املهاجرون يف 

النمو االقتصادي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املهاجرين.. اجلندي اجملهول 
يف تنمية أسرتاليا
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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 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات

اجلديد،  األمريكي  اإللكرتوني  احلظر  ينبئ  ال 
الطريان  لشركات  كربى  خبسارات  فحسب، 
قد  بل  األوسط،  والّشرق  اخلليج  املتمركزة يف 
أمريكا  يف  جديدة  محائية  لسياسة  بداية  يكون 
ـ الذي تسربل باعتبارات أمنّية  ترامب، ميّثل احلظرـ 
ــ أوىل خطواتها. الّشركات اخلليجّية »املعوملة«، 
الرّكاب  الغربية ونقل  األسواق  اليت تعتمد على 
هلذا  األوىل  الضحّية  تكون  قد  القاّرات،  بني 

العهد اجلديد
»احملور«  أو  »العقدة«،  مفهوم  نبّسط  حّتى 
املدني،  الّطريان  يف   )Hub and Spoke(
وملاذا يعتمد عليها النموذج االقتصادي لشركات 
تلعبه  الذي  والّدور  اخلليج،  الكربى يف  الطريان 
أن  ميكننا  وإسطنبول،  والدوحة  دبي  مطارات 
نستخدم املثال اآلتي: منذ عشرين سنة، لو كنت 
مانشسرت  بريطانيًا من أصل هندّي، تسكن يف 
وأهلك يف غوجارات )مدينة أمحد آباد مثاًل(، فإّن 
ستكون  رأسك  مسقط  إىل  بريطانيا  من  رحلتك 
على هذا النحو: عليك أن تأخذ طائرة داخلية )أو 
العاصمة  إىل  بريطانيا  يف  مدينتك  من  قطارًا( 
لندن لتستقّل مطار هيثرو )املزدحم والفوضوي 
والقذر(، وستأخذك اخلطوط الربيطانية أو اهلندية 
داخلّية  طائرة  ثّم حتجز  كلكوتا،  أو  مومباي  إىل 
ثالثة تنقلك إىل مقصدك النهائي يف أمحد آباد.

اللبنانيني و«طريان  أّن  ــ نزعم  نظام »العقدة« 
يف  طّبقه  من  أّول  من  كانوا  األوسط«  الشرق 
أّن  يعين  ــ  املاضي  القرن  أواسط  يف  العامل 
املسافر نفسه اليوم ما عليه إاّل أن حيجز بطاقة 
على طريان »اإلمارات« أو »االحّتاد«، فتقّله من 
مع  آباد  أمحد  إىل  مباشرة  مانشسرت  مسكنه يف 
أقّل.  وبسعٍر  اخلليج،  واحدة يف  ترانزيت  وقفة 
هذه الّشركات خلقت »عقدة عاملّية« عرب وصل 
مطارات  فيها  )مبا  الغرب  يف  املطارات  كّل 
يف  وهامبورغ  وبرمنغهام  كمانشسرت  »ثانوية« 
أوروبا، وهيوسنت وسان فرانسيسكو يف أمريكا( 

بشبكة واسعة مماثلة يف اهلند وشرق آسيا.
إضافة إىل ذلك، أنت ستقضي الـ«ترانزيت« يف 
مطاٍر كدبي أو الّدوحة، حديث ونظيف وفيه سوق 
حّرة هائلة ومطاعم وكّل ما يرغب فيه املسافرون 
)وما يراه رّكاب الدرجة السياحية، باملناسبة، ال 
اليت  الفخمة  وبالتجهيزات  بالصالونات  ُيقارن 
األعمال  درجة  لزبائن  املطارات  هذه  تقّدمها 
و«الدرجة األوىل«، وهم الغنيمة األساسية اليت 
تتنافس عليها شركات الطريان(. كذلك ستستقّل 
طائراٍت حديثة وضخمة مع خدمة ممتازة، ونظام 
التسلية والرتفيه الذي رّكبته »طريان اإلمارات« 

احلظر األمريكي اجلديد: بداية احلروب التجارية؟

الشرق أوسطّية من نقل أجهزة إلكرتونّية أكرب من 
لسببني:  إشكالّيًا  كان  مقصوراتها،  اهلاتف يف 
الشركات  هذه  أعمال  يف  تأثريه  ألّن  أّواًل، 
سيكون جدّيًا وحمسوسًا. وعدا فكرة أّن الكثريين 
من الّناس ال حيّبذون وضع حواسيبهم واألجهزة 
بها  ليلعب  الّشحن،  يف  والثمينة  احلّساسة 
احلّمالون كرة القدم، فإّن عددًا من الّشركات متنع 
موّظفيها من حتميل حواسيبهم يف بطن الطائرة 
املعلومات  وضياع  سرقتها  من  خوفًا  كسياسة، 
الذين  األعمال،  اليت حتتويها. كذلك فإّن رجال 
يشرتون البطاقات الغالية ويصنعون أرباح هذه 
على  العمل  إىل  حيتاج  من  أكثر  هم  الشركات، 
الزبائن  هؤالء  كّل  رحالتهم.  خالل  يف  الطائرة 
لن يتمّكنوا، بعد اليوم، من استخدام »اإلمارات« 
أو »الرتكية« يف تنّقالتهم بني أمريكا والّشرق، 
إن مل ميتّد احلظر إىل دول غربّية أخرى )طّبقت 
بريطانيا حظرًا شبيهًا باملرسوم األمريكي، ولكن 

مع استثناء دول اخلليج(.
اخلرباء  من  كثريين  أّن  هي  الثانية  اإلشكالية 
»األمين« خلف  بالتربير  واملراقبني غري مقتنعني 
هذا القرار. منطقّيًا، لو كانت »القاعدة« ستنقل 
عدم  افرتضنا  ولو  باد«،  »آي  يف  مرّكبة  قنبلة 
املفّجر،  وسع  ففي  بعد،  عن  تفجريها  إمكان 
أو  اهلند  إىل  دبي  من  رحلًة  يأخذ  أن  ببساطة، 
فرانكفورت أو أّي مكان آخر، مع أداته املميتة، 
حتت  يقع  ال  حبيث  أمريكا،  إىل  منها  يطري  ثّم 
احلظر. ولو كان اخلوف هو من أن تستخدم هذه 
املعّدات لـ«تهكري« الّطائرة، يقول خبري كمبيوتر 
هذه  يف  هو  الذكي  اهلاتف  فإّن  لـ«بلومربغ«، 

احلالة كمبيوتر.
لو كانت هناك معلومات  مرّبرًا  الفعل  قد يكون 
أّن  )كمثل  حمتمل  هجوٍم  عن  دقيقة  استخبارية 
منت  على  بطاقًة  اشرتى  قد  نراقبه  الذي  فالن 
يف  هجوم  تنفيذ  ينوي  قد  وهو  معينة،  شركٍة 
خالل هذا التاريخ(، وهذا يعين أّن احلظر يكون 

عامر محسن

على مقاعدها ــ »آيس« 
األفضل  شّك  بال  هو  ــ 
يف العامل. من هنا ميكن 
باملعنى  ــ  نفهم  أن 
التجاري البحت ــ الّنجاح 
شركات  حّققته  الذي 
الطريان  )وأخريًا  اخلليج 
الرتكي( يف التحّول إىل 

واسطة لنقل الرّكاب يف الرحالت البعيدة املدى، 
اليت  العريقة  الغربّية  للشركات  كابوٍس  وإىل 

كانت حتتكر هذه األسواق.
حبسب أرقام »بلومربغ«، فإّن عشرين يف املئة من 
كّل املسافرين اخلارجني من اهلند يطريون اليوم 
)اإلمارات  الثالث  اخلليجية  الشركات  منت  على 
إّن  الرتكّي  اإلعالم  ويقول  والقطرية(،  واالحتاد 
على  األمريكي  احلظر  استهدفها  اليت  الّشركات 
ألف  األجهزة اإللكرتونية تنقل أكثر من عشرين 
راكب يوميًا إىل الواليات املّتحدة على منت أكثر 
من مخسني رحلة كّل يوم، وإّن الطريان الرتكّي 
وحده حيّصل أكثر من مليار دوالر سنويًا من هذا 

الّسوق.

حظرٌ أمني؟
احلظر األمريكي املفاجئ، الذي مينع أكثر الشركات 

بدأت شركة 
»بريتيش إيرويز« 

يف اسطنبول 
أمس، العمل بقرار 
الحظر الربيطاني 

)األناضول(
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اعتربت بعض الصحف األمريكية أن اإلجراء »عنصريّ« ضد شركات الطريان »املسلمة« )أ ف ب(

سنتني،  من  أكثر  منذ  املّتحدة،  الواليات  يف 
ضّد  علنّية  حربًا  الكربى  الثالث  الشركات  تقود 
منافساتها من الشرق األوسط، اليت أخذت يف 
التوّسع يف السوق األمريكي بوتريٍة عالية. ويشرح 
مديرو الشركات األمريكية ولوبياتها، باستمرار، 
أّن هذه املنافسة »غري عادلة«، وأّن الشركات 
العربية تتلقى دعمًا كبريًا غري منظوٍر من حكوماتها 
منع  األمريكيني  السياسيني  وأّن على  النفطية، 
هذه الشركات األجنبية من التوّسع وحيازة خانات 
األرباح  و«سرقة«  املطارات،  يف  إضافية  إقالٍع 
من الشركات الوطنّية )على خّط أمريكا ــ دبّي، 
مثاًل، استسلمت الشركات األمريكية بعد منافسة 
قصرية، وألغت آخرها السنة املاضية آخر خطٍّ إىل 
اإلمارات؛ واحلال نفسه بني أمريكا واهلند، حيث 
ال جند اليوم إاّل رحلًة يومية واحدة مباشرة تنّفذها 
مبعنى  ميّثل،  قد  اإلجراء  هذا  أمريكية(.  شركة 
الطريان  جانب شركات  إىل  ترامب  وقوف  آخر، 

األمريكية يف صراعها مع املنافسني األجانب.

أن تثق بـ«العوملة«
يف األساس، مع أّن شركات الطريان يف أكثر 
الدول الغربية قد احتّجت على املنافسة القادمة 
ترضخ  مل  الغربّية  احلكومات  فإّن  الشرق،  من 
حرية  مبادئ  خرق  على  توافق  ومل  هلا،  تقليديًا 
قومّية جتارية  لغايات  املفتوحة  واألجواء  التجارة 
)هناك استثناءات، كندا مثاًل استمعت إىل شكاوى 
الطريان الكندي وحّدت من توّسع »اإلمارات«(. 
أعمى  التزاٍم  أو  بالعدالة  من حسٍّ  ينتج  هذا مل 
الّشركات،  هذه  ألّن  بل  التجارة،  حرية  مبفهوم 
فإّنها  الغربية،  الطريان  بأساطيل  أضّرت  وإن 
األساس  القيمة  الغربي ككّل.  مفيدة لالقتصاد 
وهذه  الّطائرات،  مثن  هي  الطريان  شركة  يف 
و«إيرباص«  »بوينغ«  من  العرب  يشرتيها  كّلها 
حصرًا، واملطارات تبنيها شركات غربّية، بل إّن 
الشركات  هذه  يف  التنفيذيني  املديرين  أغلب 

»العربية« هم بريطانيون وغربيون.
أسطول »اإلمارات« احلالي مثنه أكثر من مئة مليار 
و«ايرباص«،  »بوينغ«  إىل  ذهبت  كّلها  دوالر، 
هذه  و«االحتاد«.  »القطرية«  مماثلة يف  واحلال 
الطائرات  بـ«تشغيل«  فعليًا  تقوم  اذًا،  الّدول، 
الغربية وقد صارت أكرب زبائنها )لوال »اإلمارات«، 
اي- العمالقة،  »ايرباص«  طائرة  لكانت  مثاًل، 

ال  كان  ولو  التاريخ(.  يف  طائرٍة  أفشل   ،380
بدٌّ من منافسٍة على مستوى عاملّي، فاألفضل أن 
أن  على  والقطرّيون،  اإلماراتّيون  أمثال  يتواّلها 
خترج شركات هندية أو صينّية كربى، قد تبين 

غدًا طائراتها اخلاّصة بها.
اختاره  الذي  اهلدف  إن  أيضًا،  األسباب  هلذه 
على  بشّدة  األتراك  احتّج  »سهل«.  ترامب 
اخلليجيني  ولكن  والربيطاني،  األمريكي  القرار 
أّن  هو  هنا  الّطريف  اعرتاض.  بهّمة  ينبسوا  مل 
استثنائيًا يف  إجراًء  يطّبق  مثاًل،  أبو ظيب،  مطار 
املسبق«  »التدقيق  امسه  أمريكا،  إىل  الرحالت 
)pre-clearance( ومقتضاه أن تعرب تفتيش 
ظيب،  أبو  يف  وأنت  األمريكية  واهلجرة  اجلمارك 
)حني  البلد  يف  وحتّط  الطائرة  تركب  أن  قبل 
تصل إىل أمريكا، تدخل من دون إجراءاٍت وأمن، 
يستلزم  تنظيٌم  وهو  داخلية(.  رحلٍة  يف  كأنك 
موّظفون  ليستخدمه  مطارك  من  جزٍء  اقتطاع 
أمريكيون حكوميون، وفيه انتهاك بـ«الرتاضي« 
للسيادة، ولكن سلطات أبو ظيب وافقت حبماسة 
لتسهيل الصالت بينها وبني األمريكيني، فكان 

الرّد بتطبيق احلظر عليهم.
هنا  املتضّررين  أمام  ليس  األحوال،  كّل  يف 
وسائل حقيقية لـ«االستئناف«، فاملسألة ختّص 
الطريان  وقطاع  ظاهرًا،  وإن  والسيادة،  األمن 
املدني ال تغّطيه قواعد منّظمة التجارة الدولية وال 
ميكن التشّكي هلا أو طلب تعويض )على عكس 
قطاع صناعة الطائرات(. الّتبعّية، مثل املقاومة، 
هلا أمثاٌن كبرية، ويبدو أّن دونالد ترامب صادٌق 
يف نّيته حتصيل »اجلزية« من األتباع، وهذا احلظر 

قد يكون الّدفعة األوىل.

مؤّقتًا وقصري املدى، كما حدث يف حاالٍت عّدة 
يف املاضي. ولكّن بيان »طريان اإلمارات« يشري 
إىل أّن احلظر األمريكي سيستمّر، إىل األقل، حتى 
كذلك  د.  ُيدَّ وقد   2017 األول/أكتوبر  تشرين 
مسؤولني  عن  نقلت  قد  برس«  »أسوشيتد  إّن 
احلظر  أّن  ــ  ــ مل تسّمهم  وبريطانيني  أمريكيني 
ليس متعّلقًا بأي تهديٍد مباشر أو معلومة جديدة، 

بل هو نتيجة »تقديٍر مستمّر لوضع األخطار«.
يف  األمريكية،  اإلدارة  سّربت  يومني،  قبل 
حماولة للتربير، نسخة »هوليوودية« معاكسة إىل 
اليمن  على  األخرية  الغارة  إّن  تقول  الصحافة، 

أمريكا فيها  )اليت قتلت 
قد  املدنيني(  عشرات 
وثائق  حيازة  إىل  أدت 
»القاعدة«  أّن  إىل  تشري 
يري  قنابل  لبناء  ختطط 
الطائرة  داخل  جتميعها 

بنقل  الّسماح  هنا  ومن  ــ  مكّونات  عّدة  من 
اإللكرتونيات بعيدًا عن الّرّكاب ــ وهو ما أوجب 
سيناريو  تشبه  اليت  الّرواية،  هذه  بعد  احلظر. 
ألعاب الفيديو، تيّقن من كان ال يزال لديه شّك 

يف أن هناك كذبًا وتضلياًل يف املوضوع.
موقف  كان  وهو  ــ  البعض  رأى  البداية،  يف 
ما  اإللكرتونيات  حظر  أّن  ــ  بوست«  »واشنطن 
الشركات  ضد  ميّيز  »عنصرّي«،  إجراء  إاّل  هو 
من  الركاب  مضايقة  إىل  ويهدف  »املسلمة« 
هذه البالد والتقليل منهم، كاستكماٍل واستبداٍل 
يف  ترامب  ينجح  مل  الذي  املسلمني«  لـ«حظر 
متريره. ولكّن الرأي األغلب اليوم أّن هذا اإلجراء، 
إن مل يكن ألسباٍب أمنّية، فما هو إاّل شكٌل خفّي 
املّتحدة  الواليات  وأّن  التجارية«؛  »احلرب  من 
)وقد تتبعها دول يف االحتاد األوروبي( قادرة 
بهذا الّشكل على استخدام حّجة »األمن« لضمان 

أفضلية تنافسية لشركاتها وضرب املنافسني.

يبدو أّن ترامب 
صادقٌ يف نيّته 

تحصيل »الجزية« 
من األتباع

بدأت شركة »بريتيش إيرويز« يف اسطنبول أمس، العمل بقرار الحظر الربيطاني )األناضول( 
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مقاالت وتحقيقات

يبدو أن الدولة حزمت أمرها 
أخريًا بـ«استعادة« الضاحية 
والبقاع اىل كنفها  اجلنوبية 
وختليصهما من »الزعران«. 
بالرتاضي  األمن  خطط 
إال  تؤّد  مل  السابقة  العلنية 
هيبة  ضرب  من  مزيد  اىل 
وتآكل  األمنية  األجهزة 
مصادر  حبسب  رصيدها. 
ذ وال خيمة  أمنية: »القرار اختُّ

فوق رأس أحد«

حزب  قوة  عوامل  أهم  أحد 
اهلل يكمن يف قوة االحتضان 
الشعيب له. ويف هذه »البيئة 
تكمن  نفسها  احلاضنة« 
ضعفه.  نقاط  أبرز  إحدى 
يسيئون  من  خيرج  منها 
فال  املقاومة،  صورة  اىل 
تواجههم دولة مستقيلة من 
داخل  »دولة  وال  واجباتها، 

الضاحية والبقاع... نهاية »حكم الزعران«
وفيق قانصوه

أخريًا يبدو أن شيئًا ما تغرّي. من »بركات« العهد اجلديد 
أن األجهزة األمنية قررت أخريًا االقتناع بأن حزب اهلل، 
صاحب النفوذ األقوى يف الضاحية والبقاع، ال يغّطي 
أحدًا، وأنه أكثر املتضررين من الفلتان الذي بات ينخر 
بيئته االجتماعية. بناًء على ذلك، حبسب مصادر أمنية، 
الدولة اىل هذه املناطق«،  بإعادة هيبة  ذ  »القرار اختخُّ
كبار  ملطاردة  واسعة  أمنية  عملية  بالفعل  وبدأت 
املطلوبني من جتار املخدرات ومتزّعمي عصابات اخلطف 

واخلارجني على القانون يف الضاحية والبقاع.

مصادر أمنية: منطقة البقاع ستلمس نتائج إيجابية خالل 
أسابيع

توقيف املتهم بـ»جريمة الزيادين« و»رؤوس كبرية« يف تجارة املخدرات وفرض الخوّات

الدولة« لطاملا اتهم احلزب بإقامتها.

أمين وأخالقي، وتفّشي املخدرات جتارة وتروجيًا  والنتيجة فلتان 
حتكمها  أمنية«  و«جزر  علنًا،  »خّوات«  جتيب  وعصابات  وتعاطيًا، 
موّلدات  كل شيء:  متخصصة« يف  و«مافيات  وعشائر،  عائالت 
الكهرباء، واشرتاكات »الساتااليت« واالنرتنت، وتوزيع املياه...

كل ذلك بات ينذر بانهيار األمن االجتماعي، خصوصًا يف الضاحية، 
»عاصمة« حزب اهلل ومركز ثقله، كما يف البقاع، »خزانه« الشعيب، 
حيث »يسرح« كبار جتار املخدرات وزعماء عصابات اخلطف حتت 
نظر القوى األمنية، وتستضيفهم احملطات التلفزيونية يف عراضات 
عسكرية مصّورة، فيما مل يعد اجلنوب، »اخلزان« اآلخر للمقاومة، 
تسجيل  مع  ومرّوجيها،  املخدرات  جتار  استهداف  عن  منأى  يف 
زيادات مّطردة يف أعداد املتعاطني، خصوصًا يف منطقة النبطية 

وبعض قراها.
اخلاسر األكرب يف كل ذلك هو حزب اهلل نفسه الذي يستغل خصومه 
حل  باجرتاح  مجهوره  يطالبه  فيما  عليه،  السهام  لتصويب  األمر 
حيفظ األمن االجتماعي يف مناطق نفوذه. وبني هذا وذاك، ليس 
خافيًا اإلحراج الذي يقع فيه احلزب: فال هو قادر على أداء دور 
رجل األمن وال هذه مهمته أصاًل، وال هو ــــ يف الوقت نفسه ــــ 
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أسابيع«.
جتدر االشارة اىل أن فشل توقيف بعض املطلوبني، وآخرهم زعيرت 
الذي توارى قبل حنو نصف ساعة من وصول القوة املداهمة اليه، 
يشري اىل »اخرتاق ما« يسمح بإيصال معلومات اىل املطلوبني، وهو 
ما جيري العمل على معاجلته جديًا. فيما تواجه القوى األمنية اليت 
تعمل يف الضاحية، ويف البقاع إىل حد ما، مشكلة جوهرية، وهي 
أن أغلب عناصرها من العائالت املقيمة يف هاتني املنطقتني، وأن 
قسمًا كبريًا منهم أبناء عشائر ينتمي اليها كثري من املطلوبني، 
الطرفني، أو يف أحسن األحوال  أحيانًا اىل تواطؤ بني  ما يؤدي 
اىل إحجام هؤالء العناصر عن القيام مبهماتهم خشية إثارة مشاكل 

عشائرية.
مكتب مكافحة املخدرات غائب عن السمع

مكافحة  مكتب  رئاسة  الدين  مشس  غسان  العميد  تسلم  منذ 
املخّدرات التابع للشرطة القضائية، بدا واضحًا، بالنسبة إىل أمنيني 
وسياسيني، الرتاجع الكبري الذي أصاب عمل هذا اجلهاز على كامل 
األراضي اللبنانية لناحية توقيف كبار الّتجار واملرّوجني. ويف حني 
اجلنوبية صعٌب  الضاحية  داخل  األمين  العمل  بأن  البعض  يتذّرع 
الذي  بسبب نفوذ حزب اهلل وأجهزته، ويف ذلك تربيٌر للتقصري 
ميارسه املكتب يف هذه املنطقة حتديدًا، تدحض حركة التوقيفات 
والنشاط الذي تقوم به استخبارات اجليش واستقصاء جبل لبنان 
ومع  النظرّية.  الضاحية هذه  داخل  ومرّوجني  جّتار  توقيف  لناحية 
أن تقصري مكتب مكافحة املخّدرات ال يظهر يف الضاحية وحدها، 
صعوبة  نظرية  سقوط  على  آخر  دليٌل  وهذا  لبنان،  كّل  يف  بل 
العمل األمين داخل الضاحية، يعتقد البعض بأن تراجع عمل املكتب 
بهدف  مقصودًا  يبدو  أخرى  مناطق  من  أكرب  بشكل  الضاحية  يف 
اإلساءة إىل حزب اهلل ومجهوره، وإغراق الضاحية وأهلها باملخّدرات 
وجّتارها، بذريعة القبضة األمنية حلزب اهلل، وهو ما ال تشكو منه 
األجهزة األخرى اليت تعمل حبرّية وتوقف املطلوبني. ويبدو التقصري 
يف عمل مكتب مكافحة املخّدرات ومشس الدين مسحوبًا على كامل 
عمل جهاز الشرطة القضائية، الذي سّجل غيابًا الفتًا عن العمل 
األمين منذ توّلي العميد ناجي املصري قيادته. فحتى يف ملفات 
مثل الّدعارة والقمار وجتارة األسلحة، يغيب اجلهاز عن لعب دوره، 
ولعّل أبرز مثال هو قيام استقصاء جبل لبنان بضبط أكرب شبكة 
مكافحة  مكتب  يكون  أن  بدل  املاضي،  العام  البشر  يف  لالجتار 

جرائم اآلداب سّباقًا إىل القيام بعمله.

قادر على إقناع خصومه )أو أنهم 
ليس  بأنه  االقتناع(  يريدون  ال 
الزعران، ولشلل  حاميًا لعصابات 
على  العشائري  انتماءها  تقّدم 

االنتماء احلزبي أو السياسي.
الثاني  تشرين  له يف  يف خطاب 
2009، حتدث األمني العام حلزب 
مطّواًل  نصراهلل  حسن  السيد  اهلل 
بيئة  لـ«تدمري  حماوالت  عن 

املقاومة«، عرب تفّشي ظاهرة املخدرات. ويف تشرين األول 2016، 
يف خطاب عاشورائي، حتدث عن »كارثة عظيمة يواجهها جمتمعنا«، 
داعيًا الدولة اىل حتّمل مسؤولياتها. بني اخلطابني، نّظم حزب اهلل 
الناس  ملصاحلة  حماولة  يف  اإلميان«،  من  »النظام  بعنوان  محلة 
»التكليف  من  كجزء  بالنظام  االلتزام  على  وحّثهم  القانون،  مع 
اهلل  حزب  انشغل  بعدما  طوياًل،  تعش  احلملة مل  لكن  الشرعي«. 
واألجهزة األمنية يف مواجهة التهديدات اإلرهابية، فكانت النتيجة 
زيادة وطأة الفلتان األمين واألخالقي. وزادت أزمة النزوح السوري 
الطني بّلة مع »اندماج« بعض هؤالء يف عصابات ترويج املخدرات 
حماوالت  كل  ذهبت  فيما  والدعارة،  والسلب  اخلطف  وعصابات 
االستنجاد باألجهزة األمنية أدراج الرياح. »استقالت« هذه األجهزة 
من مهماتها، مرة بذريعة أنها »ممنوعة« من العمل يف الضاحية 
)رغم مطالبات احلزب بزيادة عديد قوى األمن يف هذه املنطقة(، 
لزيادة  سياسية  خلفية  على  ودائمًا  العديد،  نقص  حبجة  ومرات 
التلفزيونية  اإلطالالت  أن  مع مجهورها، خصوصًا  املقاومة  إحراج 

لكبار املطلوبني ال ختلو من توجيه التحيات للمقاومة وسّيدها!

كسر »مربعني 
أمنيني« لكبار 
املطلوبني يف 

منطقتي الليلكي 
وحي الجورة

يبدو أن الدولة حزمت أمرها أخريًا بـ»استعادة« الضاحية الجنوبية والبقاع اىل كنفها، وتؤكد 
مصادر أمنية أن »القرار اتُّخذ وال خيمة فوق رأس أي من املطلوبني« )هيثم املوسوي(

خطط أمنية سابقة اعتمدت الرتاضي واالعالن املسبق عنها باءت 
اليوم، حبسب املصادر نفسها، أن احلملة اليت  بالفشل. اجلديد 
بدأتها األجهزة األمنية منذ أكثر من شهر وتكثفت أخريًا، قائمة على 
مبدأ أساسي: »ال أمن بالرتاضي وال خيمة فوق رأس أحد«. ويف 
هذا السياق، جاءت عمليات الدهم حلي الشراونة يف بعلبك اإلثنني 
املاضي، إذ استهدفت منزل نوح زعيرت، أحد أشهر املطلوبني. ورغم 
أن العملية مل تنته بتوقيفه، إال أنها رسالة واضحة بأن احلملة »لن 
تكتفي بصغار املطلوبني ولن توّفر الرؤوس الكبرية اليت تعتقد 

بأنها يف منأى عن الوقوع يف قبضة األجهزة األمنية«.
عمليات الدهم، خصوصًا يف الضاحية والبقاع، شبه يومية منذ أكثر 
من شهر. وتؤكد املصادر أنه جرى عمليًا »كسر مربعني أمنيني 
لكبار املطلوبني يف منطقيت الليلكي وحي اجلورة«، فيما تصف غّلة 
التوقيفات، منذ منتصف شباط املاضي، بأنها »حمرزة«، وتتضمن 
»أمساًء كبرية جدًا«. األبرز بينها ع. مشص، أحد املتهمني بارتكاب 
»جرمية الزيادين« )الشابان زياد الغندور وزياد قبالن عام 2007 
فرض  عصابات  متزّعمي  من  عشرة  من  وأكثر  اختطافهما(،  بعد 
اخلّوات يف الضاحية من أبناء إحدى العشائر البقاعية )عثر يف حوزة 
أربعة ماليني دوالر من اهلريويني(، وف.  أحدهم على ما قيمته 
املنذر، أحد أكرب جتار املخدرات يف »حي اجلورة« يف برج الرباجنة. 
واألخري كان يقيم ما يشبه مربعًا أمنيًا، إذ ُعثر على أكثر من 40 
كامريا للمراقبة نصبها يف هذه املنطقة، وكاد توقيفه يتسبب يف 
إحداث جمزرة يف القوة املداهمة بعدما تبنّي أنه لّغم باب منزله 

بعبوتني ناسفتني مل تنفجرا.

األجهزة األمنية: لن نكتفي بصغار املطلوبني
باملخدرات وتروجيها وفرض  االجتار  بتهم  العشرات  أوقف  كذلك 
وإثارة  ودعارة  وتزوير  السالح  بقوة  وسلب  نار  وإطالق  خوات 
الشغب وإطالق نار، علمًا بأن العبء األكرب يف هذه التوقيفات 
يقع على مديرية املخابرات يف اجليش وعلى مفرزة استقصاء جبل 

لبنان، فيما ُيسّجل غياب تام ملكتب مكافحة املخدرات!
وتؤكد املصادر أن »مطلوبني كبارًا سيجري توقيفهم قريبًا، وأن 
الضاحية ويف كل مناطق  اليومية لن تتوقف يف  الدهم  عمليات 
البقاع الشمالي وصواًل إىل اهلرمل والقصر والشواغري«، مؤكدة 
خالل  احلملة  هلذه  االجيابية  النتائج  »ستلمس  البقاع  منطقة  أن 
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كــتابات

»مزار وقرية كفرشربل ملبورن«
عامر فرحكم عامر يا لبنانية، من كفرشربل مناديكم 

نحن رهبان االنطونية:
بدنا همة سواعدكم تنعلي البنيان!!! بالزلغوطة 

القونا بيعمر لبنان!!!
بصالة االلفة واملحبة والكرم والجود والتضحية 

وسواعدكم القوية منعانق لبنان،
مع عاشت »كفرشربل« وعاش لبنان  بقلوبكم يف 

ملبورن ويف كل مكان.
األنطونية يف التاريخ املاروني يف لبنان اسرتاليا 

والعالم
قيل يف دير مار شربل ملبورن: »تاريخ يف صفحة 

وصفحة يف تاريخ«.
من تلة عرمتا الشامخة على غدرات الزمن حيث بدأت 

رحلة الرهبانية األنطونية بكل ثقة باهلل وتعاليم 
الرب يسوع يف إنجيله املقدس، مع البطريرك 

جربائيل البلوزاني ومع األباء املؤسسني التي أعلنت 
إيمانها بروح الزهد والصالة والعلم والخدمة جاوبتها 

»قرية كفرشربل« يف الوادي األخضر بملبورن 
يف قارة أسرتاليا املقلب الثاني من األرض لبيك 
أيتها الرهبانية االنطونية على خطى املؤسسني 

االنطونيني نحن سائرون.

 بداية االنطالقة يف اسرتاليا
واألراضي  وكندا  وبلجيكا  وفرنسا  روما  من 
األب  انطلق  املضيافة  أسرتالية  حتى  املقدسة 
شربل شدياق رمحه اهلل واالب إدمون اندراوس 
حضرة  مبساعدة   .1999 عام  ملبورن  اىل 
األنطونيات  والراهبات  طقشي  جو  املونسنيور 
بدأوا يعملون جبدية وإخالص وفرح وابتهاج، يف 
تلقني النفوس يف ملبورن الروحانية املارونية 
واالنتماء اىل الكنيسة املقدسة والوطن لبنان. 

إىل أن طلب قدس األب العام األباتي مسعان 
معاهدة  تهيئة  املطران حيت  من سيادة  عطاهلل 
األنطونية.  والرهبانية  األبرشية  بني  خطية 
الشرقي  اجملمع  من  بربكة  املعاهدة  وحتققت 

قرية »كفرشربل« يف ملبورن عمل منوذجي فريد يف العامل للرهبنة  االنطونية املارونية اللبنانية
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يف  دير  إنشاء  الرهبانية  على  متمنيا  املقدس 
الناس  يؤمه  وعبادة  بيت صالة  يكون  ملبورن 
للخلوة وااللتقاء باهلل وينطلق من خالله الرهبان 

للعمل يف الرعية. 

وبعد ذلك حصلت الرهبانية على اعرتاف رمسي 
من الدولة االسرتالية تعتربها فيه شخصا معنويا 

هلا كل حقوق املواطنية االسرتالية.

نظرة شاملة يف الحالة امللحة لخدمة املوارنة  
واملسيحيني يف ملبورن

لبعد  مربجمة  اسرتاتيجية  مستقبلية  التفاتة  يف 
خدمة  أجل  من  اللبنانية  املارونية  الطائفة  رؤيا 
الشرق  مسيحيي  وكل  املارونية  الطائفة  أبناء 
استحدثت خطة اخلدمة الرعوية يف دير مار شربل 
 .)COBURQ( الذي هو حاليا يف منطقة كوبرغ

فسيخدم الرهبان االنطونيون رعية املوارنة يف 
»كفرشربل« يف منطقة الوادي األخضر- غرين 

.)GREEN VALE( فايل- ملبورن

موقع »كفرشربل« الجغرايف  سيكون على 
العنوان التالي:

45 PROVIDENCE RD GREENVALE
مار  دير  ورئيس  االنطونية  للرهبنة  هو  والدير 
الورع  حيت«  شارل  »األب  هو  ملبورن  شربل 
النظيف،  وبالكف  مار شربل  بروحانية  املشهور 
اإلدارة  وحسن  واالجتماعي  اخللقي  واملسلك 
تصرفاته.  لقداسة  حق  شهادة  ذلك   وكل 
مشالن  بلدة  من  هو  حتى  األب  الدير  ورئيس 

قضاء عاليه.
 يعاونه يف جمانية اخلدمة  االجتماعية   القّيم 
»حسون  بوداكيان  هوفيك  األب  الدير   على 

الرتانيم الدينية بدون منازع يف اسرتاليا«.

احلبل ع اجلرار بانتظار رعايا أكثر عددا يف خدمة 
والية  مناطق  كل  لتشمل  املاروني  االنتشار 
فيكتوريا مع الدعاء الصادر من القلب »شدوا 

اهلمة يا شباب تنعمر دار األحباب«. 

والشكر  اإلجالل  كل  تقدمة  من  بد  ال  وهنا 
واالحرتام والتقدير للراهبات االنطونيات اللواتي 
ويتلمذن  العجزة  دار  يف  شخصا   62 خيدمن 
يف  لبنان  سيدة  مدرسة  يف  الصاعدة  األجيال 

مدينة ملبورن عاصمة والية فيكتوريا.

بالتحديد ال احلصر، سنتطرق اىل جوانب »قرية 
كفرشربل« للرهبنة االنطونية ودورها الرائد يف 
خدمة لبنان والكنيسة املارونية الديين والثقايف 
خلق  يف  الطيب  واألثر  واالنساني  واالجتماعي 
اجواء الرتاث اللبناني األصيل يف خدمة الوطن 
اىل  اجلذور  وشد  واملغرتب  املقيم  لبنان  األم 
مبساحته  الصغري  اللبناني  الوطن  قداسة  منبت 
والعطاء  العاطر  »بالسالم  ألبنائه  املشهود 
نعمة  رفقا،  شربل،  القديس  أمثال  الفاخر« 
الكبوشي  يعقوب  األب  اسطفان،  األخ  اهلل، 
باالضافة اىل قائمة انتظار  مواعيد تقديس عدد 
هذا  اللبنانيني.  القديسني  من  به  يستهان  ال 
باالضافة اىل عمالقة االنسانية والنبوغ الفكري  
من أمثال الدكتور شارل مالك باني جذور  شرعة 
الفيلسوف   والكاتب  العامل  يف  االنسان  حقوق 

العاملي جربان خليل جربان وغريهم...

يبدأ العد والدعاء الصادر من قلوب مؤمنة اآلن 
ليساعد  بالرب  لقاء  ومكان  مزارا  الدير  ليصبح 
يف ازاحة اهلموم وشغف االميان وطلب الغفران 
وعر يف  واد  فكل  واحلنان.  احلب  من  واملزيد 
من  بوعد  األخضر  الوادي  يف  كفرشربل  ارض 

دم، وكل جبل وتل خيفض، والطرق  الرهبان سريرُ
املتعجرفة تقّوم، والوعرة متّهد ليفرح كل زائر 
يف  التامة  الراحة  مع  الصالة  باجواء  اهلل  بلقاء 
من  وسهال  أهال  أنغام  على  كفرشربل«  »قرية 
رهبان االنطونية ونشيد الرهبان مع الزوار »يا 

مار شربل بديارك طل وبارك زوارك«.

ما قيل ويقال ليصبح  هذا الحلم حقيقة!
تسكنه  حب  إنه  »كفرشربل«  مزار  عن  قيل 
النفوس يف معبد الدير وحناياه فتشتعل قلوب 
املصلني ويغمر الدفء أجسام املتعبدين وترتفع 
االرض  خالق  واألفكار صوب  والعقول  القلوب 
عطاء  واحلب  أعظم،  وال  حب  بفعل  والسماء 

والعطاء مصدر احلياة.

يتقنون  رهبانا  حيتضن  دير  حكاية  انها  فعال 
للمحبة  يشهدون  التسبيح،  جييدون  التشفع، 
خبورهم  للسالم،  يسعون  باألخوة،  يبشرون 
غفران  وذبيحة  صباحية  متجيد  تقدمة  يتصاعد 
مسائية. يتصاحلون ويغفرون ويكسرون  اخلبز 
معا قربان رضى وشراكة حمبة، فتطيب النفوس 

وتطمئن القلوب ويتجدد االميان ليتمجد اهلل. 
رهبان يتبعون من يقول هلم: أنتم أصدقائي، 
أنتم  ايقونيت،  أنتم  أخوتي،  أنتم  أحبائي  أنتم 
لكل  اهلل  حب  يؤكد  حضور  حضوري،  امتداد 

زائر.

رهبان يكسرون معا كالم احلياة، كالم اخلالص، 
يتضامنون  رهبان  والسالم.  واألخوة  احلب  خبز 
ألنهم بالروح القدس أغنياء ومعا لتنقية قلوبهم 
ولصفاء  جيدون،  احكامهم  ولنزاهة  يسعون 
إميانهم بسالم  معلمهم يسوع املسيح  حيدقون، 
تنفيذ قرية  رأيهم يطمحون ولصوابية  ولسداد 

يتبع يف العدد املقبل

إعداد د. ترييزا حرب
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وبدل  أربع.  لدينا  سيصبح  الباخرتني،  بدل 
إنشاؤها يف عهدي  تأّخر  املعامل األربعة، اليت 
الوزيرين جربان باسيل وأرثور نظريان، سيكون 
لدينا دزينة من معامل إنتاج الكهرباء اليت تعمل 
اخلّط  من  تتغّذى  أن  ويفرتض  الغاز،  بواسطة 
الساحلي النائم يف أدراج إحدى اللجان النيابية. 
تعرفة  لدينا  سيصبح  املدعومة،  التعرفة  وبدل 
الكهرباء  مولدات  عن  االستغناء  لنا  تتيح  أعلى 
وتغطية كلفة البواخر! هذه هي بنود خّطة وزير 
لصيف  »اإلنقاذية  خليل  أبي  سيزار  الطاقة 
هي  الوزراء.  جملس  إىل  رفعها  اليت   ،»2017
باختصار خّطة إلعادة إحياء ورقة سياسة القطاع، 
اليت أقرت يف عام 2010، ثم تعرضت لنكسات 
متتالية أّدت إىل دخوهلا »الكوما«. خالل السنوات 
املاضية، كانت مناقصات املعامل حمور جتاذب 
بني وزارتي الطاقة واملياه واملال. جتاذب كان 
ميكن جتاوزه ومعاجلته، لكنه كان جتاذبًا سياسيًا 
استغّل ُثَغرًا يف املناقصات والعقود بداًل من أن 
يعاجلها؛ هناك عقٌد إلنشاء معمل جديد يف دير 
عمار، جرى تلزميه فعليًا بقيمة 360 مليون يورو، 
ومل ينّفذ ألنه مل ُتذكر فيه الضريبة على القيمة 
املضافة، ومل ُيعرف من يتحمل كلفتها البالغة 
36 مليون يورو، وعقد آخر لتشغيل معملي اجلية 
عام  مطلع  أجنزا يف  اللذين  اجلديدين،  والزوق 
على  اخلالف  بسبب  تشغيلهما  جير  ومل   ،2016
اجلهة اليت فازت بعقد الصيانة والتشغيل، علمًا 
تغذية  بأن تشغيلهما كان سيضيف 3 ساعات 
إضافية منذ عام تقريبًا، فضاًل عن عقد سقط 
إعادة  لتلزيم  واإلعمار  اإلمناء  سهوًا يف جملس 
تأهيل معمل الزوق املتهالك... وإىل جانب ذلك، 
تراكمت مشاكل نقل الكهرباء وتوزيعها وجباية 
الفواتري امللزمة لشركات مقدمي اخلدمات. جتربة 

كانت »منتجة« للمشاكل ومكلفة للخزينة.
هذه  استكمال  على  اإلصرار  فإن  اليوم،  أما 
الطلب  حّدة  ارتفاع  من  انطالقًا  يأتي  التجربة 
بأن  والتوقعات  سوريا  من  »النازحني  بسبب 
يف  مليون   1.5 من  أكثر  السّياح  عدد  يبلغ 
اجلمهورية  رئيس  زيارة  بعد   2017 صيف 
ورد  ما  حبسب  العربي«،  للخليج  عون  ميشال 
يف عرض الوزير أبي خليل اىل جملس الوزراء. 
لذلك، تقرتح وزارة الطاقة سّد العجز والفجوة 
بني الطلب االستهالكي، وبني القدرة اإلنتاجية 
بقدرة  باخرتني  استئجار  عرب  الكهرباء،  ملعامل 
 850 إىل  تصل  إمجالية  وبكلفة  ميغاوات   825
الباخرتني  إىل  تضافان  سنويًا،  دوالر  مليون 
تزيد  واللتني  ميغاوات   370 بقدرة  احلاليتني 
مليون   400 على  سنوات  ثالث  ملدة  كلفتهما 
دوالر. ما يعين أن االعتماد على البواخر سيصل 
من   %37 يوازي  ما  أي  ميغاوات،   1225 إىل 
الطلب على الكهرباء بكلفة إمجالية تتجاوز مليار 
دوالر سنويًا. االستئجار سيمتد خلمس سنوات، 
املعامل،  إلنشاء  الوقت  كسب  هدفه  وبالتالي 
ساعة   12 من  املنتجة  الطاقة  تزداد  أن  على 
تغذية يوميًا كمعدل وسطي إىل ما بني 20 ساعة 
تتوقع  املقبلة،  السنة  ففي  يوميًا.  ساعة  و22 
الوزارة التخّلي عن باخرتي فاطمة غول وأورهان 
السنوات اخلمس معامل  بيه، وأن تنشئ خالل 
إنتاج بقدرة 2000 ميغاوات بالشراكة مع القطاع 
اخلاص ونصفها من الطاقة الشمسية، وأن توّفر 
كلفة اإلنتاج بإنشاء حمطة السترياد الغاز الطبيعي 
وإنشاء خّط ساحلي لتوزيعه. هناك خماوف من 
أن يصبح العقد املؤقت دائمًا، ألن احلال هي 
إىل  حتّولت  الشوارع  مولدات  لبنان.  يف  هكذا 
الدائم  بشكلها  تتكّرس  بدأت  والبواخر  دائمة، 
وخلياراتها.  هلا  رهينة  اللبنانية  األسر  وجتعل 
جملس  على  الطاقة  وزير  يعرضها  كما  اخلّطة 
الوزراء، ال تتضمن دفرت شروط أو مناقصة أو 
استدراج عروض حمصورًا، بل هي عرض قّدمته 
لبنان  منها  يستأجر  اليت  »كارادينيز«  شركة 
باخرتي »فاطمة غول« و«أورهان بيه« واللتني 
جرى متديد عقودهما من دون العودة إىل جملس 
الوزراء. الشركة تعرض زيادة العدد إىل أربع. 

خّطة وزير الطاقة لـ»إنقاذ الكهرباء«: خصخصة وبواخر وزيادة تعرفة
محمد وهبة

واألمر نفسه ينسحب على عرض معامل الطاقة 
للقطاع  اخلصخصة  هذه  ظل  يف  الشمسية. 
بهدف  الكهرباء  تعرفة  رفع  طرح  يتم  بكامله، 
تغطية كلفة تشغيل الباخرتني اجلديدتني، أي ما 

يؤمن 726 مليار لرية هلذه السنة!

1000 ميغاوات إضافية عرب القطاع الخاص
خطة  خليل،  أبي  سيزار  الطاقة  وزير  يقرتح 
تتضمن   2017 لصيف  الكهرباء  لقطاع  إنقاذية 
الطاقة  لتوليد  باخرتني  استئجار  حماور:  مخسة 
الكهربائية، زيادة تعرفة الكهرباء، إنشاء معامل 
القطاع  مع  بالتعاون  ميغاوات   1000 بقدرة 
بقدرة  فوتوفولتية  طاقة  معامل  إنشاء  اخلاص، 
الغاز  إنشاء حمطات السترياد  ميغاوات،   1000

الطبيعي املسال.

املحور األول: استئجار بواخر لـ 5 سنوات
يستند هذا احملور إىل عرض مقّدم من الشركة 
منها  يستأجر  اليت  »كارباورشيب«،  الرتكية 
غول«  »فاطمة  هما  كهرباء  باخرتي  حاليًا  لبنان 
يستأجر  بأن  تقضي  اخلّطة  بيه«.  و«أورهان 
ميغاوات   470 بقدرة  إضافيتني  باخرتني  لبنان 
على  للثانية،  ميغاوات   420 وبقدرة  لألوىل، 
بنسبة  عليها  املتعاقد  الطاقة  كمية  تكون  أن 
القدرة اإلمجالية، أي ما يوازي 800  90% من 
ميغاوات. مّدة العقد، كما وردت يف العرض، 
حمّددة خبمس سنوات على أن يتم ربط الباخرة 
األوىل على شبكة الكهرباء يف نهاية أيار 2017، 
والثانية يف نهاية آب 2017. أما كلفة استئجار 
الباخرتني، فتبلغ 5.80 سنت لكل كيلوات ساعة 
مبا فيها التشغيل والصيانة وتنفيذ كاسر للموج، 
وأشغال ربط البواخر على شبكة 220 كيلوفولت، 
وتصريف  استيعاب  على  الشبكة  قدرة  وتقوية 
الطاقة اإلضافية من خالل مخس حمطات نقالة 

وإنشاء خزانات عائمة للوقود.

األثر املالي
تقول اخلّطة إن كلفة الفيول والتشغيل والصيانة، 
وفق عرض »كارباورشيب«، تبلغ 848.2 مليون 
دوالر سنويًا، علمًا بأن كلفة الكيلوات ساعة من 
بنحو 13.04 سنت مقارنة مع  الباخرتني مقّدرة 
لبنان، وهذا  احلالية يف  للمعامل  12.89 سنت 
السعر حمسوب على أساس سعر برميل النفط 
بقيمة 60 دوالرًا، كما ورد يف ميزانية مؤسسة 

كهرباء لبنان لعام 2017.
والتشغيل  الفيول  كلفة  فإن  وباملقارنة، 
اجلديدين،  واجلية  الذوق  معملي  يف  والصيانة 
تبلغ 200.4 مليون دوالر سنويًا، أي أن كلفة 
أساس  على  سنت   9.19 تبلغ  ساعة  الكيلوات 

سعر برميل النفط بقيمة 60 دوالرًا.
املتوقع  اإلضافية  الطاقة  كلفة  فإن  وبالتالي، 
تشغيل  وبدء  الباخرتني،  استئجار  من  توليدها 
تبلغ  واجلّية،  الذوق  يف  اجلديدين  املعملني 
1048.6 مليون دوالر، لينخفض سعر الكيلوات 
ساعة إىل 12.55 سنت، علمًا بأن هذه الطاقة 
الطاقة  جممل  من   %56.8 متّثل  اإلضافية 

املنتجة.

7 ساعات تغذية إضافية
اهلدف من االستئجار هو زيادة التغذية بالتيار 
 12 اليوم  يبلغ  وسطي  معدل  من  الكهربائي، 
ساعة يوميًا على مدار السنة مع تفاوت حبسب 
الفصول إذ تتدنى يف فصل الصيف مع ارتفاع 
الطلب على الطاقة، إىل 19 ساعة يوميًا، علمًا 
الطاقة  كمية  سريفع  الباخرتني  استئجار  بأن 
سبع  يعادل  ما  أو   ،%42.5 بنسبة  املنتجة 

ساعات تغذية إضافية.
من  إضافية  كمية  تنتج  أن  الوزارة  وتتوقع 
اجلديدين  واجلية  الذوق  معملي  من  الطاقة، 
بقدرة 272 ميغاوات، أو ما يوازي 14.3% من 
الكمية املنتجة، أي ما يعادل 3 ساعات تغذية 
الباخرتني  عن  التخّلي  يتيح  ما  وهو  إضافية، 
»فاطمة غول« و«أورهان بيه« يف أواخر 2018، 
إنشاء  بدء  أيضًا مع  األمر  يتزامن هذا  أن  على 
8 معامل جديدة بقدرة 500 ميغاوات لكل واحد 
والذوق  عمار  دير  2020 يف  من  اعتبارًا  منها، 
واجلية وسلعاتا والزهراني ومناطق غري مسماة 

أيضًا.

املحور الثاني: معامل بقدرة 1000 ميغاوات
قطاع  سياسة  ورقة  إىل  احملور  هذا  يستند 
الكهرباء اليت أقّرها جملس الوزراء واليت حلظت 
 1500 بقدرة  الكهرباء  لتوليد  إضافية  وحدات 
ّكلفت شركة  يومها   .IPP نظام  ميغاوات وفق 
طريق  خريطة  بوضع   Mott Mac DonalD
تتضمن اجلدوى الفنية واالقتصادية والقانونية، 
وقد خلصت الشركة إىل ضرورة اختاذ إجراءات 
مبهام  للقيام  عاملي  استشاري  لتعيني  سريعة 
transactIon aDvIsor، لوضع دراسات 
الشروط  دفاتر  وحتضري  التفصيلية  اجلدوى 
وإبرام  واملفاوضات  الشراء  إجراءات  ودليل 
التوصيات ضرورة  الصفقات. كذلك، تضمنت 
ويكون  بالليونة  »يتمتع  قانوني  إطار  تطوير 
املستقبل  يف  تكراره  ميكن  اسرتاتيجيًا  منوذجًا 

مما جيعله جاذبًا للقطاع اخلاص واملتمولني«.
وحبسب اخلطة، فإن الشركة حتدثت عن ضرورة 
املقبولة  للتعرفة  اسرتاتيجية  أهداف  »حتديد 
تكون  وأن  املنتجة«،  للطاقة  الدنيا  والكلفة 

على  »تعمل  إنشاؤها  املنوي  الكهرباء  حمطات 
نوعي من الوقود، الفيول الثقيل والغاز«، على 
أن تكون احملركات العكسية هي تقنية اإلنتاج 
األفضل يف حال اعتماد الفيول كوقود أولي، 
وأن تكون العنفات الغازية عاملة بالدارة املركبة 
أوّلي. واستبعدت  الغاز كوقود  إذا اعتمد على 
الشركة اإلنتاج احلراري البخاري التقليدي، ألن 

»كلفته ومردوديته هي أدنى من احلالتني«.
ودرست الشركة حنو تسعة مواقع ممكنة إلنشاء 
الزهراني،  سلعاتا،  عمار،  دير  يف  املعامل 
الدامور، شكا، شربحيا، كسارة، صور، احلريشة، 
هي:  بالرتتيب  مواقع  ثالثة  أفضل  أن  وتبنّي 
املضي  »وتقرر  والدامور،  وسلعاتا،  الزهراني 

بأول موقعني مباشرة«.
بعد  تنّفذ  مل  اإلجراءات  هذه  إن  اخلّطة  تقول 
املال  وزارة  من  طلبت  الطاقة  وزارة  أن  رغم 
الـ خدمات  لشراء  الالزمة  األموال  تأمني 
وزارة  أن  إذ   ،transactIon aDvIsor
والكلفة  الكفالة  شروط  مراجعة  طلبت  املال 
الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  للتعاقد  الفعلية 
مؤسسة  تكليف  على  التوافق  بعد  يتم  »ومل 

التمويل الدولية للقيام باملهام املطلوبة«.

املحور الثالث: محطات الغاز الطبيعي
أساسية  نقطة  من  الطاقة  وزير  خّطة  تنطلق 
لدراسة  شكلت  اليت  الوزارية  اللجنة  أن  وهي 
نتائج استدراج العروض إلنشاء حمطة استرياد 
البداوي، مل  الطبيعي املسال، يف موقع  الغاز 
تتوصل إىل قرار نهائي، وأن الوزارة استكملت 
االستشاري  كان  مواقع حمتملة  على  دراساتها 
وسلعاتا.  الزهراني  وهي  دراسته  يف  حلظها 
وحبسب دراسات الوزارة، فقد تبنّي أن هناك 
منها  والزهراني  سلعاتا  ملوقعي  عّدة  حسنات 
واملساحات  اجلغرايف،  واملوقع  املياه،  عمق 
الكافية اليت ميكن استغالهلا إلنشاء معامل توليد 
تعتمد  ميغاوات   1000 بقدرة   IPP وفق  طاقة 
على الغاز الطبيعي يف معظمها بكلفة صفر على 
خدمات  تستأجر  الدولة  كون  اللبنانية  الدولة 
الكمية  حسب  حيّدد  رسم  إضافة  عرب  احملطات 
من  لالحرتاق  قابل  غاز  )إنتاج  تغويزها  املنوي 

مواد حتتوي يف تركيبها على عنصر الكربون(.
لكن هناك خاصية لكل من املعملني على الشكل 

اآلتي:
ــ بالنسبة إىل سلعاتا هناك فضاًل عن إمكانية 
لتزويد معمل الذوق بالغاز عرب خط ساحلي بني 
يتيح  ما  دوالر،  مليون   70 بكلفة  املنطقتني 
بأكثر  النفطية  فاتورته  وفر يف  للمعمل حتقيق 
برميل  إىل سعر  استنادًا  دوالر  مليون   50 من 
الدراسة  النفط بقيمة 50 دوالرًا. كذلك تشري 
تغويز  حمطة  هناك  حيث  سلعاتا  موقع  أن  إىل 
املنطقة  يف  الصناعية  للمرافق  يتيح  عائمة، 

االستفادة من وجود طاقة متدنية الكلفة.
ــ بالنسبة إىل الزهراني، هناك إمكانية الستفادة 
الطبيعي،  الغاز  على  بتشغيله  الزهراني  معمل 
ميغاوات،   72 بقدرة  اجلديد  اجلّية  معمل  وربط 
واجلية  الزهراني  بني  ساحلي  خّط  إنشاء  عرب 
بقيمة 67 مليون دوالر ما حيقق وفرًا بأكثر من 
20 مليون دوالر يف فاتورته النفطية بناء على 

سعر برميل النفط بقيمة 50 دوالرًا.
وتقرتح اخلّطة، يف ظل تأخر إقرار برنامج لقانون 
إلنشاء خط الغاز الساحلي منذ عام 2012، جتزئة 
وبالتالي  وجنوبًا،  إىل قسمني: مشااًل  املشروع 
االستغناء عن الوصلة اليت كانت ستنشأ حول 
مليون   157 تبلغ  تقديرية  بكلفة  بريوت  مدينة 

دوالر.
هذا يعين أنه ميكن إنشاء حمطة تغويز عائمة يف 
عمار  ودير   1 عمار  دير  معمل  لتغذية  البداوي 
2 )قيد اإلنشاء(، وحمطات تغويز يف الزهراني 
لتغذية معملي الزهراني واجلية وصور. وحمطة 
عمار  دير  بني  املسافة  تتوسط  سلعاتا  يف 
الطاقة  تولي  معامل  لتغذية  وتستغل  والذوق 

وزير الطاقة يقرتح استئجار باخرتني إضافيتني بكلفة 850 مليون دوالر
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معمل  ربط  إىل  باإلضافة   ،IPP بنظام 
الذوق بها عرب خط الغاز الساحلي.

وحبسب اخلّطة، فإن طول اخلط الساحلي 
يبلغ 177 كيلومرتًا بقطر 36 بوصة بكلفة 

398 مليون دوالر.

املحور الرابع: معامل طاقة متجدّدة
عرضًا  تلقت  إنها  الطاقة  وزارة  تقول 
من شركة Growth holdInGs من 
معامل  وتشغيل  وتركيب  تصميم  أجل 
طاقة فوتوفولتية بقدرة 1000 ميغاوات 
الطاقة  بواسطة  الكهرباء  إنتاج  أجل  من 
شّكلت  العارضة  الشركة  الشمسية. 
حتالفًا من شركات عاملية يف هذا اجملال 
 GruPo Grs, EnErtEch, هي: 
املشروع  تركيب  هلا  يتيح  ما   tEsla
كاماًل بفرتة ترتاوح بني 18 و24 شهرًا 
الوزارة توليد  وبأسعار تنافسية. تتوقع 
طاقة توازي 40% من العجز الكهربائي 
لكل  دوالر   0,085 بسعر  السنوي، 
أو  ختزين،  دون  من  ساعة،  كيلوات 
إىل  التخزين. وتشري  مع  دوالرًا   0,125
أن تنفيذ هذا املشروع يف مناطق ريفية 
يسهم يف اإلمناء املتوازن، وخيلق فرص 
عمل وحيظى بقبول من اجلمعيات البيئية، 
ويسهم بزيادة ثقة القطاع اخلاص بالتزام 
الدولة بأهدافها املعلنة للطاقة، ويسهم 

خّطة وزير الطاقة لـ»إنقاذ الكهرباء«..

 2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 

وبالتالي  اخلاص،  للمولد  لرية  و12500  لبنان 
 32400 حنو  للمواطن  اإلمجالي  الوفر  يكون 
لرية، أي ما يعادل 33,4% شهريًا جراء حتسني 
التغذية من 12 ساعة إىل 22 ساعة وتنطبق هذه 

املقارنة على شرائح املشرتكني كافة.

األولويات: خفض الدعم اعتبارًا من تموز
للكهرباء  اإلنقاذية  الطاقة  وزير  خّطة  تتضمن 
النحو  على  األولويات  توضح  طريقة  خريطة 

اآلتي:
بنودها،  بكل  اإلنقاذية  اخلطة  إقرار  ــ 
شركة  بها  تقدمت  اليت  التعديالت  وخاصة 
قبل  احلالي  العقد  على   KarPowErshIP
للشركة  والسماح   ،2017 آذار  شهر  نهاية 
املطلوبة،  واألعمال  األشغال  بتنفيذ  املذكورة 
على أن تستكمل اإلجراءات الالزمة لالستحصال 
بشكل  املتوجبة  واملراسيم  الرتاخيص  على 
الحق، وعلى سبيل التسوية، بغية إجناز األعمال 
البحرية والكهربائية املطلوبة وإمتامها يف املوعد 

احملدد.
ــ مساعدة كهرباء لبنان لدفع املستحقات اليت 
سترتتب عليها يف عام 2017، والبالغة 726,75 
لبنانية  لرية  مليار   585,3 لبنانية:  لرية  مليار 
لتشغيل الباخرتني اجلديدتني اللتني ستوضعان 
 2017 حزيران  شهر  من  بدءًا  تباعًا،  باخلدمة 
األوىل.  للدفعة  لبنانية  لرية  مليار  و141,45 
من  املبلغ  هذا  لبنان  كهرباء  جتين  أن  يتوقع 
زيادة التعرفة خالل عام 2018، وحينها تستطيع 

إرجاع املبلغ.
 PotEn & PartnErs االستشاري  تكليف  ــ 
إجراء األعمال املتوقع تنفيذها إلجناز مشروع الـ 

Fsru )حمطات الغاز املسال(.
ــ الطلب من شركة ImEG/acE إعادة التحقق 
من الدراسة اليت أعدتها إلنشاء خّط غاز ساحلي 
بقطر 36 بوصة وبطول إمجالي 177 كلم جلهة 
الكلفة التقديرية لكل قسم )طرابلس، سلعاتا، 

الذوق، اجلّية، الزهراني وصور(.
شركة  من  املقدم  العرض  على  املوافقة  ــ 
Growth holdInG وتفويض وزارة الطاقة 
على  العارض  التحالف  مع  بالتفاوض  واملياه 
الكلفة املقرتحة ودراسة عدد املشاريع املقرتحة 

مع أو بدون ختزين للطاقة.
ــ املوافقة على اقرتاح تعديل التعرفة كما ورد 

يف هذا التقرير وذلك بدءًا من 2017/7/1.
استشاري  لتعيني  سريعة  إجراءات  اختاذ  ـــ 
 transactIon»الـ مبهمات  للقيام  عاملي 

.»advIsor

وهو  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  خفض  يف 
مشروع يرتكز إىل استثمارات للقطاع اخلاص من 

دون أي كلفة تتكبدها مؤسسة كهرباء لبنان.

للكهرباء  احلالية  التعرفة  إن  الوزارة  تقول 
تعود لسنة 1994 يوم كان سعر برميل النفط 
حبدود 20 دوالرًا، لكن يف ضوء ارتفاع أسعار 
احملروقات اليت متّثل عنصرًا أساسيًا يف كلفة 
إنتاج الكهرباء إىل 147 دوالرًا يف 2008، فإن 
كهرباء لبنان تتحمل أعباء مالية جراء عدم تغيري 
ونقل  إنتاج  معدل كلفة  ارتفاع  بسبب  التعرفة 
معدل  من  أعلى  مستوى  إىل  الكهرباء  وتوزيع 
كل  إن  وبالتالي  ساعة.  الكيلووات  مبيع  سعر 
ما نسب من خسائر مالية لكهرباء لبنان كانت 

فعليًا دعمًا حكوميًا للمواطن وليس للمؤسسة.
اخلّطة،  حبسب  اإلنتاج،  زيادة  فإن  وبالتالي 
التعرفة  تدّني  بسبب  إضافية  كلفة  تتطلب 
التعرفة  زيادة  جيب  أنه  »تبني  ولذا  احلالية. 
كمعدل   %42,6 بنسبة   2017/7/1 من  ابتداء 
 60 بـ  النفط  برميل  أساس سعر  على  وسطي 
أكالف  أي  العامة  اخلزينة  تتكبد  دوالرًا حتى ال 
الطاقة  إضافية. وبذلك يرفع معدل سعر مبيع 
كيلووات  لكل  لرية   188 إىل  لرية   132,1 من 
معدل  من  أقل  اجلديدة  التعرفة  وتكون  ساعة، 
بنحو 350 لرية  سعر املولدات اخلاصة واملقّدر 

لكل كيلووات ساعة«.
املرتتب  األثر  درست  أنها  إىل  الوزارة  وتلفت 
أساس  على  املشرتكني  من  فئة  كل  على 
واملولدات  لبنان  )كهرباء  اإلمجالية  الفاتورة 
وفرًا  سيحقق  املشرتك  أن  وتبنّي  اخلاصة( 
املولدات  عن  اجلزئي  االستغناء  بسبب  ماليًا 
املقرتحة  التعرفة  زيادة  كلفة  من  أكرب  اخلاصة 
بكثري  أقل  التعرفة  هلذه  الوسطي  السعر  ألن 
من سعر املولدات اخلاصة. فعلى سبيل املثال، 
فقط  أمبريات   10 بـ  مشرتكًا   375690 هناك 
لدى مؤسسة كهرباء لبنان ممن يستهلكون حنو 
اشرتاك  ولديهم  شهريًا،  ساعة  كيلووات   300
ولذا فإن  اخلاصة،  املولدات  أمبريات من   5 بـ 
منها  لرية   96900 تبلغ  الشهرية  فاتورتهم 
21900 لرية حلساب كهرباء لبنان و75000 لرية 
للمولدات اخلاصة يف حال وجود 12 ساعة تغذية 
فقط. أما إذا ارتفعت ساعات التغذية إىل 22 
ساعة يف اليوم، يرتفع معها منسوب االستهالك 
من  االستهالك  وينخفض  لبنان،  كهرباء  من 
الفاتورة  عندها  وتصبح  اخلاصة  املولدات 
الشهرية 64500 لرية منها 52000 لرية لكهرباء 

إدارة  جملس  يسعى 
كازينو لبنان إىل انتزاع 
اجلمعية  يف  ذمة  براءة 
للمساهمني،  العمومية 
 10 يف  املقررة 
تنعقد  املقبل.  نيسان 
ظل  يف  اجلمعية  هذه 
حتقيقات جتريها النيابة 
يف  التمييزية  العامة 
شأن املخالفات املرتكبة 
الفساد،  وشبهات 
إدارة  جملس  بأن  علمًا 
عن  امتنع  الكازينو 
العمومية  اجلمعية  دعوة 
كما   ،2011 عام  منذ 
امتنع عن نشر البيانات 

اليت  »إنرتا«  شركة  هي  واحدة،  جبهة  مرهون 
ميلك مصرف لبنان 33% من أسهمها، اذ حيتاج 
تصديق كل بند من بنود جدول األعمال موافقة 
»إنرتا«  شركة  تستحوذ  فيما  األصوات،  أكثرية 
على  إدارتها حممد شعيب  برئيس جملس  ّثلة  مممُ
لبنان«،  »كازينو  شركة  أسهم  من   %52 نسبة 
وهنا تعدُّ موافقتها أساسّية ملنح أو حجب براءة 
الذّمة عن جملس اإلدارة احلالي )شعيب عضو فيه 
أيضًا(، وهو ما يعّده عقل أمرًا ال ميكن التالعب 
به، خصوصًا أن »التحقيقات سارّية وامللف بات 

بعهدة القضاء الذي يعود إليه الفصل فيه«.

خلف كريدي
مصرف  حاكم  )وبالتالي  شعيب  موقف  زال  ما 
اجتماع  عقد  إذ  ضبابيًا،  سالمة(  رياض  لبنان 
جمللس إدارة »كازينو لبنان« منذ أيام، ومل يكن 
الرئيس  اختيار  لناحية  سواء  حمسومًا،  توجه  أي 
قطع  على  التصديق  حتى  أو  اجلدد،  واألعضاء 

احلساب وإعطاء براءة ذّمة للمجلس احلالي.
حبسب املعلومات املتداولة سيبقى شعيب رئيسًا 
سيبقى  وبالتالي  »إنرتا«،  شركة  إدارة  جمللس 
مفتاح  وحيمل  الكازينو  إدارة  جملس  يف  عضوًا 
القرار فيه )52% من أصوات اجلمعية العمومية(، 
كذلك سيسمي أحد كبار املساهمني يف الكازينو 
»شركة ابيال« ممثاًل عنه يف جملس اإلدارة. وتقول 
املعلومات إن رئيس اجلمهورية ميشال عون مييل 
إىل تسمية روالن خوري رئيسًا جمللس اإلدارة، 
»التيار  األّول يف  الرعيل  قياديي  من  يعدُّ  وهو 
واإلغاثية  املالّية  امللفات  تسّلم  احلّر«،  الوطيّن 
عام  منذ  انتخابّية  معارك  وتابع  متوز،  حرب  يف 
واحتاد  جونية  بلدّية  معركة  إىل  وصواًل   ،1998
أمساء  مبهندسها.  وصف  اليت  كسروان  بلديات 
بقية املرشحني مل تنكشف بعد يف ظل االتصاالت 
السياسية املسيطرة لالتفاق  القوى  اجلارية بني 

على ممثليها يف جملس اإلدارة.
املحاصصة يف مجلس اإلدارة

رئيس  من  لبنان«  »كازينو  إدارة  يتألف جملس 
وتسعة أعضاء، يتوّزعون وفق منطق احملاصصة 
جملس  رئيس  مركز  يعدُّ  والطائفّية،  السياسّية 
اجلمهورّية،  رئيس  على  حمسوبًا  بالعرف  اإلدارة 
ويشغله حاليًا محيد كريدي احملسوب على ميشال 
سليمان، ومعه كّل من حممد شعيب ممثاًل شركة 
بري،  نبيه  الرئيس  على  واحملسوب  »إنرتا« 
هشام أبيال ممثل شركة »أبيال«، وميشال فرنيين 
احملسوب على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
ميشال سليمان(،  زوجة  وفريد سليمان )شقيق 
وجورج  أمل،  حركة  على  احملسوب  ناصر  هاشم 
خنلة احملسوب على التيار الوطين احلّر، وكّل من 
تيار  على  احملسوبني  متيم  وفادي  النقيب  حممد 
جميد  إىل  إضافة  السنيورة،  وفؤاد  املستقبل 
أن  علمًا  االشرتاكي.  احلزب  حّصة  من  جنبالط 
)وميتلك  الكازينو  أسهم  من   %52 متلك  »إنرتا« 
مصرف لبنان 33% من أسهم إنرتا(، فيما متلك 
بنك  األسهم، وجمموعة  »أبيال« 17% من  شركة 
عودة 7% منها، ومؤسسة »ضمان الودائع وجلنة 
تصفية بنك املشرق« 6%، وتتوّزع بقية األسهم 

على مساهمني أفراد.

هل ُتربّأ ذّمة إدارة »كازينو لبنان«؟

املعلومات تشري إىل بقاء محمد شعيب عن »إنرتا« يف مجلس اإلدارة )هيثم 
املوسوي(

فيفيان عقيقي

عمل  واستمرار  املالّية، 
مفّوض الرقابة من دون 
موافقة اجلمعّية العمومّية 
للمساهمني، إضافة إىل 
خمّصصات  يف  التدقيق 
جملس  وأعضاء  رئيس 
فيما  رتفعة  املمُ اإلدارة 

من  وغريها  إيراداته،  تراجع  من  الكازينو  يعاني 
املسروق  املازوت  بصفقة  املتعّلقة  امللفات 
ركن  خدمات  وتلزيم   ،slots machInEsوالـ
السيارة إىل شركة vIP بنصف مليار لرية، رغم 

وجود عّمال ثابتني يف قسم املواقف.
 »هناك توّجه لرفض التصديق على قطع احلسابات 
عقد  املالّية عن كّل السنوات السابقة، واليت مل يمُ
يف خالهلا أي مجعّية عمومّية لالطالع والتصويت 
مفوضي  تقارير  على  التصديق  ورفض  عليها، 
نتهية صالحيتها منذ عام 2011 وتعمل  الرقابة املمُ
املوافقة  رفض  كما  قانوني،  مسّوغ  أي  دون 
رفض  إىل  إضافة  هلا،  املدفوعة  األتعاب  على 
إعطاء براءة ذّمة جمللس اإلدارة احلالي«، حبسب 
التوّجه  هذا  لكن  عقل.  وديع  احملامي  يشري  ما 

هناك توجّه 
لرفض إعطاء 
براءة ذمّة 

ملجلس اإلدارة 
الحالي

املالية.
متنعة عن عقد أي  دعت شركة »كازينو لبنان« املمُ
املساهمني  كّل   ،2011 عام  منذ  عمومّية  مجعّية 
عقد يف 10  إىل حضور مجعّية عمومّية عادّية، ستمُ
نيسان املقبل يف مركز الشركة يف املعاملتني، 
وهي تأتي بالتزامن مع التحقيقات اليت باشرتها 
الكازينو  إدارة  جملس  رئيس  مع  العاّمة  النيابة 
وهدر  الفساد  ملف  يف  كريدي،  محيد  احلالي 
ال عليها من  األموال العاّمة يف هذا املرفق، احملمُ
وزير العدل سليم جريصاتي يف شباط املاضي، 
علمًا أن كريدي وأعضاء جملس اإلدارة ممنوعون 
وغري  املنقولة  بأمواهلم  التصّرف  كما  السفر  من 
املنقولة، مبوجب قرار قضائي صادر عن املدعي 
آذار   7 القاضي مسري محود يف  التمييزي  العام 

احلالي إىل حني انتهاء التحقيقات القضائّية.
أمُدرج على جدول أعمال اجللسة جمموعة من البنود 
أهّمها: 1- التصديق على البيانات املالّية للسنوات 
من 2011 وحتى 2016 وتوزيع السلف على أنصبة 
األرباح السابقة وعلى حسابات األرباح واخلسائر. 
اإلدارة عن  إبراء ذّمة رئيس وأعضاء جملس   -2
 -3  .2016 وحتى   2011 من  للسنوات  أعماهلم 
املراقبة  مفّوضي  عمل  استمرارّية  على  املوافقة 
للسنوات 2012  أند توش«  »ديلويت  أي شركة 
املدفوعة  األتعاب  على  واملوافقة   2016 وحتى 
هلم. وتعيني مفوضي مراقبة لسنة 2017 وحتديد 
إدارة  جملس  أعضاء  انتخاب   -4 تعويضاتهم. 

لثالث سنوات وحتديد تعويضاتهم.
سيناريو الجمعيـّة امُلرتقب

هي  األعمال  جدول  على  املطروحة  البنود  غالبية 
وأهّمها  العاّمة،  النيابة  على  أحيلت  اليت  نفسها 
إخفاء احلسابات املالّية منذ عام 2011، والتباين 
الرقابة  الصادرة عن مفّوض  املالّية  األرقام  يف 
يف الكازينو، أي شركة ديلويت أند توش، وتلك 
وزارة  يف  املراقبة  جلنة  تقارير  يف  الصادرة 
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 حاول االلتحاق بتنظيم النصرة.. »خنوًة«

فعلت فعلها »النخوة« بشادي أ.بعد مقتل عدد من املسلحني يف 
جرود عرسال، حيث ابدى استعداده لاللتحاق بتنظيم جبهة النصرة 

االرهابي، دعمًا ومؤازرة.
ينفي شادي امام احملكمة العسكرية، نيته االلتحاق بالتنظيم املذكور، 
وما ذكره يف التحقيق االولي حول نيّته تلك، مل يكن سوى »كلمة 
خنوة«، قاهلا لشقيق صديقه حممد دورة بعدما ابلغه االخري ان عددًا 
من املسلحني يف اجلرود قد ُقتل وطلب منه املتهم حينها تزويده 

مبعلومات لاللتحاق جببهة النصرة.
وكان شادي بطلب من خاله ينقل مواد لالرهابيني يف جرود عرسال 
عبارة عن البنزين واملازوت واخلبز وبطاقات تشريج للهواتف اخللوية 
اثناء  االعرتافات  هذه  عن  تراجع  لكنه  احلربية،  والذخائر  واالسلحة 
استجوابه امس امام احملكمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل، 
طلب  وقد  دوالر،  مخسمئة  مبلغ  ذّمته  يف  خلاله  كان  بانه  زاعما 
حاجز  »بعد  خاله  ميلكه  حمل  اىل  املواد  تلك  نقل  ذلك  مقابل  منه 
اجليش« حيث كان ملحم احلجريي يساعده على اجتياز احلاجز االمين، 
لبندقية  طلقة  خلاله مخسون  املتهم  اّمنها  اليت  املواد  ومن ضمن 
جتارة  من  هدفه  ان  املتهم  وقال  خاله.  حبوزة  كانت  كالشنيكوف 
االسلحة كان الربح املادي ليس اكثر ومل يكن يعلم ان تلك املواد 
تصل اىل املسلحني، نافيا حماولته الذهاب اىل اجلرود طوال اخلمس 

سنوات املاضية.
ولشادي شقيق قتل اثناء قتاله اىل جانب تنظيم داعش االرهابي 
يف حلب العام 2015، وفق ما اعرتف يف افادته االولية ليعود وينكر 
الواقعة زاعما ان شقيقه حممد نور كان مع«اجليش احلر« او  هذه 
»اجليش االسالمي«، وما ُذكر يف افادته هلذه اجلهة اورده احملقق 

وليس هو.
اما املوقوف الفلسطيين خالد اخلطيب املتهم يف ملف آخر باالنتماء 
اىل جبهة النصرة والتخطيط لاللتحاق به يف سوريا للقتال اىل جانبه، 
فنفى بدوره ما اسند اليه وزعم بان هاتفه اخلاص حيوي »نشيدًا 
جهاديًا واحدًا« قبل قيام جبهة النصرة اليت كان يؤيدها العتقاده 

بانها تساعد »اخواننا السوريني« ليتبني له الحقًا عكس ذلك.
واوضح املتهم ان شقيقه شادي سبق ان حوكم يف لبنان بتهمة 
مشاركته يف »احداث نهر البارد«، وبعد خروجه من السجن سافر اىل 
سوريا حيث قاتل اىل جانب جمموعة مسلحة يف قلعة احلصن ليعود 

اىل لبنان حيث اوقف جمددًا وال يزال بتهمة »احداث سوريا«.
وبعدما عرض عليه رئيس احملكمة صورًا مت سحبها من ذاكرة هاتفه، 
قال بانها تعود لداعش وقد قام مبحوها »شو بّدي فيها«، مؤكدا 
بانه لو اراد الذهاب اىل سوريا لاللتحاق بالنصرة ملا تزوج وكّون 
بلدة  البارد ويعمل يف  نهر  لبنان حيث يقطن يف خميم  اسرة يف 
جمدليا قضاء زغرتا حيث اوقف على حاجز للجيش بسبب ما ضبط 

يف هاتفه.

سوريان متهمان باإلرهاب
اوقفت«شعبة املعلومات« يف قوى االمن الداخلي السوري ح.ع. يف 

بلدة القليلة يف صور.
وقد تبني من التحقيق معه انه كان يقاتل اىل جانب احد التنظيمات 
االرهابية خالل العام 2015، وقد دخل لبنان عام 2016 بطريقة غري 

شرعية.
وأحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص، السوري 
جرود  يف  اإلرهابي  داعش  تنظيم  إىل  إلنتمائه  الواو  أمحد  مؤيد 
عرسال، ولعمله أمنيًا لصاحله، وملشاركته باإلعتداءات على وحدات 

اجليش اللبناني خالل العام 2014 يف البلدة املذكورة. 

توقيف شبكة لتهريب املخّدرات اىل لبنان
 

إجناز نوعي جديد، حّققته »شعبة املعلومات« يف قوى االمن الداخلي، 
لبنان،  اىل  اجلنوبية  امريكا  من  املخدرات  لتهريب  بتوقيفها شبكة 
بواسطة  املخدرات  بتهريب  الشبكة  قيام  حول  معلومات  توافر  بعد 
احد افرادها، الذي ُكّلف من ِقبلها بالسفر اىل اإلكوادور وتهريب 
ابتالعها،  الكوكايني« داخل معدته، من خالل  »باز  مادة  كمية من 

والعودة.
عودته  اثناء  ص.  أ.  اوقف  الدولي،  احلريري  رفيق  مطار  ويف 
قام  وانه  اليه،  نسب  مبا  اعرتف  معه،  وبالتحقيق  تركيا،  عرب 
العام 2015، وذلك بتكليف من  أربع مرات منذ  بتهريب املخدرات 
ج.م.وط.غ.، اللذين مت توقيفهما بعد مداهمتهما يف منزل االول 
الكائن يف زحلة، حيث ُضبَطت معدات ُتستخدم لتحويل مادة »باز 
الكوكايني« اىل »كوكايني« اضافًة اىل ضبط كمية منها واسلحة 

حربية ومبالغ مالية.
املخدرات  مكافحة  مكتب  اىل  املضبوطات  مع  املوقوفون  وأحيل 
املركزي يف وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناًء 

الشارة القضاء املختص.
من جهة اخرى، ويف حملة الطيونة، ونتيجة لالستقصاءات والتحريات 
املكثفة، متكنت دورية من مفرزة استقصاء بريوت يف وحدة شرطة 
بريوت من توقيف املرّوج ف.ح. واملتعاطي ح.ح. باجلرم املشهود. 
وضبط حبوزة االول كمية من مادة اهلريويني مقسمة داخل اكياس 
من النايلون و5 حبوب خمدرة إضافة اىل مبلغ مالي وقدره 365 الف 
انه مطلوب للقضاء مبوجب مذكرة توقيف  لبنانية، وقد تبني  لرية 

جبرم خمدرات.

ضبط أموال مزّيفة بعد توقيف مرّوجيها
التجارية  احملال  احد  داخل  مزّيفة  عملة  تروجيهم  من  ساعتني  بعد 
يف بلدة العديسة يف اجلنوب، وهم على منت سيارة من نوع كيا 
من  الداخلي،  االمن  قوى  يف  املعلومات«  »شعبة  متكنت  بيكانتو، 
توقيف ع.م.و ع.أ. وح.أ.يف بلدة الطيبة، وضبطت حبوزتهم مبلغ 
/2300000/ لرية لبنانية مزيفة من فئة الــ 100 الف، إضافة اىل 

ضبط مبلغ /4200000/ لرية لبنانية مزيفة يف بلدة سعدنايل.
يف املقابل، افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 

58 مطلوبا جبرائم خمدرات، سرقة، سلب، قتل واطالق نار.

»تفجري املسجدين« أمام اجمللس العدلي يف 12 أيار
يباشر اجمللس العدلي يف الثاني عشر من شهر ايار املقبل، حماكمة 
املتهمني يف التفجريين اللذين استهدفا مسجدي«التقوى والسالم« 
يف طرابلس يف الثالث والعشرين من شهر آب العام 2013 واللذين 

اوقعا مخسني شهيدا فضال عن اكثر من مثامناية جريح.
ويالحق يف هذا امللف ستة عشر متهمًا بينهم موقوفان هما امحد 
هاشم  الشيخ  سبيلهم  واملخلى  دياب،  عبدالرمحن  ويوسف  غريب 
منقارة ومصطفى حوري وأنس محزة وحسن جعفر وامحد حممد علي 
وشحادة شدود. اما املتهمون الفارون فهم النقيب يف املخابرات 
السورية حممد علي علي واملسؤول يف جهاز االمن السياسي السوري 
ناصر امحد جوبان والذي يعمل مع املخابرات السورية خضر لطفي 
وخضر  مرعي  وامحد  رمضان  حيان  اللبنانيني  من  وكل  العريوني، 

شحادة وسلمان امحد ومسري عبداهلل محود.
اصدره  الذي  االتهامي  القرار  وفق  املتهمني،  ادوار  توّزعت  وقد 
احملقق العدلي يف اجلرمية القاضي االء اخلطيب يف الثاني من ايلول 
اعطت  اليت  السورية  املخابرات  من  املخططني  بني   ،2016 العام 
التفجري واملنفذين وتهريب املطلوبني  االمرة والتوجيهات لعملييت 

بعد تنفيذ اجلرمية اىل سوريا.
يذكر ان القرار االتهامي قد اسقط املالحقة عن رئيس احلزب العربي 
الدميقراطي علي عيد بسبب الوفاة بعدما جرى االدعاء عليه بتهريب 
احد املنفذين اىل سوريا، فيما قرر القاضي اخلطيب اصدار مذكرات 
حتٍر دائم ملعرفة كامل هوية الضباط واالمنيني يف املخابرات السورية 
التفجري، وكذلك اصدار مذكرات حتٍر ملعرفة  املتورطني يف عملية 
كامل هوية علي نصري مشص ومصطفى نصري مشص والعراقي 

حممد حسن ماهر حسني والسورية سكينة امساعيل.

موقوفو األمن العام
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع، 
بتوقيف عشرة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 
انتقال أشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية، وآخر 

جبرم تهريب وتسهيل انتقال االشخاص بطرق غري شرعية.
كما اوقفت شخصا جبرم القيام باعمال الدعارة، وآخران جبرم دخول 
تعاطي  اشخاص جبرم  االقامة، ومخسة  نظام  البالد خلسة وخمالفة 

وترويج املخدرات،
وشخصان جبرم استعمال جواز سفر غري عائد حلامله.

القضاء  على  مجيعا  أحيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 
املختص.

7681 خمالفة سرعة
تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات 
السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال ونهارا، واليت سجلت خالل أسبوع، 
تنظيم 7681 خمالفة سرعة زائدة، بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني 
وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من احلوادث.

قضية مقتل الطفلة سيلني اىل املرافعة
يف مرحلة املرافعة، دخلت احملاكمة يف جرمية قتل الطفلة سيلني 
ركان املتهمة فيها العاملة االثيوبية بوزاي، بعدما استمعت حمكمة 
اجلنايات يف بريوت برئاسة القاضي هاني عبد املنعم احلجار امس، 
اىل افادات اربعة شهود وارجأت اجللسة اىل الثالث والعشرين من 

شهر ايار املقبل للمرافعة.
تصّر بوزاي على انكارها تهمة قتل الطفلة يف كل »فرصة« تعطى 
هلا للدفاع عن نفسها امام احملكمة، وهي واجهت مرة جديدة الثالثاء 
لتذّكره  اجللسة  خالل  ركان  ياسر  املدعي  املفجوع  الطفلة  والد 
بان«املسرت« كان يهددها، تهديد طال امس بعض وسائل االعالم 
الذين كانوا حيضرون اجللسة من املدعي الذي توجه اليهم قائال:« 
الذي  االمر  وهو  مالبسها«،  العاملة  عن  نزعت  انين  غدًا  ستكتبون 
كشفته بوزاي يف جلسة استجوابها السابقة امام احملكمة ،مضيفا:« 
انتو جاييكن دور«.وتدخلت مطرقة الرئاسة منبّهة الوالد اىل ان مثة 

طرقا قانونية يف حال لدى املدعي اي اعرتاض.
احد  افادة  على  تعليقها  اثناء  الثالثاء  جلسة  بوزاي يف  ترتدد  مل 
الشهود يف تربير سبب توترها يوم واجهها »املسرت« بقتلها طفلته 
املراقبة  كامريات  مراجعة  بعد  االمنية  القوى  امام  بذلك  واعرتافها 
انا كنت  ظاهرة:«  العائلي،لتقول حبّدة  املنزل  ارجاء  املنتشرة يف 
حمروقة عا البنت فانا ربّيتها وهي طفلة بريئة فماذا سأستفيد من 
زمان النك  انا قتلتك من  قائلة:«  الوالد  اىل  توجهت  ثم  قتلها«. 

جرحتين«، نافية ما ذكره املدعي حول اعرتافها باجلرمية.
ويف وقائع اجللسة، اليت مل ختُل كسابقاتها من اجواء التشنج بني 

والدفاع  ركان  وكيل  واكد  بطرس  باحملامي  املمثلة  االدعاء  جهيت 
اىل  امتدت  اليت  بوزاي  وكيلة  عبدالرضا  حسنا  باحملامية  املمثلة 
خارج القاعة، استمعت احملكمة يف البدء اىل افادة الشاهد الطبيب 
الشرعي علي املقداد الذي عاين الطفلة يف املستشفى ، فأيد ما 
ورد يف تقريره حول اسباب الوفاة اليت رّدها اىل تشوه خلقي ادى 
اىل توقف اعمال القلب. لكن هذه النتيجة اليت وصل اليها الشاهد 
جاءت بعدما رفضت العائلة تشريح اجلثة، وفق تعبريه، وقال:« كان 
الوفاة وانا  ان اكتب اي سبب يف تقريري حول سبب  جيب علي 

انتظرت ساعتني لتشريح اجلثة اال ان االهل رفضوا«.
وكيف وصلت اىل هذه النتيجة وهل حيق له طبيا ان يذكر اي سبب 
النهم  ُيرّجح  قلت  انا  -فأجاب:«  احملكمة  رئيس  الوفاة-سأله  حول 

رفضوا التشريح«.
الطفلة  فم  حول  »رغوة«  او  ازرقاقا  يشاهد  مل  انه  الشاهد  واكد 
بانها  له  قالوا  املستشفى  اىل  الطفلة  عندما وصلت  بانه  واضاف 

تلّقت تلقيحًا ولو شاهد ازرقاقا لذكر ذلك يف تقريره.
وبسؤال ممثلة النيابة العامة القاضية مايا كنعان بان الصور واضحة 
حول وجود »رغوة » على فم الطفلة قال املقداد بعد عرض صورة 
على الشاهد، انا رأيتها ممددة على السرير وال اذكر اذا كانت بهذه 
احلالة كما هو باٍد يف الصور«. واضاف:« كانت الطفلة قد خضعت 
ومل  املستشفى  اىل  قبل وصولي  دقيقة   45 ملدة  انعاش  لعملية 

االحظ ما يلفت النظر على جسدها«.
وهل ان عملية اخلنق ترتك آثارًا اذا كانت الطفلة قد توفيت بهذه 
الطريقة فاجاب الشاهد:« ان ذلك ممكنا وميكن اال يرتك اي اثلر 
ولذلك فان التشريح هو سيد املوقف مبثل هذه احلالة حيث تظهر 

عملية اخلنق بشكل واضح«.
النيابة  من  الشاهد  على  ادعاء  مثة  بان  واكد  احملامي  صّرح  وهنا 
العامة بتهمة ادالئه بافادة كاذبة وابدى استعداده البراز ما يؤكد 
اقواله، معتربا بان القاصي والداني اذا ما اطلع على صورة الطفلة 

يعلم تلقائيا ان مثة عملية خنق تعرضت هلا .
العني حيث  اذا كانت تشققات  للشاهد عما  الطفلة  والد  وبسؤال 
ير  بانه مل  اجاب  الطفلة تدل على حصول عملية خنق،  كانت حال 
وكذلك  العوارض  هذه  اىل  يؤدي  فالتسمم  احلالة  بهذه  الطفلة 

االختناق .
وسأله رئيس احملكمة: اال يعين ذلك ان الوفاة غري طبيعية، فاجاب:« 

جمرد وفاة طفلة اخلمس سنوات هو امر غري طبيعي«.
ويف رده على اسئلة جهة الدفاع حول نسبة الcrp بالدم وما اذا 
كانت هذه النسبة ترتفع بالوفاة، قال الشاهد ان ارتفاع هذه النسبة 
بعد الوفاة تصل اىل معدل 27,39 وهذا يدل على وجود التهابات 
وان ارتفاعها بعد الوفاة هو امر طبيعي. كما ان ارتفاع هذه النسبة 

قبل الوفاة ال يؤدي اىل حصول توقف يف القلب .
وباستماع الطبيبة ماريان احلاج اليت عاينت الطفلة يف املستشفى، 
اكدت بان سيلني وصلت اىل املستشفى ميتة وقد حاولت انعاشها 
اال انها مل تتجاوب . اضافت بانها مل تالحظ اي عالمات مريبة على 
جسد الطفلة. واوضحت ان االزرقاق حول الفم ناتج عن نقص يف 
االوكسيجني وهو امر طبيعي يف حالة الوفاة الي شخص . وتابعت 

الشاهدة تقول بانها مل تالحظ او تشك باي شيء .
وهل الحظت اسودادا وتشققا يف العني -سئلت الشاهدة من املدعي 
-فاجابت بانها ال تذكر. وهنا صّرح الوالد بان لديه تسجيال صوتيا 
للشاهدة تقول فيه بانها رأت تشققات يف عني الطفلة . وسئلت 

عما تعنيه هذه التشققات فاجابت:«ال اعرف«.
وعن »رغوة« على فم الطفلة كما يظهر يف الصور ، قالت الشاهدة 
 ، انعاشها  حماولة  لدى  التنفس  انبوب  اىل  يعود  االمر  هذا  بان 
واضافت بان«الرغوة« قد تكون بسبب عدم استطاعة الشخص ان 

يبلع ريقه.
وافاد الشاهد جنيب ضاهر الذي عاين كامريات املراقبة بانه الحظ 
حصول تقّطع يف التسجيالت ، وقال:« اتصل بي ياسر وحضرت اىل 
منزله حيث اطلعت على االشرطة والحظت تقطعا فيها فاتصل حينها 
هو بالقوى االمنية بعدما ابلغها بان اخلادمة قتلت سيلني . واضاف 
الشاهد بانه لدى مواجهتها بذلك مل تقل شيئا يف البدء ثم اجابت 

ياسر:« نعم انا قتلتها« وذلك حبضور القوى االمنية .
الــشاهد:  قال  االشرطة  على  اطالعه  اثناء  املتهمة  تصرفات  وعن 
كانت حبالة طبيعية لدى وصولي ثم زاد توترها بعدما الحظنا تقطعا 
على  باديا  التوتر  وكان  النوم  غرفة  يف  املوجودة  االشرطة  يف 

وجهها.
وسألت جهة الدفاع الشاهد حول ما ادىل به امام قاضي التحقيق بان 
موكلتها كانت عادية وكانت ردة فعلها طبيعية وهادئة ، فاجاب:« 

كانت ردة فعلها عادية امنا تعابري وجهها كانت قلقة.
وعّلقت املتهمة على افادة الشاهد قائلة«مش مظبوط«، واضافت 
اعرتف  ومل  وربيتها،  كربتها  فانا  البنت  عا  حمروقة  كنت  انا   »:
بانين قتلتها كما قال الشاهد وكل ما يف االمر انين كنت حزينة«. 
فما  بريئة  »وهي طفلة  بان«املسرت« كان يهددها،  تقول  وتابعت 

الذي سأستفيد منه من قتلها«.
واخريا استمعت احملكمة اىل افادة حارس املبنى السوري علي طباش 
الذي افاد بان املتهمة كانت عادية عندما شاهدها يف اسفل املبنى 

وهي حتمل الطفلة، لتعّلق بوزاي قائلة:«انا كنت ابكي«.
طبية  جلنة  تعيني  الرضا  عبد  احملامية  طلبت  اجللسة  رفع  وقبل 
متخصصة البداء رأيها الطيب يف التقارير الطبية الواردة يف امللف. 
وعارض وكيل اجلهة املدعي معتربا ان امللف الطيب للطفلة واضح.

وبعد ان تركت ممثلة النيابة العامة االمر للمحكمة تقرر ضم الطلب 
اىل االساس.
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أمحد ديب يكرم النائب جهاد ديب حبضور فريغسون وفني وعقيل ديب وعدد من ابناء اجلالية

بل  والعددية  الكمية  املهم  ليس 
النوعية.. فكثريا ما نرى جمعية فاشلة 
قليلة االنتاج وأحيانا نرى شخصا يقوم 
بعمل تعجز عنه مجموعة أشخاص.. 
النوعية  تتجسد  الشخص  هذا  ويف 

الفاعلة واملنتجة.
أحمد  السيد  الجالية  ابن  ويأتي 
ديب يف مقدمة هذه النوعية الفاعلة 
واملنتجة حيث ان دارته مفتوحة دائما 
لجمع ابناء الجالية بمختلف طوائفهم 
بناء  بهدف  ومشاربهم  واحزابهم 
أواصر  وابقاء  التواصل  جسور 
العالقات الطيبة فيما بينهم من جهة 
الناجحني  وتكريم  الضوء  ولتسليط 

واملتفوقني منهم من جهة ثانية.
السيد  فتح  فقط  الحالي  العام  ويف 
ثالثة  لتكريم  دارته  ديب  أحمد 
نائب  التوالي  على  هم  أشخاص 
رئيس بلدية ليفربول الصديق علي 
مصطفى  الدكتور  وبعده  كرنيب 

وانطونيوس بو رزق وعدد كبري من 
ابناء الجالية وفاعلياتها.. وتميز هذا 
احمد  السيد  شقيق  بحضور  الحفل 
ديب الحاج عقيل )ابو عماد( ديب من 

لبنان يف زيارة للعائلة واالهل.
مرعي  عدنان  السيد  املناسبة  قدم 
الذي تحدث عن التناغم وباردة السيد 
احمد ديب ومزايا املكرم النائب جهاد 

ديب الوطنية والتعليمية.
السيد  الدار  صاحب  كلمة  والقى   
خضر عجاج ليعطى الكالم للمحتفى 
الذي  ديب  جهاد  النائب  املكرم  به 
لكل  تكريما  التكريم  هذا  اعترب 
ولكل  البالد  هذه  يف  ناجح  لبناني 
فرد من الحضور، وتحدث عن زيارته 

ترأسه  الذي  الوفد  لبنان، ضمن  اىل 
لوك  الوالية  يف  املعارضة  زعيم 
حيث  مرياطة  يف  وتوقفه  فولي، 
لفت نظره املحالت التي تحمل اسم 
ديب واالشخاص من آل ديب الذين 
منهم  واحد  وكأنه  فشعر  التقاهم 

رغم انه ال صلة قربة بينه وبينهم.
الدار  صاحب  ديب  النائب  وشكر 

وعقيلته على هذه البادرة املميزة.
التي  النائبة جوليا فني  كل  تكلم  ثم 
والتعددية  التناغم  عن  تحدثت 
السيناتورة  وانتقدت  الثقافية 
لحظر  دعوتها  يف  هانسون  بولني 
الدكتور  وتكلم  املسلمني.   هجرة 
مصطفى علم الدين عن يوم التناغم 

علم الدين.. وأخريا وليس آخرا ابن 
الجالية البار نائب مقعد الكمبا جهاد 
العامرة  دارته  غصت  حيث  ديب 
املاضي  االحد  مساء  مرييالندز   يف 
بينهم  من  املدعوين  من  بالعشرات 
السابق  النائب  العمال  حزب  قطب 
لوري فريغسون والنائبة جوليا ديب، 
املردة،  تيار  الحر،  الوطني  التيار 
الكلدانية،   الرابطة  القومي،  الحزب 
الزهراء،  جمعية  املشاريع،  جمعية 
سانت  جمعية  البيت،  أهل  مجمع 
جمعية  جبيل،  بنت  جمعية  جورج، 
مرياطة، جمعية كفرصارون،  جمعية 
بحنني، جمعية جرجور، حزب الدعوة 
حزب  االستقالل،  حركة  العراقي، 
رابطة  الدرزية،  الرابطة  البعث، 
احياء الرتاث العربي، د. علي بزي، د. 
عماد برو، د. مصطفى علم الدين، د. 
قاسم مصطفى، د. ممدوح مطر، د. 
غسان العشي،  الزميالن ايلي كلتوم 

الدار  صاحب  شقيق  بوجود  ونوه 
ابو  الحاج  والجالية  ديب  آل  ضيف 
ولده  بفقدان  اياه  معزيا  ديب  عماد 
كل  اعتبار  باستطاعته  ان  له  قائال 
شخص من الحضور بمثابة اخ وولد 
له. عقبه يف الكالم  الدكتور ممدوح 
مطر والسيد سمري يوسف والحاج 
الكلمات  ركزت  حيث  بزي  حسن 
 Harmony Day التناغم  يوم  على 
وااللفة  التناغم  يسود  ان  وضرورة 
لبنانية وعربية  عالقاتنا كأبناء جالية 
تطرق  كما  واسع  اسرتالي  ومجتمع 
الذي  البشارة  عيد  اىل  الحديث 
اعتمدته الدولة اللبنانية عيدا رسميا 
والذي اول من احتفل به يف اسرتاليا 

االستاذ  السابق  اللبناني  القنصل 
روبري نعوم وشكل لجنة لهذه الغاية 
االحتفال  ذلك  يف  شارك  حيث 

حوالي 450 شخصا.
بتقليد  ديب  احمد  السيد  وقام 
ديب  عائلة  درع  ديب  جهاد  النائب 
الدار  اصحاب  شاكرا  تقبلها  حيث 
وقال  الكريمة  االلتفاتة  هذه  على 
واعتزاز  يف  فخر  بكل  انه سيضعها 

مكتبه االنتخابي.
غنيها  مأدبة  هناك  كانت  وكالعادة 
باملأكوالت والحلويات اعدها اصحاب 

الدار.. 
املناسبة  لهذه  الصور  التقاط  وجرى 

الرائعة. 

الحاج حسن بزيسمري يوسفد. ممدوح مطرد. مصطفى علم الدينخضر عجاجعدنان مرعيالنائبة جوليا فنيالنائب جهاد ديب

برو، مللو، ابو عمادن النائبان فني وديب، علم الدين وأحمد ديبأحمد ديب يسلم درع العائلة للنائب جهاد ديب ويبدو ابو عماد ديب وفني والشلحجلوسا: ابو عماد ديب والنواب ديب وفني وفريغسون، وقوفا: الزميل بو رزق وديب

د. علي بزي، د. عماد برو والزميل عباس مراد فادي مللو، حنا حريكي، طوني بو ملحم، حسني سالمة وحضور طوق، كفروني، ناصيف، مرعي، حامد ودويهي

د. مصطفى علم الدين ود. ممدوح مطر

صورة جامعة للحضور
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Bassam Dekkan
Director, JP

0414 58 68 68

تـرحب شـبكة شـركات دكـان بضـيفي الـجالية اللـبنانية مـعالي الـوزيرين
 جـربان باسـيل  وبيار رفول

مـتمـنية لـهما زيـارة ناجحـة ومثـمرة الـى اسـرتاليا 
وتـحيي سـعادة قـنصل لـبنان الـعام فـي سـيدني

 جـورج الـبيطار غانـم 
عـلى خدمـاته الـجمـّة ألبنـاء الـجالية

معالي وزير الخارجية واملغرتبني
جربان باسيل

معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
بـيار رفــول

Robert DekkanDanny  Dekkan

Dakkan Bros Network

سعادة قنصل لبنان العام يف سيـدني
جـورج الـبيطار غانـم

0424 890 820
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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

السيدة دالل )أم نزيه( الدكـان حتتفل بعيد ميالدها الـ 93 وسط أبنائها واألحفاد

)الختياريي(  الكبار 
هم  حبـّة الربكة بيننا 
الوارفة  الشجرة   ..
نتفيأ ظلها.. هم  التي 
تجمعنا  التي   املظلة 
والسالم  املحبة  على 

والتقوى.
)أم  دالل  والسيدة 
كبرية  الدكان  نزيه( 
يف  كبرية  سنـّها..  يف 
قلبها.. وكبرية بمحبتها 

للقريب والبعيد.
احتفلت  ومؤخرا 
الدكان  آل  »عميدة« 
بعيد ميالدها  الـ 93 
اوالدها  فرحة  وسط 
وجوزيف  وجان  بسام 

دكان وعائالتهم.
دالل  السيدة  أطفأت 
الدكان  نزيه(  )أم 
الثالث  شمعاتها 
وقطعت  والتسعني 
والفرح  الحلوى   قالب 
والبسمة  قلبها  يغمر 
وهي  شفتيها  تزين 
اوالدها واحفادها  ترى 
حولها  يتحلقون 
الفرح   من   جو  يف 
االبناء  تصفيق  وسط 
والتمنيات  واألحفاد  
املديد  بالعمر  لها 
بالسعادة  واملكلل 
والهناء والجميع يهتف 
داي  بريث  »هابي  لها 
يا أم الكل يا أم نزيه«.

عندما نتكلم عن عميدة 
دالل  السيدة  دكان  آل 
نتكلم  فاننا  نزيه(  )أم 
فاضلة  انسانة  عن 
جمعت  مثالية  وأم 

اوالدها تحت جناحيها وربتهم بالسهر والجد 
والتضحية .. ودموع عينيها على املحبة والخري، 
وها هي اآلن كالطفلة املدللة بينهم يتسابقون 

لخدمتها وطلب رضاها.
بو  أنطونيوس  والزميل  »الهريالد«  أسرة 
رزق، الذين تربطهم عالقة صداقة واخوّة بآل 

دكان، يتقدمون بالتهنئة من السيدة دالل )أم 
نزيه( متمنني لها العمر الطويل املزين بالفرح 
واألمل، كما يهنئون العائلة طالبني من اهلل ان 
تبقى بينهم حبة بركة تجمعهم باملحبة والتقوى 

والفرح واألمومة. 
ألف مربوك وع قبال امليتني سنة.

الوالدة دالل الدكان )أم نزيه( تتوسط أبناءها وأحفادها وأحفاد األبناءالوالدة دالل الدكان )أم نزيه( تتوسط أبناءها بسام وجان وجوزيف دكان

الوالدة دالل الدكان )أم نزيه( تتوسط أبنها بسام وعقيلته جانيت

الوالدة دالل الدكان )أم نزيه( تتوسط أبنها جوزيف وعقيلته وولدهما
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عـشاء سـنوي ناجـح ملنـسقية سيدني يف تيار املستقبل

اقام تيار املستقبل منسقية مدينة سيدني عشاءه 
السنوي مساء يوم السبت يف٢٠١٧/٣/٢5 يف قاعة 
أوريون سنرت يف كامبسي حضره من السياسيني 
عضو اجمللس النيابي السيد دايفيد كالرك ممثال 
رئيسة حكومة الوالية غالديس برجيكليان، رئيس 
سام  النائب  فولي،  لوك  الوالية  يف  املعارضة 
بورك،  طوني  الفيدرالي  النائب  داستياري ممثال 
عضو اجمللس التشريعي شوكت مسلماني، نواب 
الوالية الدكتور جهاد ديب، تانيا ميهايلوك، جوليا 

فني، مارك كوري وجيف لي. 
مفيت  الدين  ورجال  العلماء  من  العشاء  وحضر 
دار  ممثل  حممد،  أبو  إبراهيم  الدكتور  اسرتاليا 
الفتوى اللبنانية الشيخ مالك زيدان، األب طوني 
راعي  انطوان شربل طربيه  املطران  موسى ممثال 
األبرشية املارونية يف اسرتاليا، األب د. لويس 
الفرخ رئيس دير مار شربل، الشيخ حيي الصايف، 
الشيخ نبيل سكرية، الشيخ مصعب الغا، الشيخ 

حسن زيدان والشيخ املقرئ خالد زريقة.
حممد  نبيل  االستاذ  حضر  الدبلوماسيني  ومن   
الصاحل سفري اململكة العربية السعودية، السفري 
القطري االستاذ ناصر بن محد مبارك آل خليفة، 
السفري الكوييت جنيب بدر، سفري دولة اإلمارات 
العربية الدكتور عبيد سامل الكليب ممثال باالستاذ 
اهلامشية  العربية  اململكة  سفري  املنصوري،  مطر 
االستاذ  فلسطني  سفري  كريشان،  علي  االستاذ 
يف  اللبناني  العام  والقنصل  اهلادي  عبد  عزت 
من  وحضر  غامن.  بيطار  جورج  االستاذ  سيدني 
اعضاء البلديات السيد علي كرنيب نائب رئيس 
بلدية ليفربول ممثاًل عن رئيس البلدية وندي وولر، 

خضر صاحل، وهشام زريقة، وكال عصفور. 
ومن األحزاب السياسية اللبنانية حضر حزب القوات 
اللبنانية، حزب الكتائب، حزب الوطنيني االحرار، 
التيار الوطين احلر، تيار املردة، حركة االستقالل، 

حركة أمل واحلزب التقدمي االشرتاكي. 
ومن اجلمعيات حضرت وفود من اجلمعية االسالمية 
اللبنانية، مجعية ابناء املنية وضواحيها، مجعية ابناء 
املنية  ابناء خبعون، مجعية حبنني  الضنية، مجعية 
مجعية  بتوراتيج،  مجعية  امليناء،  مجعية  اخلريية، 
برقايل، مجعية إيعال، مجعية مراح السراج، مجعية 
الوحدة االسالمية العربية، بيت الزكاة االسالمي، 
اجمللس االسرتالي اللبناني، مجعية العرقوب، مجعية 
علم  آل  رابطة  الزحلية،  اجلمعية  اخلريية،  بريوت 
الدين، رابطة آل زريقة، رابطة آل ملص، الرابطة 
املارونية، جملس مسلمي نيو ساوث ويلز، اجمللس 
االسالمي الفدرالي، اجلامعة الثقافية اللبنانية يف 

العامل، واجلبهة العربية لتحرير االحواز.
ومن االعالميني حضر عن جريدة التلغراف االستاذ 
أنطوان قزي، النهار دكتور جان طربية ممثاًل االستاذ 
أنور حرب، املستقبل االستاذ جوزيف خوري ود. 
واألنوار  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  الدويهي،  مجيل 
االستاذ سايد خمايل، اهلريالد األستاذ انطونيوس 
بو رزق، واذاعة الصوت االسالمي االستاذ ابراهيم 
نادين  السيدة  الفرح  صوت  وإذاعة  الزعيب، 
العوضي   عالء  2000FM د.  اذاعة    ، الصعيدي 

وإذاعة ٢ME السيدة اهلام حافظ.
واالعالمي  الرمسي  احلضور  جانب  واىل  هذا 
غصت القاعة بعدد غفري من ابناء تيار املستقبل 
الرئيس سعد  دولة  يتقدمهم ممثل  اسرتاليا  يف 
احلريري، أمني سر هيئة اإلشراف والرقابة وعضو 
حممد  االستاذ  احملامي  األعلى  الشرعي  اجمللس 
املري، منسق  عبداهلل  اسرتاليا  عام  املراد، منسق 
املستشارين  جملس  مقرر  شحادة،  عمر  سيدني 

وممثلون  برجاق  حممد  كانربا  منسق  ياسني،  عمر 
اعمال  رجال  ملبورن وبريث،  كانربا،  عن منسقية 
وشخصيات ثقافية واجتماعية وعدد غفري من أبناء 
اجلالية اللبنانية والعربية الذين جاءوا ملشاركة تيار 

املستقبل مناسبته السنوية السعيدة. 

التنظيمية  للشؤون  املنسق  مساعد  احلفل  عرف 
عبد  حسن  النشاطات  ومسؤول  مرعي  زينة  د. 

الرمحن. 
واللبناني  االسرتالي  بالنشيدين  احلفل  ابتدأ 
رفيق  الشهيد  الرئيس  روح  عن  وبدقيقة صمت 

احلريري.

سيدني  مدينة  ملنسق  االوىل  الكلمة  كانت  ثم 
السيد عمر شحادة الذي طمأن روح الرئيس رفيق 
عودة  بعد  عادت  بلبنان  الثقة  ان  بقوله  احلريري 
انقذت  سياسية  مببادرة  احلريري  سعد  الرئيس 
لبنان من اهلالك وأنهت الشغور الرئاسي وبدأت 
احلياة تعود اىل مؤسسات الدولة، وهنأ اللبنانيني 
التارخيية مع االشقاء  العالقات  بإعادة احلياة اىل 
العرب اليت تؤكد على عروبة لبنان ومتسكه بقضايا 
العرب، وان لبنان بدأ يستعيد عافيته وثقة العرب 
بلبنان  تؤدي  ان  َسَنوات كادت  بعد  فيه  والعامل 
اىل التهلكة لو مل يتدارك الرئيس سعد احلريري 
االمر ويطرح املبادرة تلو االخرى بتصميم وصدق 
برتشيح  الشجاعة  مبادرته  فكانت  البلد.  إلنقاذ 
للجمهورية  رئيسًا  عون  ميشال  النائب  وانتخاب 
وفور استالمه احلكومة كان الرئيس سعد احلريري 
احليانية  والشؤون  لبنان  اقتصاد  على  حريصًا 
للمواطنني واقرار قانون انتخاب جديد واستعادة 
اىل  بزيارته  عون  الرئيس  خبطوة  وأشاد  الثقة 
اململكة العربية السعودية ودولة قطر اليت اعادت 
البعض  اساء  ان  بعد  العربية  حاضنته  اىل  لبنان 

لعالقات لبنان بأشقائه العرب. 
املشرتك  العيش  حيمي  من  ان  شحادة  وأضاف 
الصعبة  القرارات  يتخذ  من  الوطنية   والوحدة 
إلنقاذ الوطن ليس ضعيفا وال متخاذاًل إمنا ميلك 
شجاعة أخذ املوقف الصعب يف التوقيت املناسب 
حلماية البلد، وقال ان لبنان يواجه مشكلة متمثلة 
بلد  يف  السهل  باألمر  ليس  السوري  بالنزوح 
اقل  االقتصادي  والنمو  امكاناته حمدودة  صغري، 
أننا كتيار  قائال  واحد، وختم  شحادة كلمته  من 
اليت  االولويات  أعيننا  نصب  وضعنا  مستقبل 
رسخها الرئيس الشهيد رفيق احلريري يف العيش 
وحتصني  واالعتدال  الوطنية  والوحدة  املشرتك 
واطالق  واألمنية  الدستورية  الدولة  مؤسسات 
العجلة االقتصادية، وان من يرمي االتهامات جزافًا 
على هذه املؤسسة احلزبية اليت تؤمن بالدميقراطية 
واكرب دليل االنتخابات اليت حصلت وقبلها املؤمتر 
العام الثاني والذي اثبت ان مجهور تيار املستقبل 
ومذهبية  طائفية  ونعرات  غوغائي  بكالم  يتأثر  ال 
للعمل  مدني  حضاري  مفهوم  ارساء  وهدفه 

السياسي يف لبنان. 

ابو حممد يف كلمته  الدكتور  وحيا مفيت اسرتاليا 
الرئيس  ان  وقال  احلريرى  رفيق  الرئيس  روح 
الشهيد كان كبريا بقلبه وإنسانيته وكرمه وليس 
مباله ولذلك احبه الناس وسكن يف قلوبهم، ومحل 
املفيت ابو حممد االستاذ املراد رسالة اىل الرئيس 
على  يعمل  يبقى  ان  عليه  متمنيا  احلريري  سعد 
عليه يف  كما حيرص  لبنان  مستقبل  على  احلفاظ 

حاضره. 

ألقاها  التى  بكلمته  طربيه  انطوان  املطران  ودعا 
ممثله االب طوني موسى اىل االنطالق من حقيقة 
ان لبنان اوال، احلقيقة اليت بدأت من قبل صاحب 
وقال  احلريري،  رفيق  الشهيد  الرئيس  الرؤية 
اسرتاليا  قد جتسد يف  الشهيد  الرئيس  حلم  ان 
باالحتفال بعيد البشارة الذي أقيم مؤخرا مبشاركة 

رجال دين مسلمني ومسيحيني.
 وأضاف ان له كل الثقة يف ان احللم بدأ على 
طريق احلقيقة يف عهد رئيس اجلمهورية اللبنانية 
العماد ميشال عون ومع العهد احلكومي من خالل 
احللم  حامل مشعل  احلريري  الشيخ سعد  رئيسها 

والبس عهد االمانة.

اسرتاليا  كلمته  يف  زيدان  مالك  الشيخ  وحيا 
العظيمة بعدالتها واحرتامها ملواطنيها. وقال انه 
حق على اجلالية ان حتافظ على أمنها واستقرارها 
وأن جتود بكل ما متلك وفاء هلا ولشعبها. وأضاف 
اجلمهورية  بصفته ممثال ملفيت  انه  زيدان  الشيخ 
نقيض  االرهاب  ان  يؤكد  الفتوى  ولدار  اللبنانية 
والرمحة.  التسامح  على  القائمة  االسالم  لتعاليم 
لرئيس  متمنيا  كلمته  زيدان  الشيخ  وانهى 
ولرئيس  عون  ميشال  العماد  اللبنانية  اجلمهورية 
احلكومة اللبنانية الشيخ سعد احلريري النجاح يف 

مسرية الوفاق وعودة لبنان اىل عروبته. 

وقرأت عريفة االحتفال د. زينة مرعي رسالة من 
السيدة  وايلز  ساوث  نيو  والية  حكومة  رئيسة 
تيار  جبهود  فيها  أشادت  بريجيكليان،  غالديس 
االعتدال  لثقافة  تبنيهم  على  اسرتاليا  املستقبل 
أوساط  يف  هلا  والرتويج  االجتماعي  والتناغم 
باملساهمات  بريجيكليان  السيدة  ونوهت  اجلالية. 
العديدة لألسرتاليني اللبنانيني يف تقدم وازدهار 

اسرتاليا. 

ثم كانت كلمة ممثل حكومة والية نيو ساوث ويلز 
السيد دايفيد كالرك عضو اجمللس التشريعي يف 
الرئيس  ممثل  كلمته  مستهل  يف  الوالية  برملان 
سعد احلريري الضيف الزائر احملامي حممد املراد 
بالصديق النه يتمتع بالقيم اليت حتملها اسرتاليا. 
ومعارضة  حكومة  من  النواب  وزمالؤه  انه  وقال 
جاؤا لتقديم الشكر لتيار املستقبل. وأشار اىل انه 
يبارك ويدعم الدور اهلام الذي يقوم به الرئيس 
مببادراته  عليه  واحلفاظ  لبنان  إلنقاذ  احلريري 

الشجاعة. 
شهيد  كوالده  احلريري  الرئيس  ان  وأضاف 
الشهداء الرجل العظيم الذي حيرتمه اجلميع والذي 
اغتالته يد الشر، واشاد السيد كالرك بالدور اهلام 
اللطيف  عبد  الدكتور  اللبنانية  اجلمهورية  ملفيت 
دريان والبطريرك املاروني بشارة الراعي للحفاظ 
على وحدة لبنان واستقراره وحيا اجليش اللبناني 
ودوره اهلام على احلفاظ على السلم االهلي يف 
مثال  كلبنان  بلدا  ان  مؤكدا  كلمته  وختم  لبنان، 
للتناغم والعيش املشرتك بني األديان يف املنطقة 
تسيطر  او  خارجية  دولة  عليه  تقوى  لن  والعامل 

عليه. 

ثم كانت كلمة زعيم املعارضة يف الوالية السيد 
املاضي  العام  زار يف  انه  فيها  قال  فولي  لوك 
والده  ضريح  زيارة  بعد  احلريري  سعد  الرئيس 
احلريري  الرئيس  بعودة  انه سعيد  وقال  العظيم 
اىل رئاسة احلكومة اللبنانية واىل املكان الي جيب 
ان يكون فيه وأبدى السيد فولي اعجابه وتقديره 

باالسرتاليني اللبنانيني الذين استقبلوه مع اخوتهم 
واهلهم املقيمني يف لبنان حبفاوة بالغة تعرب عن 
اخالصهم الشديد السرتاليا وحبهم اىل مواطنيهم 
التقاهم  االسرتاليني. وشكر يف كلمته مجيع من 
من مسؤولني على حفاوة استقباهلم وتكرميهم له. 
االسرتالية  النائبة  تصريح  شاجبا  كلمته  وانهى 
الدين  بتحريم  مطالبتها  على  هانسون  بولني 
رئيس  وبإسم  انه  وقال  اسرتاليا  يف  االسالمي 
ميثالن  ومن  شورتون  بيل  االسرتالية  املعارضة 

يدعوان حلرمانها وعدم التعامل معها.

ثم حتدث مسؤول العالقات العامة كريم حوال عن 
» املستقبل نت ووركينغ غروب«  إطالق مشروع 
واصحاب  االعمال  لرجال  اقتصادي  جتمع  إلنشاء 

املهن احلرة. 

احلكومة  رئيس  دولة  كلمة  اخلتام  مسك  وكان 
سعد  الشيخ  املستقبل  تيار  ورئيس  اللبنانية 
احلريري القاها امني سر هيئة اإلشراف والرقابة، 
احملامي  األعلى  اإلسالمي  الشرعي  اجمللس  عضو 
جاء  انه  قوله  فيها  جاء  ومما  مراد  االستاذ حممد 
من  وألسرتالبا  هلم  وتقدير  حمبة  رسالة  حيمل 
دولة رئيس احلكومة اللبنانية الشيخ سعد الدين 
احلريري واضاف انه كما هو حضورهم يف القاعة 
متنوعا ومتناغما هكذا كان يريد الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري لبنان حضاريا متناغما بتعددية مبنية 

على التسامح واحرتام اآلخر. 
وذكر ان الرئيس الشهيد كان يدعوا اىل االعتدال 
للجنوح  منعا  والتعصب  التطرف  ونبذ  والوسطية 
اىل العنف واالرهاب الذي حذر منهما قبل احلادي 

عشر من أيلول عام ٢٠٠١. 
الذي  احلريري  الرئيس  ان  املراد  االستاذ  وقال 
قام  ابعادها  وفهم  الشهيد  والده  مبباديء  آمن 
مببادرة تلو االخرى النتخاب رئيس للجمهورية بعد 
ان طال امد الشغور الرئاسي وبدأ االمن يتزعزع 
السياسية  اخلالفات  حدة  وتفاقمت  البالد  يف 
واشتدت الوطأة االقتصادية وكاد الصدام يتقدم 
على احلوار فكان ال بد للرئيس احلريري من إجياد 
خمرج فقرر ترشيحه للنائب ميشال عون وانتخابه 
رئيسا للجمهورية رغم معارضة من هنا واستغراب 

من هناك. 
كالرئيس  كان  من  ان  املراد  االستاذ  وأضاف 
احلريري شعاره لبنان اوال لن يتوانى عن األقدام 
ذلك  يف  كان  ان  السياسي  خصمه  دعم  على 
العليا.  مواطنيه  مصلحة  سبيل  ويف  لبلده  إنقاذ 
املراد  االستاذ  اشاد  اسرتاليا فقد  اىل  وبالنسبة 
وتساوي  الراقية  وحبضارتها  وبدميقراطيتها  بها 
اختالف  على  والواجبات  احلقوق  يف  مواطنيها 
أهم  اعتالء  إمكانية  واىل  واملذاهب  األعراق 
االستاذ  نوه  كما  والرمسية،  السياسية  املناصب 
املراد مبؤمتر األزهر حول احلريه واملواطنة والتنوع 
مؤكدا   ٢٨/٢/٢٠١٧ بتاريخ  عقد  الذي  والتكامل 
ولنا  واحد  شعب  ومسيحيون  مسلمون  اننا  على 
احلالّيه  الفتنه  معا  نواجه  ان  فعلينا  واحد  تاريخ 
وسوف نتجاوزها معا ونعيد بناء جمتمعاتنا معا على 
اساس احلريه واملواطنة والتنوع والتكامل ألننا يف 

احلسابات االخريه نكون معا او ال نكون.
اجلالية  بأبناء  مشيدا  كلمته  املراد  االستاذ  وختم 
ومنوها  ولبنان  اسرتاليا  اىل  واخالصهم  وحبهم 
بدورهم العظيم يف تطور اسرتاليا وتقدمها ويف 
االقتصاد  دعم  ويف  وذويهم  اهلهم  مساعدة 

اللبناني.
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يف مثِل هذا الفقد الشـّائع
واألحزان الحالكة..

كحٍق  األغنية  شباك  من  هجَّ 
هـُدِرَ دمـُه..

سمعَ يف النـّشرة الجوية:
إلاّ  ينبتُ  ل  العجول  الغيمَ  أنَّ 

األفكارَ الضـّارة
ذهبَ ليعشـّـِب األماني

ركضـَتْ خلَفه طفولتي العنيدة
أشواكُ  غابَ..وأسرتني 

القبيلة!
وريثُة اللاّيالي البائرة أنا

بنتُ عوائِل األحالم النائية
حافلة  يف  الحبُّ  باغتني  إْن 

القصيدة
أبرزُ النـّومَ تذكرًة

عُدْ يا شـادي.. 
عُدْ من معتقل الحكاية

هجرَت  بعدك  العصافرُي 
مقاهيَ الصـّبح

وتماثيُل الثاّلج ُأخَذت للحرب
وسـِيَقت الفراشاتُ سبايا

بكَ أستجرُي من فتنة األسئلة 
أزقاّة  يف  التـّسوّل  متعةِ  من 

اللاّيل
فيطاردني وجدٌ ضاٍر 

عُدْ يا شادي
بعدَك اأُلغنيُة أوصدَتْ بوابتها 

خوفًا من الجوع
رمقَ  يسدُّ  غرَيك  رجَل  ل 

املعنى...

شـادي وأنـا..

سعاد حممد

عمل  ورشة  يف  اللبنانية  اإلنتاج  شركات  تنخرط 
مكثفة مع بدء العد العكسي القرتاب شهر رمضان، 
تتضح  بدأت  اليت  أعماهلا  إجناز  على  تعكف  إذ 
ستعرضها  اليت  املسلسالت  جلهة  أقّله  جزئيًا، 
القنوات احمللية. تتوّزع أعمال شركات اإلنتاج بني 
من  األسد  حصة  على  تستحوذ  اليت  ومصر  لبنان 
استثمار بعض هذه الشركات يف هذا القطاع. يف 
هذا السياق، خيوض املنتج مجال سنان من خالل 
شركته Eagle Film املنافسة الرمضانية ليس فقط 
يف لبنان وإمنا أيضًا يف مصر بالتعاون مع شركة 

Beelink للمنتج حممد مشيش.
خالل  من  لبنان  يف  فيلم«  »إيغل  ستنافس 
مسلسلني فازت بعرضهما lbci وهما: »كاراميل« 
و«ورد جوري«. »كاراميل« )تأليف مازن طه وإخراج 
إيلي حبيب ـــ بطولة ماغي بوغصن، ظافر عابدين، 
كارمن لّبس، طالل اجلردي، بيار داغر، مي صايغ، 
جيسي عبدو، كارين سالمة..( عمل اجتماعي لبناني 
ينتمي إىل الكوميديا اخلفيفة، وجيمع بني الفانتازيا 
والواقع. يتحّدث املسلسل عن فتاة )ماغي( تنقلب 
القصص  تتواىل  مفاجئ.  حادث  بسبب  حياتها 
حلقات  ضمن  ومشّوقة  غريبة  أحداث  وتتخّللها 
املصري  األعمال  رجل  إىل  تتعّرف  أن  بعد  مّتصلة 
)ظافر عابدين( الوافد إىل بريوت ليستثمر أمواله 
الدواء، فيستغلها ويساعدها يف آن.  يف صناعة 
أما »ورد جوري« )كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج 
االجتماعية،  الرتاجيديا  نوع  مسري حبشي( فهو من 
تؤدي بطولته نادين الراسي، وعمار شلق وغربيال 
ميني، ومازن معضم، وروال محادة، وكارال بطرس، 
وسارة أبي كنعان وزينة مكي. تدور أحداث العمل 
شقيقتها  عن  تدافع  )نادين(  مدرسة  معّلمة  حول 
أن بعض من  بيد  اليت تتعّرض حلادث،  الصغرية 
املسلسل  حيمل  املساعدة.  يف  يعاكسها  حوهلا 
نادين  )بني  احلب  وقصص  األحداث  يف  تضاربًا 
وتدور  سواء،  حد  على  ورودريغ(  وروال  وعمار 
األحداث يف أحد األحياء الفقرية. فكرة املسلسل 
البالية  القانونية  النصوص  من  سلسلة  تتناول 
حال  هي  كما  اإلنسان،  تنصف  ال  اليت  والقدمية 
املغتصب  عن  العقاب  وإسقاط  االغتصاب  قانون 

يف حال تزّوج من الضحية.
بالتعاون  فيلم«  »إيغل  فتدخل  مصر،  يف  أما 
ثالثة  خالل  من  رمضان  حلبة   Beelink شركة  مع 
الدنيا«  و«حالوة  املساء«  »هذا  هي:  مسلسالت 
و«ال تطفئ الشمس«. »هذا املساء« )إخراج وتأليف 
تامر حمسن( يعتمد على البطولة اجلماعية وعلى 6 
جنوم مّت التعاقد مع 4 منهم هم: إياد نصار، وحممد 
فراج، وأروى جودة، وأمحد داوود ودينا الشربيين. 
ولندن  أحداثه بني مصر  تدور  اجتماعي  املسلسل 
حول حاالت اجتماعية أساسها عالقة الرجل باملرأة 
وفقدان التواصل، ما يؤّدي للشرخ يف العالقات، 
الدنيا«  »حالوة  أما  متصاعد.  درامي  قالب  ضمن 
القاسم  وأجني  اخلالق  عبد  مسا  وحوار  )سيناريو 
وإخراج حسني املنباوي( فهو من بطولة هند صربي، 
وظافر العابدين، ومصطفى فهمي، وحنان مطاوع، 
وهاني عادل، وأمحد حامت، ونهى عابدين، وأنوشكا 
الدراما  خانة  العمل يصّنف ضمن  اجلداوي.  ورجاء 
)هند  أمينة  ُتدعى  فتاة  قصة  وحيكي  االجتماعية، 
بأّنها  صربي( كانت تستعّد لزفافها، لكنها تفاجأ 
مصابة بسرطان الدم. هكذا، تتحّول حياة أمينة من 
وجيّسد  العالج.  رحلة  بدء  إىل  للزفاف  االستعداد 
مصطفى فهمي دور عّم أمينة، بينما تتقمص نهى 
عابدين شخصية شهد، األخت غري الشقيقة ألمينة 
اليت تصطدم بها يف أّول لقاء بينهما، خاصة أن 
أسلوبها يف التعامل عنيف وحاد وعصيب مع معظم 
من حوهلا. جتسد دور والدتها نادية )أنوشكا( اليت 
سرطان  ضّد  رحلتها  يف  ابنتها  مع  الكثري  تعاني 
الدم. أما مسلسل »ال تطفئ الشمس« )سيناريو 
وتشارك  شاكر خضري(  وإخراج حممد  حبيب،  تامر 
يف بطولته مريفت أمني، وحممد ممدوح، وشريين 
قصة  فريوي  مالك،  وأمحد  خليل،  وأمينة  رضا، 
أوالدها  مشكالت  حلل  تسعى  أمني(  )مريفيت  أم 
يف 5 حكايات مليئة بالتناقض. من جانبه، يدخل 
املنتج مروان حداد صاحب شركة »مروى غروب« 
يف املنافسة الرمضانية من خالل ثالثة مسلسالت 
نظرة«.  و«أّول  الثاني،  أنا« جبزئه  »زوجيت  هي: 

شـركات اإلنتـاج اللـبنانية وصـلت إلـى مـصر
ندى مفرج سعيد

العمالن كتابة كريستني بطرس، وسيتم عرضهما 
على قناة »اجلديد«. أما العمل الثالث فهو »أدهم 
بيك«، وستعرضه mtv. خالل شهر الصوم، تعّول 
»اجلديد« على عرض اجلزء الثاني من »زوجيت أنا« 
األول  جزؤه  حصد  بعدما  مسعان(،  إيلي  )إخراج 
نسبة مشاهدة الفتة. يروي املسلسل قّصة فتاة 
حادث  ُيقتل يف  لكنه  غين،  بشاب  تتزّوج  فقرية 
مازن معضم،  بطولته  ويلعب  زفافهما.  ليلة  سري 
جويل داغر، جيسكار أبي نادر، سهى قيقانو، رانيا 
بو  مينى  فرنيين،  ألسي  شلهوب،  جورج  عيسى، 
تنضّم كريستينا صوايا  أن  على  حنا، جو صادر. 
إىل اجلزء الثاني. أما مسلسل »أّول نظرة« )كتابة 
للمرة األوىل كل من  كريستني بطرس( فسَيجمع 
درامي  أّول عمل  غسان صليبا وجنله وسام، يف 
مشرتك هلما. تدور القصة حول الطبيب نور )غسان 
صليبا( وتلميذه اجلامعي عمر )وسام صليبا( اللذين 
حرب(  )ريتا  ندى  هما  شقيقتني  حّب  يف  يقعان 
التلميذ  بني  العالقة  تتطور  خوري(.  )جوي  ومسا 
وأستاذه لتصبح صدامية خالل تسلسل األحداث. 
األمساء  من  العديد  أيضًا  جيمع  الذي  املشروع 
منهم: كاتيا كعدي ومكرم الريس )املنتج املنفذ 
أّن  يذكر  »اجلديد«.  قناة  على  سيعرض  للعمل(، 
الثالثة يف رمضان  الدرامية  وسام خيوض جتربته 
القمر«  »أمحد وكريستينا«، و«متل  بعد مسلسلي 
العلم  مع  صليبا(.  ستيفاني  جانب  إىل  )بطولته 
أنه خاض جتربة التمثيل السينمائي من خالل فيلم 

»ألني حبّبك«.
»أّول نظرة« من إخراج السوري زهري قنوع، الذي 
بعدما  غروب«،  »مروى  صاحب  مع  للتعامل  عاد 
»العشق  مسلسل  يف   2013 عام  معًا  تعاونا  كانا 
قد  قنوع  وكان  قنوع(.  وإخراج  )تأليف  اجملنون« 
آذار  شهر  بداية  يف  نظرة«  »أّول  تصوير  باشر 
مسلسل  تصوير  أجنز  بعدما  احلالي،  )مارس( 
»متل  منتج  الذي سيدخل من خالله  بيك«  »أدهم 
املّر  قناة  وستباشر  مبكرًا.  املنافسة  حلبة  القمر« 
بدء شهر رمضان  بالعمل بعرضه قبل  اليت فازت 
بعشرة أيام تقريبًا، لتستكمل املنافسة به يف شهر 
الصوم. تدور أحداث »أدهم بيك« يف عام 1940، 
من  العريضة  خطوطه  سويد  طارق  كاتبه  واستمد 
طه  الراحل  للكاتب  الكروان«  »دعاء  رواية  أجواء 
حسني. احتاجت كتابة العمل سنتني ونصف تقريبًا، 
أما بطولته فهي ليوسف اخلال وتشاركه كريستينا 
يف أول جتربة هلا يف الدراما بعد جتربتها يف فيلم 
املمثلني  من  جمموعة  جانب  إىل  حببك«،  »ألني 
اللبنانني بينهم: يوسف حداد، وريتا حرب، وزينة 
وميشال  زيادة،  وشربل  ميقاتي،  وعمر  مكي، 
حوراني. وإن كان صاحب »مروى غروب« قّرر أن 
الرايتنغ  لعبة  نفسها ضمن  الثالثة  أعماله  تتحّدى 
على حلبيت »اجلديد« وmtv، إال أّنه سيواجه منافسة 
أعمال لبنانية أخرى تبّث على القنوات نفسها منها 
اهلل  رزق  كارين  )كتابة  نفس«  »آلخر  مسلسل 
وإخراج أسد فوالدكا( الذي تعرضه mtv. وتلعب 
أبو شقرا ورندى كعدي،  البطولة كارين مع بديع 
ريتا عاد، كارمن بصيبس، ويتضمن العمل بعض 
املواقف والشخصيات الكوميدية وهو إنتاج مشرتك 

بني mtv وكارين.
أعمال  اسرتاتيجية  تتمحور  األخرى،  الضفة  على 
إخوان« )سيدرز آرت برودكشن(  شركة »الصّباح 
واحد  بعمل  مكتفية  مصر،  يف  األكرب  قسمها  يف 
لبناني سوري حيمل اسم »اهليبة« )تأليف هوزان 
عّكو وإخراج سامر الربقاوي(. جيمع العمل املمثلني 
تيم حسن ونادين نسيب جنيم )يف ثالث تعاون هلما 
بعد »نص يوم« و«تشيللو«(، إضافة إىل املمثلني 
منى واصف، وعبدو شاهني، وحّسان مراد، وكارال 
بطرس، وأويس خملالتي، ووجيه صقر، وباتريك 
مبارك وناظم عيسى وسواهم. تدور أحداث املسلسل 
يف إطار اجتماعي ورومانسي، تتخلله أجواء بوليسية 
نادين شخصية  ويتطرق إىل قضية مثرية. جتسد 
عليا وهي امرأة مثّقفة عادت من كندا مع ابنها إىل 
لبنانية  لبنان مع نعش زوجها، وحتديدًا إىل قرية 
امسها »اهليبة«. تعتقد أّن رحلتها ستكون سريعة 
وتنتهي مع انتهاء مراسم الدفن، لكن لقاءها جببل 
شيخ اجلبل )تيم حسن( وهو شقيق زوجها الراحل، 
»اهليبة«،  قريبة  يف  األبد.  إىل  حياتها  سُيغرّي 

عشائر يديرها جبل وتقوم بأعمال التهريب. تصّر 
فيبدأ  العادات،  االبن حبكم  احتضان  على  العائلة 
الصراع بني الشخصيتني الرئيسيتني الذي يتحّول 
ما إىل حتالف يثري حرية املشاهد حول  يف مرحلة 
وصوله إىل حّب بينهما أو عدمه. جبل يعيش يف 
تغيري.  حملاولة  تتعّرض  حمّددة  أخالقية  منظومة 
معركة بني قيم راسخة ومتأصلة وحماولة تطويرها 
جيّسدها  اليت  شاهني  شخصية  أما  تطويقها.  أو 
عبدو شاهني، فتشري إىل الطري احلّر الذي تتمّيز به 
مساء منطقة »اهليبة«. أما صخر )أويس خملالتي( 
الصلبة.  الشخصية  فيمثل  األصغر جلبل،  الشقيق 
والدة  عمران  ناهد  شخصية  واصف  منى  وجتسد 
جبل السورية، واملرأة احلديدية اليت تزوجت بلبناني 
ابتغى احلصول على محاية عائلتها يف ظرف معني. 
السوري سيتحّدث  املمثل  أن  العمل، سنلحظ  يف 
الرتوجيي  اإلعالن  يف  اللبناني.  وكذلك  بلهجته 
نرى  حيث  زيتون،  ناصيف  الشارة  يغيّن  للعمل، 
سيارة »رانج روفر« قدمية تتقّدم موكب جبل، كما 
احلال يف حياة أرباب العشائر. بذلك يدخل كاتب 
الدراما  بعد  تدركها  مل  جديدة  مناطق  يف  العمل 
احمللية اللبنانية، أّي مدينيت بعلبك - اهلرمل. أما يف 
مصر، فستكون لشركة »صّباح إخوان« أربعة أعمال 
منها الربنامج الديين »أنبياء اهلل« من إخراج مصطفى 
الفرماوي، وتأليف حممد بهجت. يقع العمل يف 30 
حلقة، كل حلقة تبلغ مّدتها نصف ساعة تلفزيونية. 
كذلك، هناك مسلسل »احلصان االسود« الذي يقع 
يف 30 حلقة ومن تأليف حممد سليمان وبطولة أمحد 
وأمحد  فراجاح،  وحممد  صربي،  ويامسني  السقا، 
بدير، واإلخراج ألمحد خالد. أما مسلسل »احلالل« 
)تأليف مساح احلريري وإخراج أمحد شفيق( فهو من 
بطولة مسية اخلشاب، ويسرا اللوزي، وبيومي فؤاد 
القدر«  »طاقة  مسلسل  إىل  إضافة  أمحد،  ومهى 
زيد واخراج حملمد مصطفى( من  أبو  )تأليف أمحد 
سياق  يف  اللوزي...  ويسرا  هالل  محادة  بطولة 
)لعماد  برودكشن«  »الصدى  شركة  تعمل  آخر، 
مسلسل  إنتاج  على  خياط(  كرمى  زوج  مجعة 
»بلحظة« )كتابة نادين جابر وإخراج السوري أسامة 
رمضان  يف  »اجلديد«  على  سيعرض  الذي  محد( 
ويؤدي بطولته زياد برجي، وكارمن لبس، والسا 
فيفيان  مشموشي،  جمدي  حداد،  يوسف  زغيب، 
أنطونيوس، سينتيا خليفة. يتألف املسلسل من 60 
والبقاع، وسيعرض يف  حلقة ويصّور بني بريوت 
الحقًا  لكن  بامتياز،  لبنانيًا  العمل  وكان  رمضان. 
بني  ثأر  قصة  لريوي  مشرتك،  عربي  إىل  حتّول 
عائلتني. جّراء هذا الثأر، جُترب فتاة على الزواج برجل 
من العائلة الثانية حلل القضية بينهما. من جهتها، 
تتحضر شركة Online production لزياد الشويري 
لعملني يعود قرار عرضهما يف رمضان للمحطتني 
»احملرومني«  مسلسل  حقوقهما.  على  احلاصلتني 
)إخراج وائل أبوشعر وكتابة غريتا غصييب( يقع يف 
50 حلقة ويتوّقع أن تباشر حمطة lbci عرضه قبل 
الفضيل.  الشهر  خالل  العرض  لتستكمل  رمضان 
يتم التصوير يف جبيل وعمشيت والبرتون، واملقّر 
األساسي للتصوير هو الكوخ الذي جرى تأهيله يف 
من  خنبة  املشروع  يضّم  البرتون.   - جربتا  منطقة 
عيسى،  طوني  منهم:  واجلديدة  املخضرمة  الوجوه 
جوي خوري، آية طيبا، ايلي مرتي، شريين ابوالعز، 
الياس الزايك باالشرتاك مع هيام ابوشديد، جهاد 
األندري، جمدي مشموشي، وليد العاليلي، يف حني 
زريق  نسرين  السابقة  كاتس«  »فور  جنمة  تطّل 
يف أول جتربة درامية هلا. يلقي املسلسل الضوء 
على قصة شاب )طوني عيسى( تتخلى عنه زوجته 
لظرفه املالي )نسرين زريق( ويتكّفل برتبية ابنته 
)جوي  مدرسة  معلمة  حياته  تدخل  أن  إىل  وحيدًا، 
خوري(. أما مسلسل »مخسني ألف«، فتعود حقوق 
أن يعرض يف رمضان  mtv ويتوقع  لقناة  عرضه 
ويقع يف 45 حلقة. وهو من كتابة آية طيبة وبطولة 
نوع  من  املسلسل  خليل.  وداليدا  عيسى  طوني 
الاليت كوميدي، وستؤدي داليدا مع طوني عيسى 
دويتو غنائيًا مبثابة ترت للمسلسل. من جانبه، آثر 
 Phoenix pictures املنتج إيلي معلوف صاحب شركة
الرمضانية،  املنافسة  عن  االبتعاد   International
»كل  مبسلسل  رمضان  انتهاء  بعد  يعود  أن  على 

احلّب كل الغرام«.
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ملبورن

الزميل ميالد اسحق مدير مكتب 
ملبورن جلريدة اهلريالد

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
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تعلن جريدة امليدل ايست 
الكرام  لقرائها  هريالد 
عن انه مت تعيني الكاتب 
ميالد  الزميل  والصحفي 
يف  ملكتبها  مديرا  اسحق 

والية فيكتوريا.

نبذة عن الزميل ميالد اسحق
- مدرس سابق ملادة الثقافة 

يف جامعة دمشق
- حملل سياسي

احتاد  يف  مشارك  عضو   -
الصحفيني السوريني

وآخر كتاب  وباحث  كاتب   -
صدر له منذ عامني بعنوان: 
خماطر الشرق األوسط الكبري 

على األمة العربية
 - سبق وُنشرت له مقاالت 
الثورة  جريدتي  يف  كثرية 
لعدة  سورية  يف  وتشرين 

سنوات
- حماٍم، رئيس جلنة االعالم 

يف نقابة احملامني بدمشق.
اسحق  ميالد  للزميل  نتمنى 
يف  والتوفيق  النجاح 

مسؤولياته اجلديدة.
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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

 2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 
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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

على  املاضيني  اليومني  خالل  إنتشر 
مواقع التواصل اإلجتماعي فيديو لطفل 
لبناني ذكي شارك يف منافسة مثرية 
تلفزيوني  بربنامج  الذهين  للحساب 
فرباير/شباط  بشهر  ُعرض  أملاني، 
رياضيات  سي  ُمدرِّ على  وفاز   ،2017

يف حتدي حساب.

 Klein gegen Groß برنامج  ويقوم 
ُيعرض  الذي  الكبار(،  ضد  )الصغار 
على القناة األملانية األوىل، على عقد 
منافسات بني أطفال وفتيان من ذوي 
املهارات واملواهب املميزة ومنافسني 
الفن  جنوم  يراهن  أن  على  كبار، 
فيه  احلاضرون  والثقافة  والرياضة 
نقاطًا  ليكسبوا  املنافسني،  أحد  على 

يف حال ثبتت توقعاتهم.

املسابقة  بدء  قبل  الربنامج  وعرض 
حممد  عن  تقريرًا  املذكورة  احللقة  يف 
طرابلس  مدينة  ابن  عامًا(،   13( املري 
اللبنانية، امللقب بـ«مو«، حتدث فيها 
املشاهدين  على  وعرض  عائلته،  عن 
اليومية  احلياة  وسري  ومدرسته  منزله 
اجلميل مبدينته، متحدثًا عن حبه لبالده 

لبنان.

على  باملديح  األملاني  الربنامج  وأغدق 
امليدالية  على  حصل  الذي  حممد، 
بطولة  يف  الثالثة  للمرة  الذهبية 
جرت  اليت  الذهين  للحساب  العامل 
فئة  عن  املاضي،  العام  أملانيا  يف 
إياه  واصفًا  عامًا،   14 إىل   12 أعمار 
بالـ«العبقري الصغري« و«اآللة احلاسبة 

اللبناني صاحب لقب »العبقري الصغري« يتفوق على أفضل معلمة بأملانيا

مبا  التكهن  ميكن  ال  و«الذي  احلية« 
سيفعله«.

مل  إنهم  الربنامج  مقدم  قال  وقد 
واحد  شخص  إجياد  من  يتمكنوا 
تشكيل  فقرروا  لينافسه،  مناسب 
أشخاص   4 من  مكون  منافس  فريق 
منهم  يعد كل  بالرياضيات،  خمتصني 
50 رقمًا، وهم كل من باسكال كاول 
يف  حاليًا  ذهين  حساب  العب  أفضل 
أفضل  يعترب من بني  الذي  سويسرا، 
العامل،  يف  ذهين  حساب  العب   40
جمال  يف  الربوفيسور  شيال  وأنتون 
الرياضيات التطبيقية جبامعة بايرويت 
يوليانه  الرياضيات  ومعلمة  األملانية، 
روكس اليت فازت جبائزة أفضل معلمة 
يف أملانيا يف العام 2013، باإلضافة 

إىل مدرس رياضيات آخر.
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شارة  بعد  األرقام  وبدأ حممد حبساب 
القلقة،  والدته  نظرات  حتت  البداية 
أفراد  باقي  مع  حاضرة  كانت  اليت 
قصرية  فرتة  مرت  إن  وما  العائلة، 
 ،9969 الرقم  اللوح  على  كتب  حتى 
األمر  طال  »لقد  مازحًا:  املذيع  فقال 
أن  ينبغي  واآلن  توقعته،  مما  أكثر 
يكون الرقم صحيحًا«. وقد أجنز الطفل 
العملية احلسابية يف دقيقة و26 ثانية 

و5 أجزاء من الثانية.

اخلرباء  فريق  يتمكن  املقابل، مل  ويف 
الصحيحة،  النتيجة  على  احلصول  من 
حيث قالوا إن اجملموع هو 9780، كما 
دقيقتني  يف  اخلاطئ  احلساب  أنهوا 

و21 ثانية و7 أجزاء من الثانية.

أيضًا  قياسيًا  رقمًا  حممد  حطم  وقد 
السنة املاضية، جبمعه 250 رقمًا لعدة 
مرات مبعدل 0.6 ثانية. وأكد حممد على 

احلساب  على  تدريبه  والديه يف  دور 
الذهين، وامتالكهما لنهج خاص بهما.
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مــقابلة
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مرييام فارس: أنا أم صارمة وال أخفي زوجي ولكن حياتي اخلاصة ليست للعرض

التمثيل  مرييام فارس »الرقم الصعب« يف عامل 
عادل كرم على  والرقص، مقولة فرضها  والغناء 
برنامج »هيدا حكي«، وبدت يف  حلقة األمس من 
أكدتها  ولكن  لضيفته،  واضحة«  »جماملة  البداية 
حياتها  عن  سواء  املتتالية  تصرحياتها  عرب  مرييام 
كزوجة وأم، أو مسريتها كمطربة وراقصة وممثلة 

تبحث لنفسها عن مكانة خاصة.
احللقة  بدأت باعتذار كّل من عادل ومرييام على 
عدم التمكن من استقبال الصحافة و«الفانز« يف 
االستوديو نظرًا لضيق الوقت، كما شهدت مفاجأة 
أثناء  تواجده  رغم  جايدن  ابنها  ظهور  عدم  وهي 
لتأخر  أسفها  مرييام  وأبدت  »الربومو«،  تصوير 
ظهورها عرب الربنامج مؤكدة أّنها كانت ترغب بتلبية 
دعوة »هيدا حكي« منذ فرتة طويلة لكن الفرصة 

مل تسمح بسبب السفر املتكرر.
وبدايتها  وحياتها  طفولتها  عن  مصور  تقرير  بعد 
الصعب«،  »الرقم  لقب  مبنحها  انتهى  كمطربة، 
الذكريات  خانة  من  يبدأ  أن  كرم  عادل  اختار 
زوجها  على  التعارف  كيفية  عن  وسأهلا  الزوجية، 
داني خاصة وأنها دائمة السفر وال تستقر بلبنان 
أبدًا وملاذا ختفيه عن العيون، وكشفت مريم عن 
قصة أول لقاء مبطعم لبناني ذهبت لتناول العشاء 
أصدقاء  مع  متواجدًا  داني  وكان  هلا  أصدقاء  مع 
آخرين وطلب التصوير معها، ومع الكالم اكتشفت 

»أنه لذيذ«!!
تابعت: »بنهاية السهرة طلب رقم اهلاتف احملمول 
وألنين ال أعرفه جيدًا أعطيته رقم والدتي، واتصل 
ثاني يوم وكلمين قائاًل: عندك خياران،  بي فعاًل 
األّول أن خنرج للعشاء الليلة أو خنرج الليلة وغدًا 
الثاني،  اخليار  »اخرتت  مرييام:  وقالت  للعشاء«، 
وقتها  من  زوجته  اعتربني  وهو  عالقتنا  وتوطدت 
وكان يتحدث مع أصدقائه يف أمريكا عين باعتباري 

زوجته بالفعل«.
مع  طبيعية  حياة  تعيش  أنها  مرييام  أوضحت 
زوجها وخترج للتنزه معه وتناول العشاء وال ختفيه 

من  كبري  وعدد  البعض،  يقول  كما  الناس  عن 
»الفارق  قائلة:  تداركت  يعرفه، ولكن  أصدقائها 
مواقع  على  معروضة  ليست  العائلية  حياتي  أن 
كل  العائلة  صور  أنشر  وال  االجتماعي،  التواصل 
هذه  وأعترب  و«تويرت«،  »إنستقرام«  على  يوم 

املنصات للحياة العملية الفنية فقط!!
إنها  قالت  ابنها،  على  جايدن  اسم  إطالق  وعن 
تشاركت مع زوجها داني وشقيقتها روال يف اختيار 
االسم »وكانت لدي رغبة أن يكون االسم أمريكاني 
وبنفس الوقت روحاني، واعرتفت مرييام أن ابنها 
غرّي الكثري من عاداتها، وقالت إنها كانت تنزعج 
اآلن  ولكنها  تتحمله،  وال  األطفال  بكاء  من  كثريًا 
تغريت ومع صوت بكاء أي طفل ميكنها أن تعرف 
أسبابه وهل هو جوع أم دلع أم مرض أو رغبة يف 

النوم.
وقالت إنها حتتفظ مبقطع مصور لطفلها وهو جنني 
يرقص داخل بطنها أثناء غنائها أغنية »غايف« له، 
ومل تتعمد إخفاء مالحمه يف البداية ونشر صور يده 
األيام  بعد  األمهات  أغلب  عند  عادة  وقدمه جمرد 

األوىل للوالدة.
اعرتفت أنها ال تقدر على االبتعاد عن ابنها طوياًل 
وباتت تسافر حلفالتها »مسافة الليل« فقط لكي 
يصحو من نومه وجيدها أمامه، وغالبًا ما تصطحبه 
بأغلب مشاويرها يف لبنان ولكن باحلفالت الكربى، 
وكشفت  بها،  تلتزم  للعمل  قاسية  شروط  هناك 
عن رغبتها يف طفل ثاني ولكن مل حتدد التوقيت، 
واعرتفت فارس أنها ال جتيد »فن الطبخ« وجربت 
»تظبط«  مل  ولكنها  واحللويات  األكل  عمل  كثريًا 

معها أبدًا.
فارس خاضت للعبة االختيارات مع عادل كرم ما 
بني زوجها داني وطفلها جايدن، وأكدت أنها حتب 
بالوسامة  أكثر، وقالت إن االثنني يتمتعان  داني 
والده يف  من  نسخة  كان  الصغري  أن  مالحظة  مع 
البداية ولكن اآلن حيمل مالمح مشرتكة من داني 
ومرييام، وردًا على سؤال بقرب من حتبني النوم 

ألّن  داني،  جنب  أنام  الواقع  يف  قالت«  أكثر 
جايدن جيب أن ينام بغرفته«. واعرتفت بأنها أم 
صارمة فيما يتعلق بأساليب الرتبية واحرتام قواعد 
تتسلني  من  مع  على سؤال  ردت  وأخريًا  املنزل، 
أكثر قائلة : »أنا وداني نتسلى اليوم مع جايدن«، 
هو  زوجي  يكون  ما  قبل  داني  لكن  تابعت:«  ثم 

حبييب و«بيسليين كتري«.
مناقشة احلياة الفنية ملرييام بدأت بعرض مقطع هلا 
من حفل مبملكة املغرب قالت إن احلضور جتاوز 160 
ألف متفرج، واعتزت فارس بلقب »ملكة املسرح« 
قائلة: املسرح هو أوكسجني احلياة بالنسبة إلّي، 
ويف  معنى«،  أي  بال  يصبح  مجهور  بال  واملسرح 
هذه احلفلة كنت »بعيب طاقة« من اجلمهور وأعيد 

اطالقها عرب املسرح، كانت سهرة من العمر!!
على  والرقص  الغناء  بني  املزج  من  متكنها  وعن 
أنه  »صحيح  قالت:  واحد،  وقت  يف  املسارح 
يصعب خلق هذا التماسك بني الصوت والرقص، 
إمنا األمر يتطلب جهدًا كثريًا وتدريبًا متواصاًل ورغبة 

يف أن تكون لك شخصية فنية مميزة«.
وأوضحت أن الرقص حيتاج جلرعات تنفس عالية 
والغناء يتطلب التحكم يف النفس. والتوفيق بني 
عن  كشفت  كما  معني«  »تكنيك  يستلزم  االثنني 
معرفة  بعد  »خطوط محراء« تضعها قبل كل حفل 
وأنها  املضيف،  والبلد  اجلمهور  وتقاليد  عادات 

وفرقتها ال يتجاوزان هذا اخلط أبدًا.
كما شرحت أسباب غنائها بعدة هلجات صعبة منها 
الكردية واألمازيغية، وقالت إنها أرادت أن جتامل 
األكراد يف العراق وحفظت األغنية يف ليلة واحدة 
وأبهرت احلضور رغم أنها ال تعرف معاني كلماتها، 
األمازيغية،  للحضارة  احرتامًا  نفسه  األمر  وكررت 

وقدمت فقرات من األغنيتني.
هو  اآلن  أجرها  أن  حقيقة  حسم  رفضت  مرييام 
األعلى بني كل الفنانات، وقالت إنها ليست يف 
على  زميالتها حول من حيصل  مع  املنافسة  جمال 
أعلى أجر، ثم أحملت أنها منذ ثالث سنوات باتت 

ارتفاع  مربرة  التكلفة  حيث  من  صعبًا  رقمًا  متثل 
السعر بقوهلا: »ألننا قررنا أن نغربل خياراتنا مع 

زيادة العروض«.
واستغل عادل تواجد مرييام للرد على شائعة أنه 
تقاضت  كم  فسأهلا  النجوم،  من  لضيوفه  يدفع 
عن هذه املقابلة، فردت سريعًا: »منذ بداياتي ال 
أحصل على أي أجر إلجراء أي مقابلة من لبنان، ومنذ 
ثالث سنوات اختذت قرار عدم احلصول على أي أجر 
مادي من لبنان ويف حال ُوجد هذا األجر فريعه ال 
يعود لي، مؤكدة أنها ستعطي لبنان ولن تأخذ منه 

شيئًا، وأن ضمريها مرتاح بعد هذه القرار.
وفسرت مرييام أسباب عدم متابعتها ألي شخص 
إن  قائلة  »إنستقرام«،  و  »تويرت«  منصات  عرب 
جمامل  أو  يعرف  أن  يريد  فضولي  أما  املتابع 
يسعى  فراغ  وقت  أو صاحب  اجملامالت  رد  يريد 
لشغله، وهي ليست واحدة من الثالث، وال تريد 
أن جياملها أحد، وحتدت أن تكون أعداد املتابعني 
حلساباتها مفربكة، مؤكدة أنهم مجيعًا من مجهورها 

احلقيقي!!
تألقها  رغم  التمثيل  عن  ابتعادها  أسباب  وعن 
بأنها ليست  »اتهام« اعرتفت مريام  يف مسلسل 
ممثلة باألساس، ومل يكن أمامها وقتها إال تقمص 
الشخصية طوال الوقت. وهذا أتعبها جدًا كما أنه 
مسلسل  »بعد  وتابعت:  الوقت،  من  الكثري  أخذ 
»إتهام«، عرض علّي بعض النصوص إن كان يف 
األفالم، السينما أم املسرح، لكين مل أجد اخللطة 
القوية اليت ميكن أن جيعلين أبتعد عن الغناء ألتفرغ 
التمثيل  ألن  سقفي  بعّلي  واضافت:«  للتمثيل، 
أحرم نفسي وال مجهوري من  لن  ولكنين  أتعبين، 

التجربة«.
فقرة تبادل اهلدايا كانت مثرية جدًا خاصة عندما 
أهداها الربنامج سيارة صغرية البنها جايدن وقال 
عادل كرم إنها نسخة من سيارة والده داني، كما 
بتورتة  أصرت مرييام على طلب سكني لالحتفال 

يوم األم، وأهدتها لكل األمهات.

مرييام فارس وعادل كرم
مرييام فارس
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فــن

األم  دور  الفنانات  من  العديد  جسدت 
اليت  الدرامية  األعمال  خالل  من  برباعة 
قدمت سواء يف السنوات الفائتة حتى 
لقب  يستحققن  جعلهن  ما  هذا،  يومنا 

“أمهات الدراما العربية”.
خالل  األم  دور  قدمن  وكيف  هن؟  من 
وملناسبة  “سيدتي”  الفين؟  مشوارهن 
للممثالت  تكرميية  لفتة  األم، ويف  يوم 
مازلن  وهن  األم  بأدوار  برزن  اللواتي 
بعض  آراء  تعرض  احلياة،  قيد  على 
النقاد يف أعماهلن وسر متيزهن متمنية 
الدراما  يف  العطاء  من  املزيد  هلن 

العربية. .

أمهات الدراما اخلليجية
يف  والكاتب  املسرحي  واملخرج  الناقد 
يقول:  العتييب  رجا  “اجلزيرة”  صحيفة 
“الكثري من الفنانات اخلليجيات لعنب دور 

هـؤالء هـّن “أمـهات الـدراما العـربية”
الرياض - زكية البلوشي القاهرة - أحمد عاشور بريوت - هيام بنـّوت

سعاد عبد اهللدالل عبد العزيزجناح فاخوريتقال شمعونأمال عفيش

شفيقة يوسفسوسن بدرسمرية احمد

األم يف األعمال الدرامية اليت تقدم عرب 
الفضائيات، لكنين كناقد أرى أن جتسيد 
الدور يتفاوت من فنانة إىل أخرى، فعلى 
الفنانة والكاتبة أمسهان  سبيل املثال: 
توفيق هي أكثر فنانة أجادت دور األم، 
الدراما  “أمهات  من  تكون  أن  وتستحق 
اخلليجية والعربية”، والسبب أنها عندما 
تشارك  عمل  أي  يف  األم  دور  جتسد 
فيه يكون أداؤها ليس نقاًل عن الواقع 
فقط، وإمنا حسب مواصفات الشخصية 
الفن  من  الكثري  فيه  ويكون  الدرامية، 
فال  املتقن،  واألداء  والتفاعل  واإلبداع 
بعض  تفعل  كما  األم  عواطف  تفتعل 
متزنة  عواطف  متتلك  وإمنا  الفنانات، 
العمل  عرب  نقله  املطلوب  الدور  حسب 
الدرامي، وتقنع املشاهد مبا تقدمه من 
خالل احلديث والتفاعل، وتشعر املشاهد 
بأنها بالفعل أم تعرضت هلذه املواقف، 

وجتسيدها واقعي جدًا.
الفنانات األخريات ال  وهذا ال يعين أن 
منهن  الكثري  فهناك  األم،  دور  يتقن 
أن  وأجدنه، واستطعن  الدور  لعنب هذا 
يكّن “أمهات الدراما”، ومنهن على سبيل 
املثال: الفنانة السعودية مريم الغامدي، 
فهي عندما يسند إليها دور األم، جندها 
جتسد دور األم السعودية املغلوب على 
أمرها وأم الشهيد، وتتعايش مع الدور، 
جيعل  ما  أدائه،  الفتًا يف  جهدًا  وتبذل 

املشاهد يتعاطف معها.

سعاد  الكويتية  الفنانة  تعترب  وكذلك 
اخلليجيات  املمثالت  أهم  من  عبداهلل 
اللواتي لعنب دور األم، إذ جتسد دائمًا 
دور األم اليت تتحمل مـسؤولية أسرتها 
له،  تتعرض  الذي  القهر  كل  رغم 
وتكسب من خالل أدائها املتقن تعاطف 

املشاهدين مع الشخصية اليت تؤديها؛ 
ما  تبّي  أنها  كما  حقها،  تعطيها  ألنها 
تتحّمله األم يف اجملتمع اخلليجي، لذلك 
الدور  بهذا  يراها  أن  املشاهد  حيب 

دائمًا.
الفهد  حياة  الكويتية  الفنانة  تعّد  كما 
دور  أّدين  اللواتي  الفنانات  أكثر  من 
الفين  مشوارها  خالل  برعت  وقد  األم، 
بتقديم هذه الشخصية، واستطاعت أن 
الطيبة  األم، سواء  بدور  املشاهد  تقنع 
أو  املتسلطة  أو  أمرها  على  املغلوب 
الفقرية أو األم الكوميدية، وهي تغوص 

يف أعماق الدور املسند إليها، وتتعامل 
مع كل شخصية وكأنها جزء منها، لذلك 

تنجح بتقدميها.
أما الفنانة البحرينية لطيفة املقرن، فقد 
قدمت لنا العديد من األدوار اليت جتعلها 
الدراما”،  “أمهات  أن تكون من  تستحق 
أنها جسدت برباعة دور األم الطيبة  إذ 
نظرًا  جدًا؛  املشاهد  معها  يتعاطف  اليت 
كما  احلديث،  أثناء  الدافئ  لصوتها 
قدمت دور األم الشديدة، ومتتلك كمية 

من اإلبداع واإلحساس الصادق.

كريمة مختارفخرية خميسفاديا عبد الغني

كارمن سوزان نجم الدينكارمن لبـّس

صباح الجزائريلبلبة

 2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 
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فــن

هـؤالء هـّن “أمـهات الـدراما العـربية”

وجسدت الفنانة البحرينية شفيقة يوسف دور األم 
يف الدراما اخلليجية بقوة، ومتيزت باملالمح اهلادئة 
َهّم  حتمل  اليت  احلنونة،  الطيبة  لألم  تصلح  اليت 
خالل  من  تقدمه  مبا  هلا  املتابع  وأقنعت  أسرتها، 

الدراما.
أما الفنانة اإلماراتية مسرية أمحد، فقد قدمت من 
خالل الدراما اإلماراتية دور األم، وبرعت بأدائه يف 
الطيبة  أعمال كثرية، وهي جتسد دائمًا دور األم 
أنها مقنعة  املتسلطة، كما  تلك  وأحيانًا  واحلنونة، 
بأدائها، حيث أنها تتكيف مع األحداث، مما جيعل 

املشاهد يعيش معها الدور.
الفنانة البحرينية هدى اخلطيب من الفنانات اللواتي 
الدراما”، والسبب  “أمهات  يستحققن أن يكّن من 
ونظرًا  األرستقراطية،  األم  دور  تقدم  عندما  أنها 
املشاهد  تقنع  أن  تستطيع  مالحمها،  توحيه  ملا 
ويتفاعل معها، وطريقة أدائها لدور األم املتسلطة 
يشاهدها  من  كل  جتعل  أبنائها  على  والشديدة 

يقتنع بأدائها.
أما الفنانة العمانية فخرية مخيس، فقد قدمت دور 
األم يف العديد من أعماهلا، واستطاعت أن تقدم 
مناذج رائعة لألم العمانية واخلليجية، وتستحق أن 
برباعة  جسدت  فهي  الدراما”،  “أمهات  من  تكون 
القوية،  األم  دور  وكذلك  الكوميدية،  األم  دور 
واستطاعت أن تقنع املشاهد بدورها، كما يتفاعل 

معها من يراها عرب الفضائيات.
شخصية  سعيد  هدية  القطرية  الفنانة  وجسدت 
األم يف أغلب األعمال الدرامية القطرية، فقد أّدت 
دور األم القوية واملغلوب على أمرها، كذلك األم 
القاسية املتشددة، واستطاعت أن تقنع املشاهد، 

وبرعت يف جتسيد الدور”.

أمهات الدراما املصرية
أما الناقد املصري أمحد سعد الدين فقال: “خالل 
من  العديد  العربية  الدراما  قدمت  األخري،  العقد 
شديدة  برباعة  األم  أدوار  لعنب  الالتي  الفنانات 
وأعدن إىل األذهان أدوار أمينة رزق وعزيزة حلمي 

وفردوس حممد وغريهّن. 
استمررن يف  اللواتي  القدمية  األجيال  من  فهناك 
اليت  خمتار  كرمية  الفنانة  رأسهن  وعلى  العطاء 
قدمت دور األم احلنون. وهناك الفنانة لبلبة اليت 
األم مؤخرًا يف عدد من املسلسالت  أدوار  قدمت 

كان آخرها “صاحب السعادة”.
 أيضًا لعبت الفنانة دالل عبد العزيز دور األم يف 

عدد كبري من املسلسالت خالل الفرتة املاضية.
 ويف العام املاضي، قدمت الفنانة لطيفة فهمي 
دور أم مراد يف مسلسل “فوق مستوى الشبهات” 

وقد أّدت الدور برباعة شديدة. 
وفاء  الفنانة  قدمت  احلالل”،  “جبل  مسلسل  ويف 
جسدت شخصية  إذ  أدوارها  أهم  من  واحدًا  عامر 

األم برباعة.
 أما األم الصعيدية القوية احلادة املالمح فجسدتها 

الفنانة عبلة كامل يف مسلسل “سلسال الدم”.
 وقدمت الفنانة فادية عبدالغين أدوار األم بتنوع 
كبري على مدار أكثر من عشر سنوات. ويف خطوة 
يف  األم  دور  كريم  نيللي  النجمة  قدمت  جريئة، 

مسلسل “ذات”. 
إذ  خاص  مذاق  بدر  سوسن  للنجمة  يبقى  لكن، 
مراحلها  جبميع  األم  شخصية  تقدم  أن  استطاعت 
العمرية دون خوف. فقد قدمت دور أم الفنان نور 
وهي  العزيز”  عبد  بن  “عمر  مسلسل  الشريف يف 
تصغره بسنوات طويلة. وال تزال تلعب دور األم 

حتى اآلن لنجمات صغريات السن”.

و... أمهات الدراما السورية واللبنانية
الفنانة  أن  فرجنية  روبري  واإلعالمي  الناقد  اعترب 
دور  قدمت  ممثلة  أفضل  هي  رزق  أمينة  الراحلة 
األم يف العامل العربي، وال توجد بني املمثالت من 

نافستها يف هذا الدور.
وتابع: “لكن، مع رحيل كرمية خمتار، ميكن القول 
إن الفنانة القديرة منى واصف هي أكثر من برع 
بتقديم دور األم جبدارة وهي األفضل يف املرحلة 
احلالية بتجسيده. مثاًل، كانت أمومتها يف مسلسل 
“مسرا” موفقة ومقنعة وهي تستحق أن حتمل لقب 

“أيقونة األمومة العربية”.
وإىل منى واصف، لعبت أيضًا املمثلة سوزان جنم 
“جربان” حيث  برباعة يف مسلسل  األم  الدين دور 
جسدت دور والدة جربان يف املسلسل يف طفولته، 
كما ال ميكن أن نغفل براعة املمثلة صباح اجلزائري 
يف جتسيد هذا الدور يف معظم املسلسالت اليت 
شاركت فيها ومن بينها شخصية “أم عصام” يف 

مسلسل “باب احلارة”.

أما يف لبنان، فإن هناك عددًا كبريًا من املمثالت 
ميكن  ولكن  األم،  دور  جتسيد  يف  برعن  اللواتي 
املمثلة  هي  بينهن  جسدته  من  أفضل  إن  القول 
قدمت  حيث  “الغالبون”  مسلسل  يف  شرارة  وفاء 
والبسيطة  القديرة  األم  حسني”  “أم  شخصية 
يف  مئة  مقنعة  كانت  وهي  واملضحية  واملقتدرة 

املئة”.
ويضيف فرجنية” كما ميكن القول إن املمثلة جناح 
فاخوري كانت أكثر من رائعة يف تقديم دور “ماما 
وكذلك  العاصفة”،  يف  “نساء  مسلسل  حياة” يف 
املمثلة رندا كعدي يف مسلسل “أحلى بيوت رأس 
البيوت  تؤّجر  اليت  األم  دور  لعبت  حيث  بريوت”، 

نجالء بدرمنى واصفمريم الغامديعبلة كامل

وداد جبورهيام ابو شديد

هدى الخطيبوفاء عامر

للطالب، وأيضًا املمثلة تقال مشعون اليت لعبت دور 
“ماما عليا” يف مسلسل “روبي”.

 أما املمثلة كارمن لبس فلعبت دور األم بطريقة 
مميزة يف املسلسالت اليت شاركت فيها، إال أن 
إقناعًا يف  أكثر  تبدو  اهلاشم، فإنها  املمثلة جنالء 

دور اخلادمة واملربية منها يف دور األم. 
وبالنسبة إىل هيام أبو شديد فهي برعت يف لعب 
شخصية األم يف فيلم “الطائرة األثيوبية” واستكملت 
أمومتها يف مسلسل “أمري الليل”، وكذلك برعت أمل 
عفيش بدور األم يف كل مسلسالت إيلي معلوف 

ومثلها املمثلة وداد جبور”..

وفاء شرارة
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فـــن

مي عز الدين: تعرضت للخيانة وهذا سّر تضامين مع زينة
متتلك ذكاًء خاصًا، وعندما تنظر يف عينيها جتد طموحًا كبريًا وإصرارًا 
غري عاديني، تتعامل مع كل عمل فين على أنه معركة حربية تستعد 
له قبلها بشهور، وتظل بنفسها تشرف على كل تفاصيله، ورمبا 
احلياة  أمام فنانة ال حتب يف  أنك  جتد نفسك وأنت جتلس معها 
سوى عملها، وبالتالي مل يكن غريبًا عليها أن تصل إىل القمة رغم 

صغر سنها ...

قررنا أن تكون نقطة البداية مع مي عز الدين، من خالل وسائل 
التواصل االجتماعي؛ حيث دخلت عليها »سيدتي« ووجدتها تتفاعل 
مع مجهورها على صفحاتها املوثقة، وسألتها: هل أنت حريصة على 

متابعة كل ما يدور يف مواقع التواصل االجتماعي؟
أرى  ألنين  ذلك؛  يفعل  أن  البد  فنان  وأي  جدًا،  طبيعي  أمر  هذا 
أنه »الرتمومرت« العصري ملعرفة رأي اجلمهور يف األعمال الفنية، 
ووجهة نظره يف كل ما خيصين، وأشعر بسعادة كبرية عندما أتعرف 

على كل آراء املواطنني؛ حتى لو هناك وجهات نظر خمتلفة.
أماكن  يف  وأنِت  لك  فيديوهات  بطرح  تقومني  لكنك  قاطعتها: 
خمتلفة ومبالبس عادية، وبدون ماكياج، وهذا األمر ال يفعله الكثري 

من النجمات، أال ختافني من انتشار هذه الفيديوهات؟
شخصية  أنين  يعرفون  مين  واملقربون  الفين  الوسط  يف  اجلميع 
كل  مثل  حياة  أعيش  التصوير  عن  بعيدًا  وأنا  بتلقائية،  تتصرف 
البنات ال ماكياج وال فساتني إال يف املناسبات، وأحب كثريًا ارتداء 
حبريته،  أتركه  شعري  حتى  وتقول:  الكاجوال)تضحك(  املالبس 
وأخرج بدون ماكياج، وأرى أن احلياة بشكل بسيط أمجل بكثري من 
احلياة يف األضواء طوال الوقت؛ ألنين كفنانة البد من االستمتاع 

حبياتي بالطريقة اليت تعيشها كل البنات يف سين.
كيف تقضي مي عز الدين يومها بعيدًا عن التصوير؟

يومي عادي جدًا، أحب ممارسة الرياضة، وأحيانًا أساعد يف إعداد 
الطعام لكنين أتناول الطعام بكميات بسيطة، وأعتمد يف وجباتي 
على اخلضراوات والفاكهة، لكن أحب كثريًا بعيدًا عن التصوير أن 
أسافر إىل بلدان جديدة، وأكتشف ثقافة هذه البالد، وأكون يف 

قمة سعادتي عندما أتعامل مع شعوب جديدة.

لست مغرورة
من  تنتهي  أن  مبجرد  أنك  لدرجة  أصابك  الغرور  أن  يرى  البعض 
يف  اإلطالق  على  تظهرين  ال  أنك  كما  متامًا،  تبتعدين  التصوير 

املناسبات االجتماعية؟
الغرور يعرف أصحابه. أما أنا فاملسافة بيين وبينه مثل املسافة بني 
السماء واألرض؛ ألنين أعتقد أن الغرور سيقتل موهبيت. كما أن 
أسرتي قامت برتبييت جيدًا، وكل أفرادها معي باستمرار، وبالتالي 
تواجدي مع أسرتي جيعلين إنسانة طبيعية، وال ميكن أن »أخرج عن 
البشر، وربنا يديم علّي نعمة  بأنين خمتلفة عن  أو أشعر  النص« 

القناعة ويزيدني من حب الناس.

الزواج
أعرف جيدًا أنك ال تتحركني إال بصحبة والدتك، أو أحد من أفراد 

أسرتك، فهل سيستمر هذا الوضع أم أنك سوف تتزوجني؟
مل أقابل الشخص املناسب بعد، وعشت جتارب لكي أرتبط لكنها 
ننجح  لكي  خملوقون  أننا  واحلقيقة  النجاح،  مرحلة  إىل  تصل  مل 
ونفشل سواء يف العالقات الشخصية أو االجتماعية. أنا ال أرفض 
الزواج، لكن البد أن أختار الشخص الذي أعيش معه وأكمل قصة 

حيب معه وهذا املوضوع هو األهم بالنسبة لي.
أال تشعرين بأن جنوميتك كفنانة قد متنع بعض األشخاص املناسبني 

من االقرتاب واالعرتاف برغبتهم يف االرتباط بك؟
هذا حقيقي، وحدث بالفعل أن بعض األشخاص حتدثوا مع صديقات 
لي أنهم يريدون االرتباط بي، لكنهم خيافون من االعرتاف مبشاعرهم 

جتاهي؛ ألنين فنانة وبالتالي ابتعدوا.

حكاييت مع زينة
الكثري يف الوسط الفين فوجئ بدفاعك عن الفنانة زينة رغم أن 
أقاويل كثرية على مدار السنوات املاضية كانت تشري إىل وجود 

خالفات بينكما، ما سبب ذلك؟
هذا  أن  وجدت  ألنين  لزينة  ودعمي  موقفي  أعلنت  أنين  احلقيقة 
املوقف هو األنسب والصواب، كما أن القضاء قال كلمته وأصدر 
كل أحكامه لصاحلها، فما الداعي إذن للطرف الثاني )الفنان أمحد 
عز( أن ينكر وتصل األمور إىل هذه الدرجة غري املرضية للفنانني 
وال للجمهور العادي، وكنت أرى أن الطرف الثاني جيب عليه أن 
خيتصر الطريق، ويعرتف باخلطأ. لكنين سعيدة أن رأيي يف النهاية 

أثبته القضاء.
أما فيما يتعلق مبا يرتدد بوجود خالفات مع زينة فهذا أمر مناٍف 
للحقيقة. وعلى مدار مشواري الفين مل أختلف مع أي شخصية، ويف 
نفس الوقت، مل يصرح أي زميل أو زميلة سواء تعاملت معه أم ال 
بأنين غضبت منه؛ ألنين أعيش »يف حالي«، وال أحب الدخول يف 

دائرة املشكالت والتصرحيات.
وأحب أن أوجه رسالة إىل زينة من خالل جملتكم: »ربنا خيلي ولديك 
وحيفظهما من كل سوء، وافرحي بكلمة القضاء؛ ألنها أعادت لك 
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السعادة والفرح«.

جناح درامي
حققت جناحات درامية كبرية خالل السنوات املاضية يف رمضان 

فهل أصبح تواجدك أمرًا ضروريًا يف هذا الشهر الكريم؟
ألن  بسرعة،  أتراجع  لكنين  التواجد  بعدم  كثرية  أوقات  يف  أفكر 
سعادة الناس بوجودي جتعلين أحتمل مشقة التصوير ملدة 6 أشهر 
بشكل كامل، لكن من املمكن أن أنقطع دراميًا عامًا، وأعود مرة 

أخرى. وكل النجوم يفعلون ذلك، فهذا لن يؤثر على اإلطالق.
العام  لرمضان  مقررًا  كان  الذي  »رسايل«  مسلسل  اخرتِت  ملاذا 
احلالي ولكنك آثرت تأجيله لرمضان العام املقبل؛ وهل تأخرت يف 

االختيار؟
ألنين  كامل؛  بشكل  التمثيلي  جلدي  تغيري  مبثابة  املسلسل  هذا 
أجسد شخصية امرأة شعبية، واحلقيقة أنين أرى أن هذا املسلسل 
سوف يكون نقلة كبرية لي ألن طريقة كتابته ليست سهلة، وكل 
تفاصيله اخرتتها بعناية مع فريق العمل املكون من املؤلف املبدع 
حممد سليمان عبد املالك واملخرج املتميز إبراهيم فخر، وباقي فريق 
العمل املتميزين جدًا الذين عملوا على السيناريو. أما يف ما يتعلق 
أعمااًل  وقرأت  كثريًا،  أتأنى  أنين  إىل  راجع  األمر  فهذا  بالتأخري، 
متعددة حتى أصل إىل هذا النص، فأنا ال أحبث عن التواجد، بل 

تقديم أشكال جديدة وهذا ما يتعبين كثريًا.

أسئلة سريعة
من هو الفنان املقرب من مي عز الدين؟

أمحد السعدني.
ماذا تفعلني عندما تتعرضني للضغط الرهيب يف العمل؟

التسبيح والقرآن أكثر ما يرحيين.
هل تلجئني إىل املهدئات؟

نهائيًا.
هل تراجعني نفسك وأصدقاءك كل فرتة؟

طبعًا.
هل تعرضت للخيانة؟

تضحك... كثريًا. خدعت يف شخصيات كثرية بـ100 وجه تضحك 
يف وجهي، ويف النهاية، أكتشف أن ابتسامتهم مزيفة.

هل من املمكن أن تعودي طفلة يف وقت ما؟
بـ«عروسة«  وألعب   Games الـ  لعب  إىل  وأجلأ  األمر  هذا  أحب 

)دمية(.
كيف تتعاملني مع والدتك؟

تضحك وتقول: »ربنا يقّدر أمي على حتملي؛ ألنها تعاني بسبيب«.
من هو املطرب املفضل لك؟

حممد فؤاد.

من  الكثري  السينما؟  عن  تبتعد  جعلها  الدراما  على  تركيزها  هل 
النجوم والنجمات يسعون للمكاسب املادية، وأحيانًا كثرية تكون 
على حساب النواحي الفنية، فهل من املمكن أن تفعل ذلك؟ هل 
تشعر بسعادة كبرية لعملها كفنانة، أم تشعر أنها مهنة ساهمت 
يف حرمانها من بعض الطموحات الشخصية؟ كل اإلجابات عن هذه 
األسئلة وغريها يف اللقاء الذي أجرته جملة »سيدتي« مع الفنانة 

مي عز الدين يف العدد 1881 املوجود حاليًا يف األسواق



Page 31صفحة 31     

التيار الوطين احلر ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الساعة 6،10 دقائق من صباح امس اجلمعة اىل مطار ملبورن، على 
ان يصال حواىل الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم السبت اىل مطار 

سيدني.
حفل  الضيفني  للوزيرين  سيدني  العامة يف  لبنان  قنصلية  وتقيم 
غراند  صالة  يف   مساء  السابعة  الساعة  السبت  اليوم  استقبال 
الـ 11   الساعة  الوزيران غدا االحد يف قداس  باراديزو.. ويشارك 
يف كاتدرائية سيدة لبنان والساعة السابعة من مساء يعقد الوزير 
يف  اللبنانية  القنصلية  من  وتنظيم  بدعوة  صحافيا،  مؤمترا  باسيل 
سيدني، يف الدولتون هاوس يف سيدني، والساعة الـ 8،30 مساء 
تقيم هيئة سيدني يف التيار الوطين احلر عشاء تكرمييا للوزيرين يف 

صالة غراند روايال يف غرانفيل.
وبعد غد االثنني يعقد معالي الوزير جربان باسيل حماضرة يف جامعة 
سيدني، بدعوة وتنظيم من املؤسسة املارونية لالنتشار ورئيستها 
الربوفيسورة فاديا ابو داغر غصني، ليغادر بعدها، مباشرة اسرتاليا 
بيار  الوزير  اسبوع  بعده حبواىل  يغادرنا  ان  على  لبنان،  اىل  عائدا 

رفول.

عون: أشكر اللبنانيني ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اللبناني اىل القمة العربية الثامنة والعشرين اليت انعقدت يف البحر 
امليت - االردن، والقى خالهلا كلمة لبنان وعقد سلسلة لقاءات مع 

قادة ورؤساء الدول العربية املشاركة.
عون يف  الرئيس  توجه  لبنان،  اىل  اقلته  اليت  الطائرة  منت  وعلى 
دردشة مع الصحافيني، بالشكر »اىل اللبنانيني على عاطفتهم اليت 
لرؤساء  التذكارية  الصورة  اخذ  قبيل  تعثره  حادثة  جتاه  اظهروها 
الوفود يف القمة العربية«، واصفا اياها ب »احلادثة البسيطة اليت 

مل يكن هلا اي اثر جسدي او معنوي«.
واوضح رئيس اجلمهورية انه »لدى وصول اخلرب اىل لبنان، اثار موجة 
من العاطفة اجلياشة لدى اللبنانيني الذين عربوا بالكتابة والشعر عن 

حمبتهم، وتفاعال كبريا على مواقع التواصل االجتماعي«.
القينا كلمة بامسهم،  اللبنانيني، وحنن  »حفظكم اهلل ومجيع  وقال: 
واعتقد انها كانت عند حسن ظنهم، وعربت عن وجدان كل لبناني، 
وليس عن وجداني فقط، والقت قبوال وردود فعل مرحبة لدى رؤساء 

الوفود العربية ومواطين هذه الدول ملا تضمنته«.
لبنان وقضية  »حامال قضية  انه سيبقى  على  عون  الرئيس  وشدد 
العرب ايضا، الننا ننتمي اىل االمة العربية واعضاء يف جامعة الدول 

العربية، ونأمل ان تعود اىل وحدتها وفعاليتها«.
وردا على سؤال حول تقييمه للطريقة املميزة اليت تعاطى بها العرب 
مع لبنان خالل القمة، قال الرئيس عون: »ان صاحب املوقف ال يعمد 

اىل تقييم كلمته، لذلك اترك هذا االمر لكم وملن مسع الكلمة«.
باسيل

 اىل ذلك بدأ وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل جولة يف القارة 
أبناء  التقى  حيث  القارة،  غربي  بريث يف  والية  بزيارة  االسرتالية 
اجلالية اللبنانية خالل حفل استقبال دعا اليه القائم باألعمال اللبناني 
والطاقة  النفط  وزير  حضره  خوري،  جيسكار  العاصمة  كانبريا  يف 

االسرتالي بيل جونستون والنائب كريس تالريتاين.
بداية، رحب خوري بالوزير باسيل مشيدا ب »اهتمامه باالغرتاب اللبناني 

وسعيه الدائم لتوطيد التواصل بني لبنان املقيم واملغرتب«.
والقى باسيل كلمة دعا فيها املغرتبني اىل »النزول اىل لبنان دون 
هي  »بريث  وقال:  اسرتاليا«،  يف  وحضورهم  وجودهم  خسارتهم 
والنه  االهم  من  واعتربها  أسرتاليا  اىل  زيارتي  يف  االوىل  احملطة 
مل يزرها أحد من قبل، ويوم عرفت ذلك عدلت يف برنامج زيارتي 
ألستطيع زيارة هذه الوالية وأتعرف عليكم، وهذا يعين لي الكثري، 
القيام  نستطيع  وال  ما  مكان  يف  لبنانيني  بوجود  عرفت  اذا  وانا 
بواجبنا أحس بالتقصري جتاههم أقله لنقول هلم انهم بفكرنا وضمرينا 
ووجداننا وهم حاضرون دائما بفكرنا وختطيطنا للبنان املستقبل الذي 
يضحي كل واحد منا يف سبيله حسب طريقته. انتم من خالل وجودكم 
هنا، وحنن من خالل وجودنا يف لبنان نكمل بعضنا البعض للحفاظ 
على لبنان. لذلك أقله ان حناول دائما التواصل معكم، وأول هذه 
الوسائل ان نتمكن من رؤية بعضنا البعض. انتم تعرفون ان لبنان 
صغري حبجمه ومبؤسساته ولدينا انتشار أكرب بكثري من وطننا ليس 
بالعدد فقط بل بوسع االنتشار، يف كل االمكنة يف العامل نكتشف 
ان اللبناني موجود. وعلى سبيل املثال يف أول مرة قرأت عن والية 
بريث انه مت إكتشاف أول وأقدم مرفأ فينيقي فيها يعود أللفي سنة 
قبل امليالد، هذه املعلومة قد تتطلب التدقيق ولكن قرأتها يف مرجع 
جدي، وتأكدت من ذلك خالل زيارتي اليها حني سلمين الكاهن األب 
جان حرب رسالة تقول ان اول عائلة لبنانية قدمت اىل بريث يف 
العام 1876 كانت من آل فخري من بشري، ومن املمكن ان يكون 
ومنها  لسفنهم  ميناء  وأقاموا  الطريق  هذا  سلكوا  قد  الفينيقيون 

انتقلوا اىل بقية املدن االسرتالية«.
حواىل  ويبلغ  صغري  املدينة  هذه  يف  عددكم  ان  »صحيح  اضاف: 
تعلقكم  ملدى  مؤشر  هو  اليوم  حضوركم  ولكن  نسمة  االف  الثالثة 
بوطنكم وحبكم له، وكم يتوجب علينا ان نبادلكم ذلك الني اعرف 
ان كل واحد منكم قد ترك عمله ليلتقي بنا. لذلك يهمين ان اتوجه 
لتوسيع  اليهم  الوصول  ونريد  ابدا ألنهم هدفنا  لبنان  يزر  ملن مل 
الشبكة اللبنانية لتطال كل لبناني، خاصة الذي مل يزر بلده او ال يود 
مساع اخبار بلده او لقاء ابناء بلده، رمبا النه مر بتجربة بشعة او ان 

احلرب ال زالت يف ذاكرته. علينا العمل مجيعا لنكون جالية متضامنة 
وقد  وعائالته  ومناطقه  بطوائفه  لبنان  كل  منثل  هنا  واننا  خاصة 
فرحت برؤييت للتنوع اللبناني يف بريث، وفرحت أكثر النكم حتاولون 
إنشاء جامع وكنيسة. حنن نبذل جهدنا لنعود ونرتبط مع اللبنانيني 
هنا وهذا شيء اساسي لنتمكن من احلفاظ على لبنان املهدد بهويته 
الذي  اللبناني  االنسان  انتم  اهلوية،  انتم  بل  منها،  جزء  أنتم  اليت 
يعطي للبنان قيمته، وحفاظنا على اهلوية اللبنانية مطلوب يف الوقت 
الذي خنسرها فيه نتيجة تطور احلياة وابتعاد الناس اكثر فأكثر عن 
أرضهم وعاداتهم وتقاليدهم خاصة وان التكنولوجيا تبعد االنسان 
عن الروابط االنسانية والعائلية وتأخذه اىل روابط أخرى تكنولوجية 
ما يبعدنا عن قيمة لبنان احلقيقية، ولكن حني يأتي اىل لبنان من 
الوقت تغريا سكانيا  اللبناني قد خيلق مع  لبناني ويغادره  هو غري 
اجلنسية  استعادة  قانون  أوجدنا  وحنن  وطننا،  خسارة  اىل  ويؤدي 
يف  قنصلية  إجياد  واجبنا  من  انه  ونعرف  هويتهم،  للبنانيني  لنرد 
هذه املنطقة اوعلى االقل ان يكون لدينا قنصل فخري لتتمكنوا من 
التواصل معه، واليوم يرافقنا يف لقائنا معكم القائم باالعمال يف 
كيمربا لنقول لكم اننا سنتواصل معكم بشكل دوري، وان شاء اهلل 
سيتمكن هو من القيام بهذه املهمة، وآمل ان نتمكن قريبا من اجياد 
والعالقات  والوقت  االمكانيات  لديه  بينكم  من  املناسب  الشخص 
ليتواصل معكم وميثل لبنان وأن يكون قنصال فخريا، وقريبا سنبدأ 

بتعيني قناصل فخريني يف كل دول العامل«.
وتابع: »يهمين ان اقول هذا امامكم ولكل الرأي العام اللبناني الذي 
يعتقد أن عمل القنصل الفخري هو لقب شرف، لكن ويف احلقيقة هو 
يكلف مبرسوم من دون مقابل او راتب او بدل اتعاب او تعويضات، 
ومتثيل  اجلالية  مبعامالت  لالهتمام  مكتب  بفتح  ملزم  هو  وبالتالي 
لبنان، وبالتالي كل من يتهافت علينا لنيل هذا املنصب نقول هلم 
اللبنانية تنزع  الدولة  ان  ان هذا املنصب هو خدمة للناس واالهم 
عنه هذه الصفة ساعة تريد من دون اي مرسوم وبالطبع لن نلجأ 
اىل ذلك مع اي شخص متفان، كل ذلك الن الدولة لديها تقصري 
لنا  يسمح  ال  االداري  والسلك  الديبلوماسي،  البشري  كادرها  يف 
وقد  متفانني  لبنانيني  خالل  من  عنه  وسنعوض  االنتشار،  بتوسعة 
لتسجيل  لبناني  كل  عن  معهم  وسنبحث  اجلنسية  جنود  امسيناهم 
لديه اجلنسية باسرتدادها دون حاجته  اوالده، ومساعدة من ليس 
للتنقل وذلك عرب القناصل الفخريني او بتقديم طلباته عرب االنرتنت، 
وهذا كله لنستعيد لبنانيتنا وهويتنا. اال ان كل هذا ال يتعارض مع 
حمبتنا السرتاليا، هذه االرض اليت احتضنتنا واستضافتنا وقدمت لنا 
فرص حياة وعمل، والكثري من اللبنانيني يساعدون اخوتهم واهلهم 
نقول  ان  نود  هلذا  اسرتاليا،  هلم  تقدمه  ما  خالل  من  لبنان  داخل 
شكرا السرتاليا من خالل احرتامنا للقوانني فيها واندماجنا باجملتمع 
االسرتالي وهذه هي قوة اللبناني وميزته فاللبناني من أي طائفة 
كان يستطيع إظهار لبنانيته من خالل قدرته االنسانية على التأقلم 
مع أي انسان آخر ولذلك حنن ال تنطبق علينا حالة النشاز اليت يعيشها 
البعض داخل اجملتمعات دون ان يكونوا جزءا منه، وكل لبناني خيالف 
القانون االسرتالي انتم بادروا اىل طرده من بينكم النه ال يشرف 

اسم لبنان«.
وختم: »ندعوكم اىل النزول اىل لبنان دون ان ختسروا حياتكم او 
ابنائه  احتضان  يوما  يستطيع  لن  لبنان  الن  اسرتاليا  وجودكم يف 
تكوينه،  منذ  الصغرية  املساحة  ذي  وطننا  طبيعة  وهذه هي  كلهم 
ومنذ عهد الفينيقيني نسافر ونغامر ونتاجر وننجح اينما كنا، وهذا 
ما مييزنا ولكن االهم ان تبقى صلتنا بلبنان ويبقى لبنان الرسالة 
يف العامل، لذلك حنن نستعد ملؤمتر الطاقة االغرتابية الذي سيعقد 
العماد  اجلمهورية  رئيس  برعاية  بريوت  يف  املقبل  ايار  شهر  يف 
ميشال عون، وسنوجه الدعوة لكل الطاقات االغرتابية الناجحة ليلتقي 
إغناء  بهدف  السنة  يف  واحدة  ملرة  ولو  اللبناني  أخيه  مع  اللبناني 
لبنان الذي هو حباجة هلم، ولنقول مهما اظلمت يف لبنان انتم الضوء 

اللبناني لذلك ادعوكم للمشاركة يف هذا املؤمتر«.

واشنطن: مصري االسد ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

بالده لتوسيع التعاون مع الواليات املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب 
وتسوية الوضع يف سورية.

طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  مع  حمادثاته  أن  تيلرسون  وأضاف 
أردوغان ونظريه الرتكي مولود جاويش أوغلو يف أنقرة ركزت على 
إنشاء مناطق آمنة يف سورية وإنه جيري البحث يف عدد من اخليارات 

لتأمني تلك املناطق. 
وأضاف تيلرسون خالل مؤمتر صحايف مع نظريه الرتكي، إن تركيا 
شريك رئيسي يف احلرب ضد تنظيم »داعش«، وإن لدى البلدين 
يف  الفوضى  إشاعة  على  إيران  قدرة  من  احلد  هو  مشرتكًا  هدفًا 
والواليات  تركيا  بني  فجوة  أي  توجد  ال  أنه  على  مشددًا  املنطقة، 
املتحدة يف تصميمهما على هزمية »داعش«، يف إشارة إىل رفض 
أنقرة مشاركة »وحدات محاية الشعب« الكردية يف حترير الرقة من 

التنظيم.
وصدر املوقف األمريكي من مصري األسد مع جتديد فرنسا وبريطانيا 
على هامش جلسة جمللس األمن، التأكيد على أن األسد »ال ميكن أن 
يكون جزءًا من العملية االنتقالية، ومستقبل سورية«. وقال السفري 
الذي  الربيطاني ماثيو ريكروفت إن موقف وزير اخلارجية األمريكي 
اعترب أن مصري األسد حيدده الشعب السوري، ال يتعارض مع املوقف 
الربيطاني، مشريًا اىل أن الشعب السوري »يعرف بوضوح من يريد 
األسد مل  من  »موقفنا  إن  وقال  السياسي«.  يريد ملستقبله  ال  أو 
يتغري، وهو ال ميكنه أن يؤمن القيادة املطلوبة لتوحيد سورية، وجيب 

أن يغادر منصبه كجزء من االنتقال السياسي، وكجزء من التسوية 
السفري  وقال  لتحقيقها«.  نسعى  اليت  عليها  املتفاوض  السياسية 
الفرنسي فرنسوا ديالتر إن »األسد ليس جزءًا وال ميكن أن يكون 

جزءًا من مستقبل سورية«.
مع  التعاون  لتوسيع  بالده  استعداد  بوتني  أعلن  ذلك،  يف غضون 
الواليات املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب، ولفت إىل »تعاون فعلي 
مع واشنطن يتم توسيعه وتعميقه«. وقال إنه »على رغم التصرحيات 
الكثرية، فإن تعاونًا فعليًا يتحسن ويتعمق بني موسكو وواشنطن 
يف بعض اجملاالت احلساسة، مثل سورية«. وزاد أن موسكو »تشعر 
إشارة  وتلك  التعاون،  هذا  بتطوير  األمريكيني  شركائنا  باهتمام 
أساسيًا  »موضوعًا  اإلرهاب سيكون  مكافحة  ملف  أن  وأكد  جيدة«. 
يف احملادثات مع اجلانب األمريكي يف حال متت زيارة تيلرسون إىل 
موسكو«، مشريًا إىل أن »حتقيق النصر على اإلرهاب يتطلب تعاون 
روسيا ليس فقط مع اخلارجية األمريكية، بل ومع وكالة االستخبارات 
املركزية ووزارة الدفاع« )بنتاغون(. وانتقدت الناطقة باسم اخلارجية 
املعارضني  السوريني  السياسيني  بعض  »قيام  زاخاروفا  ماريا 
اإلرهابيني  أفعال  بتربير  واإلقليمية،  الغربية  اإلعالم  ووسائل 
وأعوانهم«، يف إشارة إىل املعارك حول دمشق. ومحلت بقوة على 
دعوات أطراف غربية إىل رحيل األسد، معتربة أنها »تقّوض حماوالت 
دفع املفاوضات السورية وجهود فصل املعارضة السورية املسلحة 
عن اإلرهابيني«. وجتاهلت زاخاروفا تصرحيات باملعنى ذاته صدرت 
اخلارجية  وزير  تصرحيات  بقوة  انتقدت  لكنها  أخريًا،  واشنطن  عن 
رحيل  باريس  »اشرتاط  أن  واعتربت  إرولت،  مارك  جان  الفرنسي 

األسد لتقديم مساعدات إىل سورية أمر غري معقول«.

القمة املصرية - االمريكية...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

القاهرة وواشنطن يف عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لكنها ختترب 
يف املقابل مساحات التعاون بني البلدين، ال سيما يف ملف مكافحة 

اإلرهاب وحتريك عملية السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
وتؤكد مصادر مصرية مطلعة، أن هناك رغبة مشرتكة بني البلدين يف 
»تعزيز التعاون األمين يف مواجهة التنظيمات اإلرهابية الناشطة يف 
املنطقة، وهناك حديث عن استعادة املساعدات العسكرية )األمريكية( 
للجيش املصري زمخها«، مشرية أيضًا إىل رغبة مشرتكة »يف تعزيز 
الدور العربي يف املنطقة يف مواجهة التدخالت اإليرانية«. ولكن يف 
املقابل، يبدو التباين واضحًا بني عواصم عربية والبيت األبيض حيال 
التعاطي مع بعض جزئيات عملية السالم الفلسطينية- اإلسرائيلية، 

على رغم وجود اتفاق على ضرورة الدفع بها إىل أمام.
وتأتي القمة املصرية- األمريكية بعد أيام من اختتام قمة البحر امليت 
اليت خرجت مبوقف مشرتك شدد على املبادرة العربية للسالم »سبياًل 
وحيدًا« للحل، وعلى رفض مشروع ترامب لنقل السفارة األمريكية 
إىل القدس. وُيتوقع أن ختترب زيارة السيسي نيات الرئيس األمريكي 
يف شأن التعاطي مع عملية السالم، ال سيما وأنها تستبق بأيام زيارة 
العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني إىل واشنطن، وبعده الرئيس 
أن  مصرية  مصادر  وأكدت  مازن(.  )أبو  عباس  حممود  الفلسطيين 
حل  إىل  عربيًا ساعيًا  »موقفًا  األبيض  البيت  إىل  السيسي سيحمل 
ورافضًا  العربية،  املبادرة  أساس  على  الفلسطينية  للقضية  عادل 
بشدة نقل السفارة«. وكان السيسي والعاهل األردني وأبو مازن 
املواقف  »تنسيق  لـ  العربية  القمة  هامش  على  ثالثيًا  لقاء  عقدوا 
املصرية  الرئاسة  باسم  الناطق  وفق  الفلسطينية«،  القضية  بشأن 
السفري عالء يوسف، الذي أشار إىل أنه »مت تأكيد دعم كل من مصر 
واألردن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين«، وعلى رأسها حقه 
يف إقامة دولته املستقلة على حدود العام 1967، و »تأكيد أهمية 
التوصل إىل حل شامل وعادل ونهائي  السالم بهدف  إحياء عملية 
إىل  يستند  الذي  الدولتني  حل  أساس  على  الفلسطينية  للقضية 
يوفر  املنطقة  جديدًا يف  واقعًا  اليت ستتيح  العربية  السالم  مبادرة 

األمن لشعوبها كافة«.
للتعاطي  مناسبة  واشنطن  إىل  للسيسي  األوىل  الزيارة  وستكون 
إنه  مصرية  مصادر  وقالت  األمريكي.  القرار  صناعة  دوائر  مع 
سيلتقي أيضًا نائب الرئيس مايك بنس، ووزيري الدفاع واخلارجية، 
وشخصيات بارزة يف الكونغرس. وسيكون التعاون االقتصادي بني 

البلدين حاضرًا على هامش زيارة السيسي اليت تستمر أيامًا عدة.
ويرى الديبلوماسي املصري الدكتور مصطفى الفقي، يف تصرحيات، 
وتكتسب  البلدين،  بني  العالقات  »تنهي مجود  السيسي  زيارة  أن 
الساحة  وعلى  اإلقليم  التطورات يف  ظل  التوقيت يف  من  أهميتها 
الدولية يف ظل متدد اإلرهاب، كما أنها تأتي يف ظل أوضاع أمريكية 
داخلية صعبة تواجه الرئيس اجلديد الذي مل يكن له مترس سياسي 
سابق«. لكنه لفت إىل أن احملادثات حول امللف الفلسطيين »ستكون 
شائكة... القمة املصرية- األمريكية تستبق زيارات للعاهل األردني 
القضية  هي  الزيارات  لتلك  العام  واخلط  الفلسطيين،  والرئيس 

الفلسطينية«.
السيسي  زيارة  أن  فاعترب  فهمي،  نبيل  السابق  اخلارجية  وزير  أما 
»بداية جديدة للعالقات املصرية- األمريكية«، مشريًا إىل أن العالقات 
»قائمة على املصاحل... اإلدارة األمريكية اجلديدة واقعية، والبيت 
األبيض يف ظل وجود ترامب ال حيمل أي توجهات أيديولوجية«. لكنه 
الدولتني  بني  اختالف  نقاط  هناك  واقعيني،  نكون  »أن  إىل  دعا 
من حيث األولويات ومن حيث املضمون، فأولويات القاهرة ترتبط 
بالشرق األوسط، يف حني أولويات واشنطن ترتبط بالعامل أمجع«. 
أولوية  حول  وواشنطن  القاهرة  بني  قوي  توافق  »هناك  وأضاف: 

حماربة اإلرهاب واستقرار الشرق األوسط«.

تتـمات
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مــتفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

يبحث اإلنسان دائما عن »جرعة سحرية« من شأنها 
تقوية صحته واستعادة عافيته، ودرء املرض عنه، 
ولكن ماذا لو أن وصفة سهلة وبسيطة قادرة على 

كل هذه األشياء؟

وذكرت دراسات علمية أن شرب املاء مع قطع ليمون 
استقرار  على  للحفاظ  وصفة صحية  يعترب  يوم  كل 

اجلسم وتوازنه ووظائفه.

بالرتو  أطباء وخرباء ومشاهري مثل غوينيث  ويوصي 
بشرب املاء مع شرائح الليمون بصفة يومية، ملا له 
من فوائد ومنافع على جسم اإلنسان، حيث يطهره 
من امليكروبات ويزيل السموم ويساعد على اهلضم 
لسكاي  وفقا  االلتهاب،  من  ويقلل  احلرقة  وخيفف 

نيوز.

كما للماء والليمون فوائد على بشرة اإلنسان، حيث 
بشكل  وحتميها  ناعمة  وجعلها  ترطيبها  على  يساعد 

كبري من الرتهالت والبثور وحب الشباب.

ماذا حيدث إذا شربت املاء مع 
قطع ليمون كل يوم؟
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الراحل  شقيقة  من  بدعوة 
حرب  ترييزا  الدكتورة 
املاضي،  األحد  أقيمت، 
االهلية يف ذكرى  الذبيحة 
احملامي  رحيل  على  السنة 
يف  وذلك  حرب  فواز 
شربل  مار  دير  كنيسة 
ترأس  حيث  -بانشبول 
الذبيحة االب رئيس الدير 
عاونه  الفرخ  لويس  األب 
واالباء  الكهنة  من  لفيف 

واالخوة.
احلضور  تقدم  وقد 
سدني  العام يف  القنصل 
ورئيس  غامن  بيطار  جورج 
باخوس  املارونية  الرابطة 
األمانة  ومسؤول  جرجس 
العامة يف حزب الوطنيني 
األحرار - مفوضية اسرتاليا 
البطي ومسؤول  كلوفيس 
احلزب  يف  االعالم  أمانة 
وشخصيات  البطي  مارك 
وأقارب  وزمنية  سياسية 
احملامي  للفقيد  واصدقاء 

فواز حرب.

ومعروف عن الفقيد انضواؤه يف صفوف 
أظافره  نعومة  منذ  األحرار  الوطنيني  حزب 
وله صوالت وجوالت يف السياسة والقانون 
له  يشهد  بإمتياز  وطنيا  قياديا  جعله  مما 
كل الرفاق مبسريته احلزبية الشريفة وحسه 

الوطين املرهف.
ال  واخًا  رفيقًا وصديقًا  حرب  الفقيد  كان 

قداس وجناز السنة عن نفس 
الفقيد احملامي فواز حرب

ميل وال يتعب  وال جيف حرب قلمه الصادق، 
نفتقدك أيها الرفيق الويف ونسأل اهلل ان 
حيتضنك وجيعلك عن ميينه وستظل صفحات  
حياتك الناصعة حمفورة يف قلوبنا وذكراك 

ستدوم اىل األبد ..
الوطن  فقيد  يا  عليك  اهلل  رمحة  ألف 

واالنسانية.

األب لويس الفرخ مرتئسا الذبيحة االلهية

داخل الكنيسة وتبدو شقيقة الفقيد الدكتورة ترييزا حرب والقنصل غانم واملفوض البطي وحضور

أن  حديثا  عنها  النقاب  أزيح  تارخيية  وثائق  كشفت 
يف  للعلماء  دفعوا  السكر  صناعة  على  املسيطرين 
أحباث  خبالصات  للخروج  املاضي  القرن  ستينيات 
وتتهم  القلب،  بأمراض  السكر  عالقة  من  تقلل 

باملقابل الدهون املشبعة بأنها تقف وراء ذلك.

سان  يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  الباحث  واكتشف 
الوثائق  هذه  كرينز  كريستني  الدكتور  فرانسيسكو 
JAMAللطب  جملة  يف  االثنني  نشرها  ومت  مؤخرا، 
وشارك  تاميز«،  »نيويورك  لصحيفة  وفقا  الباطين، 
يف كتابة الورقة ثالثة خرباء، من بينهم أستاذ الطب 
يف جامعة كاليفورنيا يف سان فرانسيسكو ستانتون 

غالنتز.

وتشري هذه الوثائق، وفق الصحيفة، إىل أن صناع 
السكر رمسوا يف فعلتهم هذه اجتاه مخسة عقود من 
ذلك  يف  مبا  القلب،  وأمراض  التغذية  عن  األحباث 

العديد من التوصيات الغذائية املعروفة اليوم.

توصيات غذائية بالتخفيف من تناول السكر

كانوا  هؤالء  إن  قوله  غالنتز  عن  الصحيفة  ونقلت 
مدى  على  السكر  حول  النقاش  عرقلة  على  قادرين 

عقود.

وتظهر الوثائق، حسب الصحيفة، أن جمموعة جتارية 
اليوم  وهي  السكر«  أحباث  »مؤسسة  باسم  تعرف 
جامعة  يف  علماء  لثالثة  سلمت  السكر«،  »مجعية 
يف  أمريكي  دوالر  ألف   50 حنو  يعادل  ما  هارفارد 
أيامنا هذه، مقابل نشر مراجعة عام 1967 ألحباث عن 

السكر والدهون وأمراض القلب.

من  هم  السكر«  »صانعي  أن  الصحيفة  وأوضحت 
املراجعة،  تستدعي  كانت  اليت  الدراسات  اختاروا 
وصحة  السكر  بني  العالقة  من  خالصتهم  وقللت 

القلب، وألقت اللوم بذلك على الدهون املشبعة.

السكر باللونني البين واألبيض

وأعطت الصحيفة مثاال آخر، لفتت خالله إىل أن وكالة 
هذا  من  حزيران/يونيو  يف  ذكرت  برس  أسوشيتد 
العام أن القائمني على صناعة احللوى كانوا ميّولون 
دراسات ادعت أن األطفال الذين يتناولون احللوى 
مييلون إىل أن يكون وزنهم أقل من أولئك الذين ال 

يأكلونها.

 وثائق 'سرية' قد تقلب 
مفهومك عن السكر

منك  يتطلب  لن 
الكرش  نسف 
بضع  سوى 
تقضيها  دقائق 
لتحضري  صباحا 
املشروب  ذلك 
على  يعمل  فهو 
الدهون  حماربة 
على  واحلصول 
بعد  مثالي  قوام 

 مشروب سحري خيلصك من 
الكرش يف 21 يومًا

ميكن حلبوب منع احلمل أن حتمي النساء من اإلصابة 
عاما  الـ35  تتجاوز  السرطان ملدة  من  بأنواع حمددة 
إليه  توصلت  ما  حسب  تعاطيها،  عن  التوقف  بعد 
أطول دراسة من نوعها نشرها موقع اجمللة األمريكية 

ألمراض النساء والتوليد.
الدراسة  العامني هذه  الكلية امللكية لألطباء  وبدأت 
عام 1968 بعد سبع سنوات من السماح بتناول هذه 
امرأة  ألف   46 متابعة  لتتم  بريطانيا،  يف  األدوية 

ملعرفة آثارها يف املدى البعيد.
اللواتي تعاطني حبوب منع احلمل  النساء  أن  وتبني 
ألي مدة من الزمن اخنفضت لديهن احتماالت اإلصابة 
والرحم  املئة،  يف   34 بنسبة  الرحم  بطانة  بسرطان 

بنسبة 33 يف املئة، واألمعاء بنسبة 19 يف املئة.
واعتربت الطبيبة ليزا إيفريسني أن نتائج هذه الدراسة 
مطمئنة، فهي تقدم »دليال قويا على أن معظم النساء 
اللواتي خيرتن تعاطي تلك احلبوب ال يعرضن أنفسهن 

ألذى السرطان على املدى البعيد«.
وخالل السنوات السابقة كانت هناك خماوف من تأثري 
األسرتوجني  هرموني  من  املركبة  احلمل  منع  حبوب 
إال  بالسرطان،  اإلصابة  احتمال  على  والربوجسرتون 
أن دراسة حديثة قامت بها جامعة أبردين خلصت إىل 
أن لتلك احلبوب تأثري قوي فيما يتعلق باحلماية من 

سرطان الرحم وبطانة الرحم واألمعاء.
النساء  إصابة  احتمال  من  سابقة  حتذيرات  وبشأن 
احلمل  منع  حبوب  تعاطي  بسبب  الثدي  بسرطان 
املركبة، أشارت الدراسة إىل أنه وبالرغم من ارتفاع 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة أربعة باملئة خالل 
ختتفي  اخلطورة  هذه  أن  إال  األدوية،  هذه  تعاطي 
بعد مرور مخس سنوات من التوقف عن تعاطي تلك 

احلبوب.

حلبوب منع احلمل وظيفة أخرى

املواظبة على تناوله 21 يوما متتالية .
التغذية  خبرية  قالته  ما  حبسب  املشروب  ويتكون 

دعاء عاشور ملوقع »صدى البلد«.
مكونات املشروب :

كمية صغرية من الزجنبيل
بعض قشور من الرمان

ملعقتان من الشاي األخضر
ملعقة من النعناع

ملعقة من إكليل اجلبل

طريقة التحضري :
يف وعاء على النار أضف كافة املكونات يف كوبني 
من املاء وحني يربد صفه واشرب منه ثالثة أكواب 

يومًيا من دون إضافة أي كمية من السكر إليه.
-واظب على شرب كوب منه يومًيا قبل تناول وجبة 

الفطور، من دون إضافة السكر إليه.
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صــحة وغذاء

أن  علينا  لزامًا  يصبح  الصيفي.  التوقيت  حيّل  قليلة،  أياٍم  بعد 
نستيقظ قبل ساعة. رمبا، هذا أقصى ما نعرفه عن هذا التوقيت. 
أما ما ال نعرفه فهو اإلجابة عن سؤال: ماذا حيّل بساعتنا البيولوجية 
وتنظيم  والرئة  والكليتني  الكبد  عمل  بتنظيم  تقوم  اليت  تلك  ـ 

الوقت والذاكرة؟.
يف املبدأ، مع فقدان ساعة نوم، تفقد ساعتنا البيولوجية قدرتها 
على تنظيم تلك الوظائف، مما ينعكس سلبًا على الصّحة، وحتديدًا 
القلب. ووفقًا لدراسة قام بها مركز فرانكل للقلب واألوعية الدموية 
يف جامعة ميتشغن األمريكي، يبدو أن اّتاه حركة عقارب الساعة 
األسبوع  يف  القلبية  النوبات  حدوث  يف  دورًا  تلعب  األمام  إىل 
اإلصابة  نسبة  أن  الدراسة  وكشفت  اجلديد.  التوقيت  من  األول 
بتلك النوبات تزيد لتصل إىل حدود 25% مقارنة باألسبوع الذي 
يسبق هذا التغيري، على أن »األكثر عرضة هلذا األمر هم مرضى 

القلب«.
»اضطراب  أن  أيضًا  يابانية  دراسة  أكدت  نفسه،  اإلطار  ويف 
ما  الدم،  ارتفاع ضغط  إىل  يؤدي  قد  للجسم  البيولوجية  الساعة 
يقود إىل اإلصابة بأزمات قلبية أو جلطات أو ضرر يف الكليتني«. 
أن  إىل  خلصت  التجارب،  فئران  على  أجريت  اليت  الدراسة  هذه 
باسم  تعرفان  جزئيتني  نقص يف  من  يعانون  الذين  »األشخاص 
بعدم  لديهم  البيولوجية  الساعة  إيقاع  ويتسم  )كريبتوكروم( 
ارتفاع  الدم بسبب  بارتفاع ضغط  أكثر عرضة لإلصابة  االنتظام، 
معدالت هرمون )األلدوستريون( الذي حيفظ املاء يف الكليتني«.

ووجد الباحثون أن الساعة البيولوجية اليومية تتحكم بشكل مباشر 
جبني يلعب دورًا أساسيًا يف إفراز هذا اهلرمون، مشريين إىل أنه 
»اجلني ذاته موجود عند البشر«. وهنا، تلعب قّلة النوم دورًا يف 
ال حيظى  »من  أن  أيضًا  أمريكية  دراسات  أظهرت  إذ  األمر،  هذا 
االصابة  معرض خلطر  الليل  خالل  العميق  النوم  من  كافية  بكمية 
بارتفاع ضغط الدم بنسبة أكرب من 80% من أولئك الذين ينامون 

لفرتة أطول ويتعرضون الضطرابات أقل أثناء النوم«.
وتشري الدراسة إىل أّن »معّدل حدوث أزمات القلب يرتّكز بشكل 
مكّثف بدءًا من منتصف الليل، حتى الساعة الثامنة صباحًا«، الفتة 
إىل أن »تغيري الساعة وفقًا للتوقيت الصيفي والشتوي أمر خطر 
بسبب تغيريه عدد ساعات النوم، وصعوبة تأقلم اجلسم على هذا 

التغيري«.
منها  السلبية  اآلثار  من  عددًا  النوم  قّلة  تتسّبب  ذلك،  من  أكثر 
الشخصية  العالقات  ومشاكل يف  املزاجية  واإلضطرابات  »التعب 
الوظيفي يف  االداء  الذاكرة وخلل يف  الرتكيز وضعف  واخنفاض 
الذي  الطعام  تناول  يف  واإلفراط  البدني  النشاط  وتدّني  العمل 

ميكن أن يؤّدي إىل تطّور مرض السّكري«.

التوقيت الصيفي مضّر بالقلب

يوجد عدد كبري جدًا من أنواع اخلمرية املختلفة، واليت قد تصل إىل 
أربعني نوع، وتعد من أحد الفطرّيات املهّمة يف هذه احلياة، ونرى 
على  واحللويات  اخلبز  كصناعة  الصناعة؛  يف  سواًء  األهمّية  هذِه 
سبيل املثال، أو يف جماالت اجلمال كالعناية بالبشرة، وإكسابها 

النضارة، وكذلك األمر يف اجملاالت الطبّية.
وحتتوي اخلمرية على عدد كبري من العناصر الغذائية مثل األمالح 
املعدنية والفيتامينات واألمحاض األمينية، وهنا نتحدث عن اخلمرية 

الفورية واجلافة، لذا دعينا نتعرف أواًل على فوائد اخلمرية.
فوائد اخلمرية

- حتتوي على العديد من املعادن مثل احلديد والزنك.
- خفض مستويات الكولسرتول بالدم.

- حتافظ على صحة الشرايني واألوردة باجلسم.
- ختفف من التهاب األعصاب وحدة أوجاعها.
- مصدر مهم للربوتينات واألمحاض األمينية.

- مهمة يف عالج بعض األمراض مثل مرض النقرس.
- حتسني النوم وإزالة األرق.

- ختلص البشرة من حب الشباب.
- تقتل البكترييا املرتبطة حبب الشباب وتطهر بشرة الوجه.

- تأخري ظهور عالمات الشيخوخة على البشرة.
- إزالة الرؤوس السوداء.

- إزالة الشوائب من مسامات البشرة.
- تقلل من آثار األشعة فوق البنفسجية على اجلسم.

والسرطانات  األمراض  املناعة ومحاية اجلسم من  تنشيط جهاز   -
اجللدية.

طريقة االستخدام
لديها  وهي  صباحًا،  شربها  طريق  عن  اخلمرية  استخدام  ميكنك 
الفوائد  جبانب  ظهوره  ومنع  األبيض  الشعر  القضاء  على  القدرة 

العامة للجسم، واليت ذكرناها سابقًا.
أما بالنسبة لألقراص فيتم تناوهلا مرتني يوميًا قبل الوجبة الغذائية 
السمنة،  يعانون  ملن  الوجبة  بعد  تناوهلا  وال جيب  ساعة،  بنصف 

وتوجد أقراص تسمى أقراص اخلمرية متوفرة يف مجيع البالد.

كوب من اخلمرية صباحاً سيغري 
حياتك!

أعطى العلماء آماال جديدة أمام الرجال الذين يعانون من ضعف 
باخلاليا  العالج  خالل  من  الربوستات،  جراحة  بعد  االنتصاب 
هلذا  واعدة  نتائج  على  األولية  التجارب  برهنت  إذ  اجلذعية، 

النوع من العالج.

أظهرت التجارب السريرية األوىل ،اليت عرضت السبت مبؤمتر 
من  متكنوا  رجال،   15 أصل  من  رجال   8 أن  لندن،  يف  طيب 
بدون  أشهر   6 ملدة  طبيعي  بشكل  اجلنسية  حياتهم  ممارسة 

اللجوء إىل أي أدوية.

من  أي  على  يظهر  مل  املراقبة،  من  كاملة  سنة  مدار  وعلى 
الرجال الذين أجريت هلم عمليات جراحية يف الربوستاتت، أي 

عالمات تشري إىل إصابة أو ضعف يف االنتصاب.

وقال الرس لوند، وهو أستاذ يف مستشفى جامعة »أودنس« 
يف الدامنارك، وشارك يف هذه الدراسة: »على حد علمنا، هذه 
هي املرة األوىل اليت تظهر فيها دراسة بشرية مع متابعة ملدة 

12 شهرا وتثبت أن العالج دائم وآمن«.

وكانت النتائج واعدة مبا فيه الكفاية إلقناع السلطات الصحية 
العشوائية،  التجارب  من  الثالثة  للمرحلة  بالسماح  الدمناركية 

اليت تعطي جمموعة واحدة من الرجال العالج باخلاليا اجلذعية.

بطن  من  دهنية  خاليا  إزالة  على  هذه  العالج  تقنية  وتستند 
املريض عن طريق شفط الدهون، وزرعها يف القضيب، مما 

ميكنها من التحول إىل خلية متخصصة يف اجلسم.

العصبية  اخلاليا  تغيري  يف  تلقائيا  اجلديدة  اخللية  وتبدأ 
والعضلية، وكذلك اخلاليا الداخلية يف األوعية الدموية. وترى 
العملية حتت التخدير الكامل، وخيرج املريض من املستشفى 

يف نفس اليوم.

وأظهرت أحباث سابقة أن جراحة الربوستاتا مسؤولة عن حوالي 
13 باملئة من حاالت ضعف االنتصاب، وأن ما يصل إىل 80 
باملئة من الرجال يواجهون صعوبة يف ممارسة اجلنس مباشرة 

بعد العملية.

عالج جديد يعيد القدرة 
اجلنسية بعد جراحة الربوستات

 2017 نـيسان    1 Saturday 1 April 2017الـسبت 

من  الالزم إلعداد كوب  املاء  غلي  بريطاني من خطورة  خبري  حذر 
الشاي مرتني.

وقال ويليام غورمان، رئيس رابطة الشاي واملشروبات الربيطانية، 
إذ  اإلنسان،  بصحة  أمر خطري وضار  مرة  من  أكثر  املاء  غلي  إن 
املاء  يف  والنيرتوجني  األوكسجني  نسبة  خفض  يف  يتسبب  إنه 
ذكرت صحيفة  ما  وذلك حسب  منه،  املشروب  إعداد  يتم  الذي 

“التلغراف” الربيطانية.
املتبقي يف  املاء  غلي  إعادة  إىل  اجلميع  ما يضطر  وقال “عادة 
الغاليات أكثر من مرة بعدما يربد، وحيتاجون إلعداد كوب آخر، إال 

أنه سلوك خطري صحًيا جيب تفاديه بتجديد املياه مع كل مرة.
الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث يف 
إعادة غلي  أنه ال خطورة من  مصر، يؤكد حبسب “العربية.نت” 
املاء يف حتضري القهوة والشاي طاملا أننا نقوم بإضافة مياه جديدة 
كل مرة للماء الذي مت غليه من قبل، ما حيافظ على نسبة األمالح 

واملعادن باملاء بصورة طبيعية.
وأضاف أنه عند إعادة غلي املياه نفسها دون إضافة مياه جديدة 
يؤدي ذلك إىل تركيز املعادن واألمالح، والذي قد يؤثر سلبا على 
الكلى، وينجم عنه زيادة تركيز املعادن فيها وتراكمها، وصعوبة 
التخلص منها مع مرور الوقت، فتؤدي إلضعاف الكلى، ومن ثم 

اإلصابة بالفشل الكلوي .
واختتم الناظر قائال ينصح عند إعادة غلي املياه أن نقوم بإضافة 

مياه جديدة هلا، وبذلك تكون آمنة وال خوف منها متامًا .

هل تغلي املاء مرتني إلعداد الشاي 
والقهوة؟ ... تعرف على املخاطر

أشار اخلرباء إىل أن تناول آالف األشخاص لألسربين بغاية متييع 
اإلصابة  خطر  من  يضاعف  قد  الدماغية  السكتات  ووقف  الدم 

بنوبات قلبية.
املشاركني  أن  مريض  ألف   30 على  أجريت  دراسة  ووجدت 
املصابني بـ »الرجفان األذيين«، وهي حالة تسبب عدم انتظام 
تناولوا  حال  يف  اخلطر  لديهم  يزيد  القلب،  ضربات  معدل 

األسبريين.
وفحص الباحثون من جامعة ساوثامبتون وجامعة ماسرتخيت يف 
هولندا، السجالت الصحية لألشخاص الذين يتناولون الوارفارين 
السكتة  ملنع  احلبوب  من  اجلديدة  األنواع  أو  األسبريين  أو 

الدماغية.
وتوصل الباحثون إىل أن املرضى الذين يتناولون األسبريين كان 
من املرجح إصابتهم بنوبة قلبية أكثر مبرتني من الذين يتناولون 
الوارفارين، وهو مضاد التخثر )تلط الدم(، من فئة مضادات 

.VKA »فيتامني ك«
وقال رئيس الدراسة الدكتور، ليو ستولك، من جامعة ماسرتخيت 
»كان العالج املضاد للتخثر من فئة مضادات فيتامني ك، عن 
لدى  الدماغية  السكتة  من  للوقاية  الزاوية  حجر  الفم،  طريق 
املرضى الذين يعانون من الرجفان األذيين لعقود«، وتابع ستولك 
مستخدمي  بني  القلبية  النوبات  خطر  يف  زيادة  »سجلنا  قائال 

األسبريين يضاعف خطر اإلصابة بنوبات قلبية؟
مضاد  مستخدمي  مع  باملقارنة  والسابقني  احلاليني  األسبريين 

.»VKA التخثر
التخثر  مضادات  تسمى  األدوية  من  جديدة  فئة  البحث  ووجد 
الفموية أو »DOAC« وهي ترتبط أيضا مبضاعفة خطر اإلصابة 

بأزمة قلبية.
 DOAC وقام فريق البحث مبتابعة املرضى الذين يتناولون أدوية
فيما متت  واحد،  عام  مريضا، ملدة   1266 عددهم  كان  والذين 
عددهم  وكان  األسبريين  يتناولون  الذين  املشاركني  متابعة 
15400، و13098 ممن يتناولون VKA و382 ممن يتناولون خليطا 

من هذه األدوية، ملدة ثالث سنوات.
األسبريين  أن  إىل  الباحثون  إليها  توصل  اليت  النتائج  وتشري 
كان األكثر ضررا على املرضى، كما أن األدلة األخرية توضح أن 
األسبريين قد يسبب نزيفا يف املعدة، ويف حاالت نادرة نزيفا 

يف الدماغ والذي يؤدي إىل السكتات الدماغية.
كما أظهرت الدراسات أن األسبريين أقل فعالية بكثري من األدوية 
 ،NOAC األخرى األقل خطورة يف الدم مثل الوارفارين وأدوية
واليت تشمل دواء ريفاروكسابان وأبيكسابان لعالج ختثر الدم.
ويبقى اهلدف من املوضوع تسليط الضوء على ضرورة مراجعة 
تناول  األخبار يف  االعتماد على مصادر  قبل  املختص،  الطبيب 

األدوية، وخصوصا بالنسبة ملن يعانون من أمراض القلب.



Page 35صفحة 35     

NEWS

Business and tax experts 
are urging the Senate to 
back the Turnbull govern-
ment’s 10-year corporate 
tax plan after the lower 
house finally passed the 
legislation.
However, Opposition 
Leader Bill Shorten has 
vowed Labor will con-
tinue to fight the $50 bil-
lion “tax giveaway” that 
would eventually see a 
25 per cent business tax 
rate, while support from 
crossbench senators is 
less than clear.
Pauline Hanson says her 
One Nation senators will 
vote against all govern-
ment legislation until 
the prime minister sorts 
out a Queensland sugar 
dispute while Nick Xeno-
phon, whose NXT party 
controls three votes in 
the senate, said the gov-
ernment needed to ad-
dress Australia’s energy 
crisis first.
Senator Xenophon has 
repeatedly said his team 
will support tax cuts for 
businesses with a $10 
million turnover, but he 
views rising energy pric-
es as the bigger concern 
for businesses across 
the country.
Independent senator Jac-
qui Lambie said the gov-
ernment was too keenly 
focused on corporate tax 
when Australia’s most 
vulnerable were suffering 
from a number of budget 
cuts.
“They’re already getting 
enough bloody tax cuts, 
I can assure you of that 
much, and there’s 600 
out of those 1500 biggest 
profit-makers out there 
that don’t pay any tax,” 
she said in Canberra on 
Monday.
Mr Shorten said his par-
ty still supports cuts for 
companies with a turn-
over of less than $2 mil-
lion.
“This nation can’t afford 
to have $50 billion taken 
out of the national ATM 
and handed to big busi-
ness because all big busi-
ness will do is pocket the 
money,” he said.

Business tax cuts 
now in Senate hands

Treasurer Scott Morri-
son wants the tax plan 
passed in full to ensure 
longer-term investment 
in the Australian econ-
omy to support growth, 
wages and jobs.
“That’s what the La-
bor Party used to say 
they supported ... what a 
bunch of pathetic hypo-
crites,” he scoffed.
The latest Fairfax/Ipsos 
poll found 44 per cent of 
voters support the gov-
ernment’s plan, while 39 
per cent of those sur-
veyed oppose the legis-
lation.
“Today we see that the 
Australian people on bal-
ance are more in favour 
of these changes than 
the alternative,” the trea-
surer said.
Australian Advanced 
Manufacturing Council 
chairman John Pollaers 
said company tax cuts 
were critical for manufac-
turing.
“Defining small enterpris-
es as those with turnover 
under $2 million a year is 
seriously out of step with 
the rest of world and sig-
nificantly limits Austra-
lia’s potential,” he said in 
a statement.
The first stage of the plan 
would reduce the tax rate 
to 27.5 per cent for busi-
nesses with a turnover of 
less than $10 million.
At the moment, the tax 
rate sits at 30 per cent 
for all companies, apart 
from small firms with a 
turnover of less than $2 
million which pay 28.5 
per cent.
Mark Molesworth, a 
tax partner at business 
consultants BDO, said 
having a single rate for 
small- and medium-sized 
enterprises will play 
into the jobs and growth 
agenda since the sector 
is the “job creation en-
gine room of the econo-
my”.
“However, our call for 
certainty for SMEs should 
not be seen as the single 
solution. Holistic tax re-
form is still required,” he 
told AAP.
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Attorney-General George 
Brandis insists the federal 
government is not cutting 
funding to community le-
gal centres.
His denial comes with 
firebrand senator Jacqui 
Lambie launching another 
passionate spray, claiming 
the government is “sledg-
ing welfare recipients with 
a hammer”.
Senator Lambie, who last 
week delivered an emo-
tional and deeply personal 
speech against welfare 
cuts, joined a cross-party 
push on Monday for the 
government to abandon 
slashing community legal 
centre funding by 30 per 
cent from July 1.
Labor, the Greens, Derryn 
Hinch and Senator Lambie 
say the $34.8 million fund-
ing cut is a small amount in 
the federal budget but will 
have a devastating impact 
on vulnerable and disad-
vantaged Australians.
“Leave those people that 
are on welfare alone. Stop 
sledging them with a ham-
mer. It’s enough,” Senator 
Lambie told reporters in 
Canberra.
“Let them have the justice 
and the right to prove their 
cases in a court of law if 
that’s what it takes, for 
free of charge, so they can 
sort their business mat-

Senators hit out at legal centre cuts

ters out.”
The Tasmanian indepen-
dent senator said all Aus-
tralians deserved access 
to justice and legal repre-
sentation.
“We have a lucky country 
and they should have the 
right to have legal rep-
resentation whether you 
have money or not,” she 
said.
Senator Lambie said she 
agrees with Senator Nick 
Xenophon, who is refusing 
to negotiate with the Turn-
bull government on corpo-
rate tax cuts until a power 
crisis is resolved, arguing 
more attention should be 
paid to vulnerable Austra-
lians instead of big busi-
nesses.
Senator Brandis maintains 
there have been no cuts to 
payments to the legal cen-
tres.
He said money was pro-
vided for under a four-year 
program, announced by 
the previous Labor gov-
ernment in the 2013 bud-
get, which was deliberate-
ly designed to terminate at 
the end of June.
He said support for com-
munity legal centres was 
also a matter for state and 
territory governments.
Senator Brandis said they 
also had to “pull their 
weight”.

About 30 applicants from 
Middle East camps seek-
ing resettlement in Aus-
tralia have been exclud-
ed on national security 
grounds.
Immigration Minister Peter 
Dutton told parliament on 
Monday the government 
was giving refugees un-
der the Iraq and Syria pro-

grams the best chance of 
resettling in Australia, but 
some had failed checks.
“Through an unprecedent-
ed attempt to scrutinise 
through biometric testing 
and Five Eyes (interna-
tional intelligence shar-
ing agreement), we have 
excluded 30 or so appli-
cants,” Mr Dutton said.

30 asylum seekers fail security checks

senator Jacqui Lambie

Two senior ministers in the 
Turnbull government have 
met investors who want to 
build new coal-fired power 
stations in Australia, as 
one of the country’s oldest 
generators begins to close 
down.
Energy Minister Josh 
Frydenberg revealed on 
Monday he and Resources 
Minister Matt Canavan had 
met with people interested 
in investing in new tech-
nology high-efficiency, 
low-emissions coal power 
plants.
“They are a long way off 
from confirmed commit-
ments and clearly those 
discussions will contin-
ue,” Mr Frydenberg said in 
Canberra.
Coal and gas would con-
tinue to play major roles in 
future energy generation, 
along with renewables 
supported by storage.
“We need to be technology 
neutral,” he said.
“We can’t make a single 
bet because that would be 
ruling out certain options 
that would be available to 
us.”
Senator Canavan told 
News Corp there was 
a high degree of inter-
est from Asian investors 
about developing a new 
power station in northern 
Queensland using financ-
ing from the Northern Aus-
tralia Infrastructure Fund.

Turnbull ministers meet coal interests
Clive Palmer’s Waratah 
Coal has previously asked 
the Clean Energy Finance 
Corporation to get in touch 
if the government changes 
its mandate to allow it to 
invest in coal power, and 
carbon capture and stor-
age projects.
The revelations about pos-
sible new power plants 
come on the same day the 
Hazelwood generator in 
Victoria starts a three-day 
process leading to its shut 
down.
In November, French ma-
jority owner Engie an-
nounced the station’s clo-
sure, saying the plant was 
no longer economically vi-
able and the company was 
moving away from coal 
globally.
Meanwhile, Greens MP 
Adam Bandt suggested 
the prime minister would 
have blood on his hands if 
the commonwealth subsi-
dised loans for new coal-
fired electricity genera-
tion.
“If Malcolm Turnbull uses 
scarce public money to 
build a new coal-fired pow-
er station, he’ll have blood 
on his hands,” Mr Bandt 
said.
Labor leader Bill Shorten 
criticised the link, saying 
it did a disservice to the 
people of north Queen-
sland who are bracing for 
the impact of Debbie.

The head of the consumer 
watchdog has suggested that 
news of its review of electrici-
ty retailers’ profits could pos-
sibly trigger lower prices.
“We find that simply look-
ing at an industry can have 
an effect on that industry,” 
Australian Competition and 
Consumer Commission chair 
Rod Sims said.
“The fact that people know 
we are watching can have an 
effect.”
The ACCC is preparing to 
send out compulsory informa-
tion notices to electricity com-
panies after being ordered by 
the Turnbull government to 
review retail power prices.
The notices will be used to fig-
ure out why electricity prices 
have almost doubled across 
Australia in the past decade.
Retailers’ profit margins will 

be investigated as will their 
costs structures includ-
ing network, wholesale and 
renewable energy scheme 
costs.
“I don’t think any company 
likes the fact that we are look-
ing at their profit margins,” 
Mr Sims said in Sydney on 
Monday.
“But that’s what we’ve been 
asked to do and that’s what 
we’ll do.”
The watchdog will also probe 
the way products are sold to 
consumers and market entry 
barriers to see whether there 
is enough competition in the 
industry.
The watchdog will release 
an initial report within six 
months with early findings, 
but it will be given until June 
30 next year to complete the 
review.

ACCC to review power retailers’ profits



Page 36صفحة 36     

NEWS

An overwhelming major-
ity of Australians oppose 
legalising speech that “of-
fends, insults or humili-
ates” on the basis of race, 
according to a new Fair-
fax-Ipsos poll that under-
scores the political danger 
the Turnbull government 
faces in softening the na-
tion’s race-hate laws.
As the Senate prepares to 
vote on amendments to 
section 18C of the Racial 
Discrimination Act later 
this week, the poll of 1400 
voters shows 78 per cent 
of Australians believe it 
should be unlawful to of-
fend, insult or humiliate 
someone on the basis of 
their race or ethnicity.
18C changes lack support
A Fairfax-Ipsos poll re-
veals a vast majority of 
voters, including coalition 
voters, support the exist-
ing wording of race-hate 
laws. Matthew Knott ex-
plains.
The government has pro-
posed removing these 
words from the act and 
instead making it unlaw-
ful to intimidate or harass 
someone on the basis of 
race.
The poll shows support 
for amending section 
18C has increased by 10 
percentage points since 
2014, suggesting the 
high-profile Queensland 
University of Technology 
and Bill Leak cases have 
undermined support for 
the law.
When the same question 
was asked in 2014 - just 
weeks after Attorney-Gen-
eral George Brandis said 
people have a “right to be 
bigots” - 88 per cent of re-
spondents said it should 
be unlawful to offend, in-
sult or humiliate someone 
on the basis of race.
But the vast bulk of vot-
ers - including Coalition 
supporters - remain un-
convinced of the need for 
change.
Seventy-six per cent of re-
spondents who intend to 

Fairfax-Ipsos poll: Eight in 10 voters oppose Turnbull government’s 18C race hate law changes 
vote for the Coalition said 
they support retaining the 
words “offend, insult and 
humiliate”. This compares 
to 84 per cent of Labor 
votes and 85 per cent of 
Greens voters.
The findings appear to 
confirm Deputy Prime 
Minister Barnaby Joyce’s 
contention that the issue 
ignites the passion of a 
small number of Coali-
tion loyalists but does not 
resonate with mainstream 
voters.
During last week’s party 
room debate several mar-
ginal seat Coalition MPs 
said watering down the 
act was a risky move that 
could damage the Coali-
tion’s chances at the next 
election.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has argued that 
the act has lost credibil-
ity and that the proposal 
to add the word “harass” 
would strengthen protec-
tions against racist hate 
speech.
The government’s bid to 
change the wording looks 
doomed in the Senate 
however, with the Nick 
Xenophon Team’s three 
senators saying they do 
not support the changes.
Australian of the Year fi-
nalist Deng Adut, a former 
South Sudanese child sol-
dier who arrived in Aus-
tralia as a refugee, said he 
was deeply concerned by 
the government’s propos-
als.
“It’s outrageous the Sen-
ate is thinking about doing 
this,” Mr Adut told Fairfax 
Media.
“This will be giving a free 
ticket to racism and telling 
the whole world we don’t 
care about minorities.”
Mr Adut, a partner in a law 
firm in western Sydney, 
said he and his friends 
had been called “f----g’ 
lazy niggers” and told to 
get jobs by an older white 
man on Bondi Beach.
He said he did not believe 
Coalition MPs understood 

PAULINE Hanson has 
backflipped on her sup-
port for cutting penalty 
rates for retail and hospi-
tality workers.
Senator Hanson last night 
ruled out supporting a pay 
cut to retail and hospitality 
workers, despite previous-
ly backing the Fair Work 
Commission decision to 
cut Sunday penalty rates 
to help small businesses.
“After listening to people 
coming through my of-
fice, and on the streets, 
and back home over the 
weekend in the lead up to 
this, generally the major-
ity of people do not want a 
cut to penalty rates on the 
weekend,” she said.
“You’ve got my support. 
I’ve listened and this is 
what you want and I will 
not support any cut to 
penalty rates.”
Senator Hanson’s support 
will not halt the penalty 
rate cuts being introduced 
as the decision has been 
made by the independent 
umpire, not government 
legislation.
But the senator now backs 
Labor’s calls for govern-
ment to intervene to halt 
the Fair Work decision.
The One Nation leader also 
called off her voting strike 
last night and pledged to 
support part of the federal 
government’s proposed 
company tax cuts.
Senator Hanson went on 
strike on Monday, refus-

ing to vote on any legis-
lation in the Senate over 
a sugar industry dispute 
in Queensland which she 
says should be resolved 
through a mandated code 
of conduct.
One Nation abstained 
from voting on legislation 
to beef up airport security 
on Monday night, allowing 
Labor, Greens and Liberal 
Democrat David Leyon-
hjelm to push through 
amendments which the 
government opposed.
Senator Hanson said de-
velopments in the sugar 
dispute on Monday after-
noon meant she would 
resume looking at legisla-
tion that comes before the 
parliament this week.
The first order of business 
in the Senate on Tues-
day is the federal govern-
ment’s proposed changes 
to race-hate speech laws, 
which Senator Hanson 
supports.
The upper house is also 
set to debate the pro-
posed company tax cuts 
this week with Senator 
Hanson confirming she 
will support cuts for com-
panies turning over up to 
$50 million.
But she doesn’t support 
tax cuts for companies 
turning over more than 
that.
“I think that’s too far gone, 
too over the top, and I 
don’t support that,” she 
said in a Facebook video.

Crossbench MPs believe 
they have the numbers 
in both houses of parlia-
ment to force the prime 
minister to hold a com-
mission of inquiry into 
the banks.
They are even threaten-
ing to block this year’s 
budget if Malcolm Turn-
bull and his government 
ignore the will of the peo-
ple.
Queenslander Bob Katter 
says it would amount to a 
“constitutional crisis”.
“They have got to get a 
budget through later this 
year - they want to play 
that game, fine let’s play 
it,” Mr Katter told report-
ers in Canberra on Mon-
day.
Tasmanian MP Andrew 
Wilkie, agreed that the 
government rejecting an 
inquiry would represent a 
“collapse in democracy”.
“That’s evil behaviour,” 
he told a joint media con-
ference with Mr Katter, 
Greens MP Adam Bandt, 
NXT’s Rebekha Shar-
kie and independent MP 
Cathy McGowan.
Earlier Mr Katter and Mr 
Wilkie introduced to par-
liament separate private 
bills calling for greater 
scrutiny of the banking 
sector.
Mr Katter’s bill would es-
tablish a commission of 
inquiry into the banking 
and financial services 
sector, specifically look-
ing at unethical, unlawful 
and improper conduct.
It would have the same 
powers as a royal com-
mission, as well as addi-
tional powers relating to 
the protection of whistle-
blowers.
Mr Katter criticised politi-
cians who had run away 

from the issue but praised 
the “courage and intel-
lectual integrity” of Na-
tionals MP George Chris-
tensen, who sat with the 
crossbencher on Monday 
in support of the bill.
“Everyone agrees to this 
except the Liberal Party 
... and their isolation is 
standing out now like 
a neon light,” Mr Katter 
told the lower house.
He told reporters there 
have been 38 inquiries 
in the last seven years 
which have achieved 
“absolutely nothing”.
Mr Wilkie’s proposal 
would make an existing 
voluntary code of prac-
tice mandatory and give 
the banking regulator 
more power to issue pen-
alties for breaches.
“It would give banking 
customers some rights 
when dealing with their 
financial institutions,” he 
told MPs.
It’s the second time Mr 
Wilkie has tried to put 
forward such laws, hav-
ing made an attempt in 
2012 under Labor.
He told reporters the gov-
ernment is “completely 
and utterly” out of step 
with the community.
He said the House of Rep-
resentatives review into 
the big four banks once 
a year is a “nonsense re-
sponse” to a significant 
problem.
Last week, the Greens 
introduced a bill in the 
Senate to establish a 
similar commission of 
inquiry.
The proposal has the 
support of Labor and 
most of the crossbench, 
as well as Nationals sen-
ator John Williams who 
vowed to cross the floor.

Pressure mounts for greater 
bank scrutiny
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One Nation leader Pauline Hanson 
backflips on Sunday penalty rate cuts

how damaging racist 
speech could be.
“In Australia politicians 
live very comfortable lives 
- they aren’t the ones on 
the receiving end [of rac-
ism].
“Racism reduces you to 
a lesser being and that’s 
what this legislation is 
about.
“It’s psychological pain, 
pyschological injury - it 
holds people down.”

Advocates of change ar-
gue the current wording 
of the act restricts free 
speech and that “offend” 
and “insult” are too low 
a bar for speech to be 
deemed illegal.
The poll, taken between 
last Wednesday and Sat-
urday when debate about 
the government’s propos-
als was raging, showed 22 
per cent of male respon-
dents said it should be 

lawful to offend, insult or 
humiliate on the basis of 
race compared to just 12 
per cent of women. There 

was little difference in re-
sponses based on age or 
whether voters live in a 
capital city or not.
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SHE’S not done yet. Cy-
clone Debbie has saved a 
special serve for Sydney 
and northern NSW, with 
the remnants of the cy-
clone which devastated 
Far North Queensland set 
to give us a soaking on 
Thursday and Friday.
Debbie has been down-
graded to a tropical low, 
but the wild weather is 
still walloping Queen-
sland and is sneaking 
interstate, with northern 
NSW residents preparing 
for torrential rain, flash 
flooding and wild winds 
as Debbie’s leftovers 
head south.
Her march will run smack-
bang into a cold front 
moving through NSW on 
Thursday, and the result 
is up to 200mm of rain 
and gale force winds are 
expected in some areas, 
stretching from South 
East Queensland down 
the NSW coast from 
Tweed Heads to Sydney, 
according to the Bureau 
of Meteorology.
The Northern Rivers will 
cop the worst of the NSW 
weather, with areas from 
Tweed Heads to Taree 
to be wettest. Flooding 
is predicted, along with 
damaging winds.
Sydneysiders can expect 
another dose of the hu-
midity which has gripped 
the city in recent weeks, 
and heavy rain on Thurs-
day.
Sydney has no flood 
warnings in place, but will 
be decidedly soggy, with 
heavy showers at times, 
and a predicted 20mm-
plus of rain and fierce 
winds.
The BoM has a severe 

weather warning in place 
for the Northern Rivers, 
Mid North Coast, Hunter, 
Sydney and surrounds 
and the Northern Table-
lands warning of heavy 
rain over through Thurs-
day and Friday.
It also warns of dam-
aging winds averaging 
65km/h and gusts or up 
to 90km/h along the coast 
from north of Sydney to 
the Queensland border.
Meanwhile, Queensland 
is counting the cost as 
the extent of Cyclone 
Debbie’s devastation 
emerges.
Authorities are trying to 
get food and drinking wa-
ter to people in Far North 
Queensland left without 
essentials — or access to 
them — by the storm.
Power remains off in many 
areas, and dangerous 
weather conditions and 
torrential rain are ham-
pering access efforts.
Since dawn broke images 
of shattered homes, busi-
nesses and critical infra-
structure have steadily 
emerged, and it’s now 
certain the state faces a 
long and very expensive 
road to recovery.
Later this week the low 
pressure system will be 
over the populated south-
east corner, and could 
cause flash flooding into 
Friday before it moves 
offshore, the Bureau of 
Meteorology has warned.
Queensland Premier Pre-
mier Annastacia Palaszc-
zuk has warned some 
people could be without 
power for up to a week. 
On Wednesday morning, 
63,000 households were 
going without.

Cyclone Debbie remnants set 
to give Sydney a soaking
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A boat washed ashore at Airlie Beach. Picture: AAP/Dan PeledSource:AAP

New ACTU secretary Sally 
McManus told the Nation-
al Press Club the coun-
try’s workplace laws were 
“broken” and the mini-
mum wage had fallen to a 
“dangerously low level”.
“That is why today the 
ACTU will be making a 
claim to increase the min-
imum wage significantly,” 
Ms McManus said on 
Wednesday.
“Wage theft is a new busi-
ness model for far too 
many employers. Inequal-
ity in our country is now 
at a 70-year high. And 
679 of our biggest corpo-
rations pay not one cent 
in tax.”
Pointing to the Fair Work 
Commission’s decision 
to cut penalty rates in the 
retail and hospitality sec-
tor, she said the mecha-
nisms used in the past to 
improve living standards 
“are no longer working”.
Labor leader Bill Short-
en said his party hadn’t 
settled on an amount yet 
to put in its submission 
to the minimum wage re-
view.
“But let me say this, I 
agree with the proposition 
which says that Austra-
lians are doing it tough,” 
he told reporters earlier in 
Canberra.
Mr Shorten said wages 
growth was flat-lining at a 
time when corporate prof-
its were at record highs 
for many decades and 
the price of living is go-
ing up.
“There is not only an ar-
gument in the case of fair-
ness to lift the minimum 
wage, I think there is a 
sensible economic case 
that Australians need the 
confidence to be able to 
spend.”
Liberal Democrat David 
Leyonhjelm said the bot-
tom line of Ms McManus’ 
plan would see business-
es employ fewer people.
“Going for that kind of 
wage rise in the absence 
of productivity to justify 
it, and that’s a major con-
dition, is job killing,” he 
said.
“They’re basically show-
ing scant regard for the 

people who don’t have a 
job who want a job or the 
people who might lose 
their job as a result of that 
kind of claim.”
The Australian Industry 
Group is requesting what 
it argues is a modest wage 
increase of 1.5 per cent.
“This equates to an in-
crease of about $10.10 
per week in the national 
minimum wage,” chief ex-
ecutive Innes Willox said 
in a statement.
The Australian Retailers 
Association proposes a 
1.2 per cent increase, cit-
ing the continuing eco-
nomic uncertainty and 
fragility of the retail sec-
tor.
Ms McManus said Austra-
lia’s minimum wage once 
led the world but had been 
slipping rapidly down the 
rankings.
“It is $17.70 an hour, or 
just less than $35,000 a 
year if you are a full-time 
worker,” she said.
“Imagine what it’s like 
living on $35,000 a year 
anywhere in Australia, let 
alone in Sydney and Mel-
bourne.”
The low rate was danger-
ous because it created a 
class of working poor and 
provided a “big incen-
tive for employers to de-
stroy good, steady jobs” 
through outsourcing and 
labour hire, she said.
Labor leader Bill Shorten 
told parliament his party 
would make a submission 
on the minimum wage 
case.
“Can the Prime Minister 
advise whether the gov-
ernment has made a sub-
mission calling for a fair 
and responsible increase 
to the minimum wage? 
And by the way, Prime 
Minister, do you even 
know what the minimum 
wage is?” Mr Shorten 
said.
Mr Turnbull correctly re-
plied the minimum wage 
was $672.70 a week.
He said the government 
would be making an “in-
formative submission” 
enabling the commission 
to make an independent 
decision.

ACTU wants $45 per week 
minimum wage rise

Malcolm Turnbull wants 
government agencies, 
banks and insurers to 
“pull together” to deal 
with the aftermath of Cy-
clone Debbie.
The prime minister on 
Wednesday received a 
briefing at the crisis coor-
dination centre in Canber-
ra as Queensland authori-
ties assessed the damage 
from the category four 
cyclone.
More than 63,000 people 
remain without power and 
isolated communities in 
the north are still out of 
contact.
“It’s now our job to make 
sure that every agency 
pulls together and, in-
deed, the private sector, 
particularly the banks and 
insurance companies ... 
to provide support to the 
people of north Queen-
sland who have had a very 
tough day and night,” Mr 
Turnbull told reporters.
“There will be a lot of 
damage.”
More than 1000 emergen-
cy and defence personnel 
will be involved in the re-
covery operation, includ-
ing navy ships, aircraft 
and army engineers.
Queensland federal Lib-
eral National Party MP 
George Christensen, 
whose seat of Dawson 
covers the area hardest 
hit, as cut short his at-
tendance at parliament in 
Canberra to be with his 
local community.
“Now that I’m satisfied all 
federal government as-
sistance for cyclone af-
fected areas is sorted, I’m 
leaving parliament a few 
days early to come back 

home and help with the 
clean-up,” he wrote on 
Facebook.
Queensland federal La-
bor senator Anthony Ch-
isholm urged people to 
stay safe even though the 
cyclone has now been 
downgraded to a tropical 
low.
“There are still risks 
around, particularly with 
flooding. So I urge people 
to listen to the authorities 
and make sure they stay 
safe,” he said.
Mr Turnbull said defence 
personnel led by recov-
ery coordinator Brigadier 
Chris Field had learned 
from previous natural di-
sasters.
“The level of preparation 
and co-operation and 
engagement by the ADF 
is the highest it’s ever 
been,” he told radio sta-
tion Triple M Mackay.
The prime minister urged 
holiday-makers not to 
shun the region.
“The sun will be shining 
again, the resorts will be 
open again, and people 
shouldn’t be cancelling 
their holidays,” he said.
Labor leader Bill Shorten 
put the insurance compa-
nies on notice over their 
reaction to the cyclone’s 
destruction.
“Australians are watching 
how the insurance compa-
nies handle the legitimate 
claims for insurance,” he 
told reporters in Canberra 
on Wednesday.
“People will be watching 
to make sure there is a 
timely, reasonable, non-
bureaucratic, non-stingy 
approach to people mak-
ing insurance claims.”

Govt, insurers must pull to-
gether: PM
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Question time erupted into 
an emotionally-charged 
war of words on Wednes-
day afternoon as Prime 
Minster Malcolm Turn-
bull, Opposition Leader 
Bill Shorten and other 
MPs unleashed personal 
attacks on each other’s 
ethical standards and per-
sonal behaviour.
Eight MPs were ejected 
from the parliamentary 
chamber during a series 
of venomous exchanges 
on subjects including the 
links between coal power 
and Cyclone Debbie, Mr 
Turnbull’s connection to 
the collapse of insurance 
giant HIH and Mr Shorten’s 
deals as a union leader. 
That question is contempt-
ible: PM
Malcolm Turnbull gives 
Adam Bandt a spray dur-
ing question time, telling 
the Greens MP he’s using 
the Queensland cyclone 
disaster for political gain.
Hostilities kicked off when, 
in response to a question 
on penalty rates and the 
government’s company 
tax cuts, Mr Turnbull la-
belled Mr Shorten “pho-
ney”, a “coward” and a 
“so-called champion of 
the workers”, renewing a 
familiar attack on the Op-
position Leader’s deals 
with employers when he 
led the Australian Work-
ers Union.
Following another answer 
from Mr Turnbull shortly 
after, Labor employment 
spokesman Brendan 
O’Connor was then told 
to sit down and denied a 
question when he asked 
the Prime Minister: “Are 
you hungover?”
Greens MP Adam Bandt 
repeated his recent link-
ing of Cyclone Debbie, 
the ex-tropical cyclone 

that assailed Queensland 
yesterday, to the burn-
ing of fossil fuels. He ac-
cused the government of 
abandoning the safety of 
Australians by support-
ing coal-fired power “that 
will make cyclones more 
intense” under climate 
change.
Observing that emergen-
cy services and Defence 
Force personnel were still 
cleaning up after the natu-
ral disaster, Mr Turnbull 
angrily called the Greens 
MP “contemptible”.
Following a question from 
Mr Shorten on the mini-
mum wage, the Prime Min-
ister renewed his attack on 
his counterpart’s ethics.
“The hypocrisy knows 
no bounds. Talks about 
families, he opposed our 
child care reforms which 
will make families better 
off. He talks about penalty 
rates and yet he sold one 
worker after another out 
on penalty rates again and 
again,” he bellowed at the 
House of Representatives.
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus then tar-
geted Mr Turnbull on the 
issue of banning “corrupt-
ing payments” to unions, 
asking if the policy should 
be extended to businesses 
and linking it to the former 
lawyer and banker’s pro-
fessional history.
“Can the Prime Minister 
confirm that he was party 
to a secret payment to set-
tle litigation which alleged 
he personally breached 
corporations law in the 
collapse of HIH - a devas-
tating collapse which saw 
thousands of Australians 
left with worthless insur-
ance policies?” the Labor 
MP asked.
“The Prime Minister con-
tinued to live in his man-
sion while they had to live 
in a shed,” he followed up, 
referring to a man called 
Peter whose insurance 
became worthless.
While working at invest-
ment bank Goldman 
Sachs, Mr Turnbull ad-
vised FAI Insurance, which 
was acquired by HIH in 
1998. The company’s as-
sets were overstated and 
HIH collapsed three years 
later. Mr Turnbull and his 

Tempers boil over in question time as Malcolm Turnbull, 
Bill Shorten and lieutenants launch personal attacks 

company were cleared of 
any wrongdoing.
Urban Infrastructure Min-
ister Paul Fletcher was 
ejected during the line of 
questioning for yelling 
that the Labor frontbench-
er should “say it outside”, 
referring to parliamentary 
privilege, the legal protec-
tion afforded to parliamen-
tarians when speaking in-
side the chamber.
Soon after, Mr Dreyfus 
was targeted for his de-
cision to live outside his 
electorate. The QC repre-
sents the largely working-
class electorate of Isaacs 
in outer Melbourne but 
has lived in the leafy, blue-
ribbon seat of Higgins for 
almost 30 years.
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“Has he moved in? Oh, 
yes, another champion of 
the people we get from 
the member of Isaacs,” Mr 
Turnbull niggled.
“Mr Speaker, let’s be quite 
clear about this. Let’s 
be clear about this. This 
Queens Counsel often 
has the opportunity to ex-
plore his own electorate 
but he certainly doesn’t 
live there. He doesn’t live 
there. He observes it ob-
jectively from a great dis-
tance, Mr Speaker with an 
imperial equanimity.”
Mr Turnbull defended him-
self as someone who has, 
throughout his career, 
“represented the battlers 
and represented the big 
end of town”.

Prime Minister Malcolm Turnbull

Former Labor leader Mark 
Latham has been sacked 
as a commentator by Sky 
News, the network has an-
nounced.
It followed controversial 
on-air remarks he made 
about a Sydney high school 
student, in which he specu-
lated about the teenager’s 
sexuality.
Sky News presenters attack 
each other
On-air stoush between Sky 
News presenters has led to 
a formal complaint, with for-
mer Labor premier of NSW, 
Kristina Keneally accusing 
former Labor Leader Mark 
Latham of defamation. 
Sky News chief executive 
officer Angelo Frangopo-
ulos confirmed the decision 
on Wednesday afternoon.
“I have today advised Mark 
Latham that his contract 
has been terminated,” Mr 
Frangopoulus tweeted.
“While we support strong 
opinions and robust argu-
ments we pride ourselves 

in doing so in a civil and re-
spectful manner.”
Sky News political editor 
David Speers said the ter-
mination was effective im-
mediately.
Latham was savaged by 
former Labor colleagues in-
cluding leader Bill Shorten 
and deputy leader Tanya 
Plibersek on Wednesday, 
following a furore over re-
marks he made on the Out-
siders program on March 
12.
Responding to a video 
about feminism made by 
students at Sydney Boys 
High School, Latham called 
the teenagers “dickheads” 
and said: “I thought the first 
guy was gay.”
Mr Shorten said Latham had 
exhibited “sad, attention 
seeking behaviour” and 
was acting “like a bully”.
Ms Plibersek, whose elec-
torate takes in the school, 
said the former Labor lead-
er should be “ashamed” for 
attacking teenagers.

Mark Latham has been sacked by Sky News. Photo: Sky News

Mark Latham sacked by Sky News 
after calling school student ‘gay’

MICHAELIA Cash has 
come under fire while 
trying to explain why 
the government recom-
mended low-paid workers 
shouldn’t get an “exces-
sive” pay rise.
The Employment Minister 
was grilled on Thursday 
over a section of the gov-
ernment’s submission 
to a minimum wage re-
view which argued there 
shouldn’t be a big pay rise 
for low-income earners 
because they were “of-
ten found in high-income 
households”.
Senator Cash was asked 
repeatedly by 3AW host 
Neil Mitchell how many 
low-paid workers lived in 
high-income household 
but couldn’t say.
“What’s this line mean, 
quote ‘low income work-
ers are often found in 
high income households’ 
— what does that mean,” 
Mitchell asked.
The senator attempted to 
explain the partner of a 
high-income earner might 
not make as much money 
but still lived in a reason-
ably wealthy household.
“And what percentage 
of the low income work-
ers are in that position,” 
Mitchell asked.
Senator Cash respond-
ed that about 200,000 
Australians were on the 
minimum wage, which is 
currently $17.70 per hour 
or $672.70 per 38 hour 
week.
But, after more questions, 
the senator could not say 
what percentage of them 
were living in high-income 
households.
Mitchell asked her: 
“You’ve put this argu-
ment many of the people 
on lowest wage are com-
ing from wealthier house-
holds - how many of 
them?”
Senator Cash replied: “I 
don’t have the figure, it’s 
not as simple as that. You 
pick and choose a partic-
ular line from the submis-
sion and what you then 
lose is the totality of what 
the submission says.”
Listen to the audio here 
below:
Seizing on the interview, 
Labor went after Senator 

Cash in Question Time.
Senator Doug Cameron 
asked how many low 
paid workers were living 
in high-income house-
holds and how many of 
the 200,000 workers on 
the minimum wage were 
women.
“Why is the Turnbull Gov-
ernment’s only advice to 
struggling Australians 
– to have rich parents or 
marry up,” senator Cam-
eron said.
Senator Cash said both 
sides of Parliament pro-
vided similar information 
in submissions to the an-
nual minimum wage re-
view.
Meanwhile, Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull de-
fended the submission in 
the lower house, pointing 
to a 2013 Labor submis-
sion which also stated 
“the national minimum 
wage should not be set 
so high as to place un-
due financial burden on 
businesses, discouraging 
them from employing low 
skill workers”.
The Government’s en-
tire submission — which 
recommends the Fair 
Work Commission take a 
“cautious approach” to 
any increase to the mini-
mum wage — should be 
considered, not one line 
taken out of context, she 
said.
Michaelia Cash defends 
her comments about 
low-paid employees be-
ing found in high income 
households
In the submission, the 
government argues an 
“excessive” increase to 
the minimum wage could 
actually make high unem-
ployment rates worse.
“The Expert Panel for 
Annual Wage Reviews 
should take into account 
the need to help long-
term unemployed people 
and other disadvantaged 
groups enter the work-
force, noting that low-paid 
employment is an impor-
tant ‘stepping stone’ to 
sustained employment 
and higher paying jobs,” 
the submission reads.
But Mitchell argued the 
line was political “poi-
son”.

Michaelia Cash grilled over the mini-
mum wage by 3AW’s Neil Mitchell
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 1000 من  اكثر  حبضور 
اكثر  من  يتحدرون  شخص 
رعى  متنوعة  جنسية   130 من 
يف  احلضارية  التعددية  وزير 
التعددية للظل  الوالية ووزير 
ممثلني  والوالية  الفيدرالي 
بالنواب مارك كوراي وصويف 
الوئام  مهرجان  كوتسيس 

برعاية وزراء ونواب على املستوى الفيدرالي والوالية

جمموعة كانرتبري بانكستاون للوئام تقيم حفل 
اهلارموني داي للعام 2017

الذي اقامته جمموعة الوئام يف 
برئاسة  كانرتبري  بانكستاون 
كانرتيري  بلدية  رئيس  نائب 
السابق خضر صاحل مهرجانها 
لالحتفال   11 الـ  السنوي 
للوئام  املتحدة  االمم  بيوم 
واالنسجام االجتماعي املعروف 

باسم )هارموني داي (.

وقد وزعت خالل احلفل جوائز 
وميداليات لشخصيات ساهمت 
احلضارية  التعددية  دعم  يف 
فرق  وشاركت  اجملتمع،  يف 
يف  املدارس  من  متعددة 
فولكلورية  رقصات  تأدية 
االبورجيينية  احلضارة  متثل 

واحلضارات املختلفة.

تــيار املردة يكرم ضيف اجلالية ابن مرياطة البار عقيل ديب )أبو عماد(

سيدني  يف  املردة  تيار  اقام 
لضيف  تكرميا  عشاء  حفل 
اجلالية ابن مرياطة البار عقيل 
مساء  وذلك  عماد(  )ابو  ديب 
امس االول اخلميس يف مركزه 

يف غيلدفورد.
التيار  رئيس  احلفل  حضر 
فادي مللو ورئيساه السابقان 
طوني بو ملحم وانطوان احلليب 
التيار  يف  املسؤولني  وبعض 
وكان  حريكي  ماما  بينهم  من 
من احلضور  حنا حريكي ورميون 
طيون وباخوس مرعي ورميون 

اعضاء  من  وعدد  موسى  بو 
ومناصري تيار املردة، اضافة 
به  احملتفى  شقيق  اىل  طبعا 

السيد امحد ديب.
السيد  التيار  رئيس  والقى 
فيها  رحب  كلمة  مللو  فادي 
بيت  يف  ديب  عقيل  بالسيد 
من  تأتي  انك  وقال  املردة 
يقول  وكما  بيتك  اىل  بيتك  

الشاعر:
رّب  وأنت  الضيوف  حنن 

املنزل.
التيار  ومعرفة  مبعرفته  ونوه 

امحد  السيد  شقيقه  بصداقة 
اليت  بالصداقة  وكذلك  ديب 
املردة  بتيار  ديب  آل  تربط 
ورئيسه الوزير سليمان طوني 

فرجنيه.
امحد ديب  السيد  بدوره شكر 
على  سيدني  يف  املردة  تيار 
السيد  لشقيقه  التكريم  هذا 

عقيل ديب )ابو عماد(.
غنية  مأدبة  هناك  وكانت 
وغريها  واالمساك  باملشاوي 
من املأكوالت اللبنانية، اضافة 

اىل سائر انواع املرطبات.

ماما وحنا حريكي، عقيل وأحمد ديب، طوني بو ملحم، ريمون طيون وحضور اىل مائدة التكريمطوني بو ملحم وحضور اىل مائدة التكريم

ماما وحنا حريكي، عقيل وأحمد ديب، طوني بو ملحم، طيون، مرعي، روكز بطرس )املطران( وحضور يف صورة تذكارية حريكي، فادي مللو، عقيل ديب، طوني بو ملحم، احمد ديب وحضور

احمد ديب، ماما حريكي، عقيل ديب، فادي مللو، ، طوني بو ملحم، »املطران« وحضور
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