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

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
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يوم آخر ملساءلة احلكومة اجلمعة (أمس)...

فـضائـح فـساد نـطق بـها الـنواب!

قمة ترامب  -شي
جينبينغ تناقش
التجارة وكوريا
الشمالية

يطغى عامالن على
قمة بدأها أمس االول
األمريكي
الرئيسان
دونالد ترامب والصيين
شي جينبينغ يف والية

التتمة صفحة 7

األكراد حيتفلون
برفع علمهم يف
كركوك
الوزير جربان باسيل يلقي كلمته
الرابعة من بعد ظهر امس
اجلمعة.
ويف اجللسة استفاض
بعض النواب يف احلديث

عن الفساد ،الذ هو آفة
اآلفات ،والكل يعلم ان

التتمة صفحة 31

واشنطن ال تستبعد «اخليار العسكري» للرد على «الكيماوي»
كبري إن بالده ال تستبعد
ردًا عسكريًا على اهلجوم.
وقال الرئيس الروسي
فالدميري بوتني إنه من غري
املقبول توجيه اتهامات «ال

أساس هلا».
وخيمت «أجواء ملبدة»
يف جملس األمن ما ينذر
مبواجهة ديبلوماسية يف

التتمة صفحة 7

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced
&
in
need
for
a
حكومية ( )Licenceيف املهن
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

EASY TRAINING SOLUTIONS
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
both employers and workers
Assessment.
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700
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باسيل يف ختام جولته االسرتالية :ال تقوم الدولة من دون صحة التمثيل

وضعت إدارة الرئيس
مجيع
ترامب
دونالد
اخليارات للرد على اهلجوم
إدلب،
يف
الكيماوي
وقال مسؤول أمريكي

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

رفع رئيس جملس النواب
األستاذ نبيه بري ،جلسة
جملس النواب املخصصة
إىل
احلكومة
ملساءلة

www.southwestbuilders.com.au

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

فيما كان األكراد حيتفلون
برفع علمهم فوق مبنى
حمافظة كركوك ،ويؤكد
السابق
املال
وزير
هوشيار زيباري االتفاق
بني أحزاب اإلقليم على

صــوت

ا
ل
ـ
ح
ق
يقة

منــ ّسق التيار ...و«عقدة» اهلريالد!
أنطونيوس بو رزق
من البديهيات االخالقية واالدبية واالنسانية،
عندما يدعو املرء شخصا اىل بيته ان يقوم بواجب
إكرامه ..اللهم اال اذا كان الداعي ليس من أهل
االكرام وال يختزن يف نفسه اي صفة من الصفات
االخالقية واالنسانية.
ايها املنسق..
«الهريالد» لم تطلب منك دعوتها وال «مسكتك
بايدك اللي بتوجعك» لدعوتـِها..
وبما انك دعوتـَها فقد كان عليك تكريمها اسوة
بزميالتها ،ولن اقول اكثر.
عندما دخلتُ الصالة سألت عن طاولتي فقالوا
لي انها رقم  ،11ذهبت ألجلس يف املكان
املخصص لي ففوجئتُ بعدم وجود كرسي ..لم

آخذ األمر على اي محمل واعتقدتُ ان احدا ربما
احتاج اىل كرسي ليجلس فأخذه ،أو انهم «نسوا»
ان يضعوا لي كرسيا ،وقمت على األثر بجلب
كرسي من مكان آخر.
لم يدُرْ يف خلدي وال تبادر اىل ذهني مطلقا ان
هناك مؤامرة مدبرة ضدي..
غري انني تيقنت من وجود مؤامرة عندما
ذكر املنسق كل الصحف الحاضرة اال صحيفة
الهريالد..
أمر آخر حصل يؤكد ذلك لن آتي على ذكره
اآلن..
فاذا كنتَ قد دعوتني لتحجيمي وتقزيمي وأنا
العصيّ على التقزيم والتحجيم ..فاعلم انه ال
التتمة صفحة 31
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أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

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
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ريــاضة

»SZASZ JUDO« جيمي سركيس حيقق فوزا كبريا لنادي

SZASZ« فاز نادي
يف
»JUDO
the
NSW«
State Titles at
»Olympic Park
وقد حقق جيمي
سركيس فوزا كبريا
. »SZASZ« لنادي
ومن بعدها احتفل
النادي بعيد جيمي
سركيس الذي بلغ
 سنة وذلك يف12
»SZASZ« نادي
املدربني
بحضور
وجميع
والفريق
.األصدقاء واألحباب
وقد تمنى أصدقاء
جيمي سركيس له
طول العمر والنجاح
.الدائم

TRUST, COMMITMENT, EXPERTISE

Important Announcement from MMDCC

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
،قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن
 أداليد وبريث،سيدني
تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
ال تـكاليف خمـفية
:ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى

Over the last few years,
MMDCC has experienced
significant growth. This has
been accomplished by providing professional services
to the Development and Construction industry that are
second to none. We have
built a team of talented, dedicated and innovative people
of whom I am immensely
proud. Collectively we have
more than 100 years of experience in the Development
and Construction industry.
We have exciting news:
We are pleased to announce
our organisation and expansion of our resources and
facilities to further increase

our efficiency and professional services for our clients.
A new look and a new name.
We are rebranding our company, which will now be
known simply as Construction Consultants.
Our new look and website
display the Construction
Consultants branding as
well as an interesting gallery
of some of our projects and

an opportunity to meet the
executive team.
A new home. We have
brought the whole team under one roof at our new Head
Office at 79 George Street,
Parramatta where we look
forward to welcoming and
being of service to our clients.

Michael M. Dakhoul
Managing Director

HQ Parramatta: Level 7, 79 George Street, Parramatta NSW Ph:
02 9633 9233 Fax: 02 9633 9311
Melbourne Office: Suite 19 / 47 Bourke Street, Melbourne VIC
Sydney Office: Suite 1408 / Level 14 Goldfield House, Alfred
Street, Sydney NSW
Perth Office: Level 29, 221 St George Terrace, Perth WA
Dubai Office: Emirates Tower, Level 41, Towers Sheikh Zayed
Dubai
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لبنانيات

عون :التشكيالت القضائية ستستند اىل قواعد اخلربة
ونظافة الكف بعيدا عن التبعية السياسية

دعا رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون إىل أن تستند
واملناقالت
التشكيالت
القضائية اليت سوف يعدها
جملس القضاء األعلى ،اىل
قواعد الكفاءة واخلربة ونظافة
الكف ،وأن تكون بعيدة عن
لتتمكن
السياسية
التبعية
السلطة القضائية من ممارسة
دورها يف احقاق احلق والعدالة
واملساواة بني مجيع املتقاضني
الدولة
هيبة
على
حفاظا
ووقارها ،والسيما أن القضاء
هو احلجر املفتاح يف بناء عقد
املؤسسات.
وشدد على التكامل بني عمل
السلطة القضائية واملؤسسات
األمنية بهدف حتقيق االستقرار
االمين الذي يتعزز يوما بعد
يوم ،والذي جعل جملس وزراء
الداخلية العرب املنعقد يف
تونس يقرر باألمس عقد اجتماعه
املقبل يف بريوت بدعوة من
وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق.
واعترب رئيس اجلمهورية هذا
املوقف «دليل ثقة بلبنان
وتأكيدا آخر لدوره يف حميطه
العربي» ،مقدرا «التجاوب الذي
ابداه حيال الدعوة اللبنانية
رئيس جملس وزراء الداخلية
العرب ولي العهد السعودي
وزير الداخلية األمري حممد بن
نايف بن عبد العزيز والوزراء
العرب املشاركني يف املؤمتر».
ونوه عون بالتضحيات اليت
تقدمها القوى األمنية يف
سبيل احملافظة على االستقرار
يف البالد واليت كان آخرها
استشهاد عسكريني من قوى
األمن الداخلي خالل تنفيذهما
مهمات أمنية.
وقال إن «التضحيات اليت
يقدمها العسكريون تشكل
حافزا للقوى األمنية كافة على
املضي يف التشدد يف تطبيق
القوانني ،ولن تكون هناك
أي هوادة يف مالحقة املخلني
باالمن كما لن تكون هناك
مناطق خارجة عن سلطة األجهزة
األمنية».

قسم رئيس هيئة التفتيش
القضائي

وكان عون استهل نشاطه
ايف قصر بعبدا باستقبال
وزير العدل سليم جريصاتي
ورئيس جملس القضاء األعلى
القاضي جان فهد ورئيس

عون تلقى من البطريرك دعوة اىل قداس الفصح

الراعي :الرئيس ال يقبل االنتخابات من
دون قانون جديد حفظا للكرامة الوطنية

الرئيس مستقبال البطريرك

الرئيس عون مستقبالجريصاتي و القاضي جان فهد ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد

القضائي
التفتيش
هيئة
القاضي بركان سعد الذي أدى
قسم اليمني أمام عون مرتني:
األوىل بصفته عضوا يف جملس
القضاء االعلى يف حضور
الوزير جريصاتي والقاضي
فهد ،والثانية بصفته عضوا
حكميا يف مكتب جملس شورى
الدولة ،يف حضور جريصاتي
ورئيس جملس شورى الدولة
القاضي شكري صادر.
وبعد قسم اليمني اجتمع
عون مع جريصاتي والقضاة
فهد وصادر وسعد ،وتداول
معهم عمل اجلسم القضائي،
وأكد جريصاتي أنه بعد أداء
القاضي سعد القسم سيعمد
جملس القضاء األعلى على
درس التشكيالت واملناقالت
متهيدا لرفعها إىل وزير العدل
كي تأخذ طريقها إىل رئاسيت
اجمللس واحلكومة.
كما أكد فهد أن قسم اليمني
سوف يتيح للقاضي سعد
املشاركة يف اإلعداد ملشروع
تشكيالت قضائية شاملة «مبنية
على أسس موضوعية ،يأمل
اجمللس من خالهلا يف أن حيرر
احملاكم من عبء االنتدابات اليت
مشلت ما يزيد على  70مركزا
قضائيا ،وهي تشكيالت عامة
تسبغ على القضاء حلة متجددة
وتعطيه دفعا جديدا ،كما تضع
أمام كل قاض حتديا جديدا
بعدما مرت  6سنوات ونيف
على آخر تشكيالت شاملة،

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

تشكيالت تساهم يف االرتقاء
مبستوى العدالة ،وإرساء عدالة
رشيدة نصبو إليها مجيعنا.
وإننا نعول على التعاون البناء
مع معالي وزير العدل وعلى
رعاية فخامتكم بغية إقرار
تشكيالت تعكس تطلعاتكم
ورؤيتكم وتالقي توق الناس
إىل العدالة».

وفد االتحاد العمالي العام

واستقبل عون اهليئة اجلديدة
لالحتاد
التنفيذي
للمجلس
العمالي العام برئاسة بشارة
األمسر الذي أطلع رئيس
اجلمهورية على انتخاب أعضاء
اهليئة وبرنامج عملها ،عارضا
ألبرز املطالب اليت يدعو االحتاد
إىل حتقيقها ،والسيما يف
مكافحة الفساد وإقرار سلسلة
وتصحيح
والرواتب
الرتب
األجور وتنفيذ ضمان الشيخوخة
وتفعيل التعليم الرمسي وتوحيد
الصناديق الضامنة وتعزيز
املستشفيات احلكومية واالسراع
يف إقرار خطة لرفع النفايات
واالهتمام بالبيئة والكهرباء
واملياه .وأكد األمسر أن االحتاد
العمالي العام يدعم مواقف
رئيس اجلمهورية يف حتقيق
االصالح املنشود يف البالد.
وهنأ عون اهليئة اجلديدة
على ثقة العمال بها مؤكدا
العمل على حتقيق املطالب
احملقة والعادلة ،الفتا اىل أن
مكافحة الفساد تأتي يف أولوية
اهتمامات الدولة يف املرحلة
الراهنة ومكننة الصندوق الوطين
للضمان االجتماعي وتشكيل
اجمللس االقتصادي االجتماعي
ومعاجلة قضية النفايات وغريها
من املواضيع احلياتية امللحة،
وصوال إىل إقرار خطة اقتصادية
تشمل مجيع قطاعات االنتاج.

ناجي البستاني

واستقبل عون الوزير السابق
ناجي البستاني وأجرى معه جولة
أفق تناولت األوضاع العامة
يف البالد وقانون االنتخابات،
وقال« :عربت لفخامة الرئيس
عن تقدير أهالي منطقة الشوف

للدور املباشر الذي لعبه لتأمني
التمويل ملستشفى دير القمر
احلكومي الذي يعترب مطلبا
أساسيا ألبناء اجلبل ،والسيما
أن املستشفى وصل إىل
مرحلة متقدمة بعد اجناز طبقاته
وجتهيزه ليتسع لـ 82سريرا».
ونقل البستاني عن عون حرصه
على رفع أي غنب قد يلحق
باملتقاعدين العسكريني وأهالي
الشهداء واملعوقني يف اجليش
واالسالك األمنية كافة.

وفد «ليبنور»

ويف قصر بعبدا وفد جملس
املقاييس
مؤسسة
إدارة
واملواصفات اللبنانية «ليبنور»
حتدث بامسه رئيس جملس
اإلدارة املهندس حبيب غزيري
واملديرة العامة املهندسة النا
درغام ،فعرضا لعمل املؤسسة
اليت طورت عملها خالل السنوات
املاضية لتتوافق مع أفضل
املعايري الدولية وتطبق أفضل
املمارسات اجليدة ،والتزمت
تطبيق نظام إدارة اجلودة منذ
العام  2008وما يعنيه هذا
األمر جلهة وضع مؤشرات أداء
وقياس االنتاجية واستطالع
رأي املواطنني سنويا للتمكن
من التطور املستمر للعمل .ودعا
غزيري ودرغام إىل تكامل عمل
املؤسسة مع مؤسسات أخرى
تشكل البنية التحتية للجودة
واحلاجة إلصدار مراسيم تفرض
تطبيق املواصفات يف قطاعات
حمددة وتفرض على اإلدارات
القيام بالرقابة املطلوبة.
ونوه عون بعمل مؤسسة
«ليبنور» مشددا على ضرورة
اعتماد املعايري واملواصفات
اليت حتافظ على سالمة املواطن
وصحته وحتمي البيئة ومتنع
الغش واهلدر والفساد وتوفر
تبادال جتاريا عادال ،داعيا إىل
تنظيم محالت توعية إلطالع
املواطنني على أهمية التدقيق
يف توفري املواصفات واملعايري
اليت تضمن جودة املواد املنتجة
يف لبنان أو املستوردة إليه من
اخلارج.

اجلمهورية
رئيس
استقبل
العماد ميشال عون عند الثالثة
بعد ظهر امس االول يف قصر
املاروني
البطريرك
بعبدا،
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،وجرى عرض لالوضاع
العامة احمللية واالقليمية .ووجه
الراعي دعوة اىل عون للمشاركة
يف قداس عيد الفصح الذي
سيقام يف بكركي يوم االحد
يف  16نيسان املقبل.
وبعد اللقاء ،حتدث الراعي اىل
الصحافيني ،وقال« :سعدت
بزيارة فخامة الرئيس ،وكان ال
بد منها بعد الزيارات اليت قام
بها للفاتيكان ومصر والقمة
العربية ،وقبلها للسعودية
وقطر ،وهنأته بالسالمة كما
شكرته على إعادة لبنان اىل
موقعه يف األسرتني العربية
والدولية .وهنأته أيضا بالكلمة
اليت ألقاها يف القمة العربية
يف األردن وبنتائجها اجليدة.
وكانت مناسبة أيضا ألوجه اليه
الدعوة اىل قداس الفصح ،كما
درجت العادة ،وهو سيشرفنا
حبضوره وهذا فرح كبري لنا.
وشاطرنا فخامته اهلموم الكبرية
على املستوى اللبناني والوطين،
ويف طليعتها االمن داخل لبنان
خصوصا بعد خسارتنا لعنصرين
من قوى األمن الداخلي كانا
يقومان بواجبهما ،وال ميكن
ان يبقى هذا الفلتان وطريقة
التصرف مع القوى واالجهزة
االمنية يف لبنان ،وقدمت
تعازي اىل فخامة الرئيس».
أضاف« :من بني االهتمامات
الرئيسية اليت حنملها أيضا،
قانون االنتخاب الذي ال يقبل
الرئيس وال حنن كلبنانيني ،ان
نصل اىل هذا االستحقاق بعد
اثنيت عشرة سنة ،دون إقرار
قانون جديد ،فهذا أمر معيب،
وكما نعلم ،فإن رفض الرئيس
هلذا الواقع نابع من احلفاظ على
الكرامة الوطنية ،لذلك نناشد
اجمللس النيابي ان يقوم بواجبه
ويتوصل اىل قانون انتخاب
عادل وشامل يظهر أننا بلد
دميوقراطي حقيقي تتمثل فيه
كل القوى اللبنانية ،ويكون
للمواطن قيمته ويوصل صوته،
وال جيوز ان نستمر يف هذا
الشكل .كما نناشد أال نصل
اىل االستحقاق الدستوري دون
قانون ،فالتمديد ليس مقبوال
يف ذهنية احد ،وال يكفي ان
نردد رفضنا للتمديد وللفراغ
ولقانون الستني ،فليتفضل

اجلميع وليقروا قانونا جديدا.
كل هذه املواضيع حيملها
الرئيس وحنن معه ،واللقاء
مع فخامته دائما يشد عزميتنا
ويفتح آفاقا اىل االمام ،ونعتمد
على االرادة االهلية واالرادة
الطيبة لندعمه مجيعا وندعم
الدولة اليت تنتظرها استحقاقات
كبرية جدا».
سئل :هناك جلسة حكومية
االثنني يف قصر بعبدا للبحث
يف قانون االنتخاب .يف ظل
الصيغ العديدة املطروحة ،ما
هي يف رأيكم الصيغة املثلى
للقانون؟ وهل تتوقعون ان
يتفق جملس الوزراء على قانون
انتخابي يرضي اجلميع؟
اجاب« :مل نتحدث مع فخامة
الرئيس عن نوعية القانون،
وموقفنا يف بكركي دائما بعيد
عن االمور التقنية اليت يعود
القرار بشأنها اىل اجلهات
السياسية وجملسي النواب
والوزراء .واليوم ،مل اطرح
على الرئيس الصيغة املفضلة
لديه ،فنحن نعرف حدودنا،
ونقول إنه فيما نادى النواب
انفسهم بقانون انتخابي جديد
بدل الستني ،فليعمدوا اىل
اقرار قانون بعدما قامت اول
جلنة عام  2005برئاسة املرحوم
فؤاد بطرس بوضع مشروع
قانون جديد .وعليه ،فإن
صيغة القانون تعود اىل املراجع
املعنية ،اما حنن فمع قانون
عادل وشامل ودميوقراطي يظهر
قيمة املواطن يف لبنان».
سئل :كيف هي عالقتكم
مع «حزب اهلل» حاليا يف ظل
مواقفكم االخرية؟
اجاب« :مل اختذ اي مواقف
جديدة ،ومل اقل كالما فوق
العادة ،فما قلته يقوله احلزب
نفسه .والعالقة اليوم عادية
وليس هناك من مشكلة».
سئل :هل هناك من تواصل؟
اجاب« :هل جيب ان يكون
التواصل يوميا؟ ان عالقتنا
عادية ،وال مشكلة من جهتنا،
ومل اتبلغ اي مآخذ من احلزب.
وهناك جلنة مشرتكة جتتمع
دوريا».
سئل :أشدمت خبطاب فخامة
الرئيس يف القمة ،ولكن سبق
ذلك رسالة «الرؤساء اخلمسة»
اىل القمة .اال تعتقد ان هذه
الرسالة اساءت اىل مسعة لبنان
يف اخلارج؟
أجاب« :أي رسالة؟ مل أتابع
هذا املوضوع»
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لبنانيات

بري رفع جلسة مساءلة احلكومة اىل يوم امس و 12نائبا تناولوا قانون االنتخاب والفساد واملوازنة واملنطقة البحرية اخلالصة
النيابية
اجللسة
استؤنفت
بعيد
احلكومة
ملناقشة
السادسة مساء امس االول،
واملداخلة االوىل كانت للنائب
عقاب صقر الذي قال «نريد
قانون انتخاب جديدا اليوم قبل
الغد ،وال نريد متديدا للمجلس
النيابي».
ويف موضوع الفساد مسعنا
الكثري من املطالبات عن وقف
اهلدر والفساد ومعاجلة وضع
اجلمارك وغريها ،ولكن السؤال
هل هناك تضامن بني القوى
السياسية الجناح احلكومة؟
نسمع الكثري عن فساد ولكن
ال احد يسمي الفاسد .من
هو الوزير الذي يقبض على
توقيعه ،واذا كان النائب ال
يستطيع تسمية الفاسد فمن
يسميه؟ وبالتالي عدم التسمية
مشاركة بالفساد بطريقة غري
مباشرة».
وقال «اتهم النواب بالفساد
والسرقة ،جيب ان تكون هناك
جلسة حول الفساد» ،ومتنى
على القوى السياسية «ان
ترفع الغطاء عن احملسوبني
عليها كما فعل الرئيس
احلريري يف موضوع عبداملنعم
يوسف الذي اعتقد انه بريء
وسينصفه القضاء».
وتدخل الرئيس بري فقال «لقد
حكم على عبد املنعم يوسف
قبل حماكمته وعوقب وهذا خطأ
وجيب ان تكون هناك احالة
للقضاء الذي حيكم قبل ان
حياكم يف االعالم».
وتابع صقر «ال جمال للقضاء
على الفساد من دون منظومة
قضائية سليمة ،هناك تباطؤ
وتقصري من القضاء ،وعدم
حلسابات
القضاة
تعيني
سياسية».
وانتقد التوقيفات من دون
حماكمة ،ألن اجلرم قد يكون
اقل من فرتة احملاكمة .ومن
الضروري تسريع احملاكمة».
وطالب بالعمل على املدن
املنزوعة السالح ،واذا كنا
نريد احلديث عن دولة ونرى
السالح واطالق النار يف اهلواء
وعمليات قتل» .وقال ان
«سرايا املقاومة متارس العنف
خارج اطار الدولة ،هذه السرايا
مل تنفذ اي عملية ضد اسرئيل
مع انها سجلت  95اشتباكا مع
الدولة وغريها ،ومنها  7ايار
وعمليات خطف وفلتان».
الوزير حسني احلاج حسن« :ما
الرابط بني السرايا واخلطف
هذا تضليل».
صقر« :عندما ضربت هيبة
الدولة اصبح اخلاطف وجتار
املخدرات يتطاولون على الدولة
ويقولون انهم سرايا مقاومة،
وقيل حماربة الفساد جيب
ان يكون هناك دولة لنحارب
فيها الفساد .وآن االوان ألن
تكون لدينا اجلرأة ملواجهة هذه
املواضيع ومناقشتها بسعة
صدر».

فتوش

النائب نقوال فتوش استهل
كلمته بالتوجه اىل الرئيس
بري رجل الرؤية وصمام االمان
وقال «ليتهم مسعوا منك عندما

طرحت السلة حتى ال نصبح
امام سالل خمتلفة».
وتوجه اىل الرئيس احلريري
بالقول «انتظرنا ان تأتي
للحكومة بقانون انتخاب فطالعتنا
االحزاب بقانون خمتلط ،هذه
بدعة ،ورأينا طرحا يضم
البقاع الغربي اىل زحلة ،هل
تريدون بإتيان  150الف صوت
السقاط خصوصية زحلة عاصمة
الكثلكة؟» وقال «القانون جيب
ان حيقق املساواة ال ينتخب
نائب مبئة الف صوت ونائب
بعشرة االف صوت ،ويقول ابن
خلدون «الظلم مؤشر سقوط
العمران».
وشدد على ضرورة «وحدة
املعايري بالنسبة لكل الدوائر»،
اجمللس
ان
اىل
مشريا
الدستوري ابطل قانونا يعتمد
احملافظة من دوائر والقضاء
يف دوائر اخرى ،وهذا حكم
مربم وبالتالي ال يكون هناك
حبث يف قانون خمتلط».
وتابع «الوقت مير وجيب ان
نبعد عنا ترف التلهي والبعض
والية
انتهت
اذا
يقول
اجمللس يف  20حزيران فهناك
استمرارية لالدارة ،وميز بني
حل اجمللس الذي يستمر اذا مل
حتصل االنتخابات ضمن املهلة
احملددة من احلل .اما انتهاء
الوالية فيعين الوفاة «وبضبوا
اغراضكم وعلى البيت» ،ضحك
النواب ،فعلق الرئيس بري
«شر البلية ما يضحك ،ما يقوله
صحيح .واجلرمية الكربى اذا
الت االمور اىل احلكومة لتصدر
كما
االشرتاعية
املراسيم
يقول البعض وهذا خطأ ،ألن
اجمللس هو من يفوض احلكومة
حمددة،
ولفرتة
بالتشريع
وحتيل املراسيم التشريعية اىل
اجمللس للمصادقة عليها واال
ال قيمة هلا .واذا انتهت والية
اجمللس يسقط التفويض،
اليس كذلك يا معالي الوزير
مسري اجلسر ،الذي رد بالقول
صحيح».
اضاف «حنن نلعب بالنار وانا
واثق ان الرئيس بري لن
يعطي هذا التفويض.
فعلق الرئيس «يف العام
 1992كان هناك عمالق امسه
رفيق احلريري ورفضت اعطاء
تفويض ملراسيم اشرتاعية.
وقال فتوش »:اذا وصلنا اىل
 20حزيران وال يوجد قانون
وال انتخابات وال استمرارية
للمرفق العام فنذهب اىل
املؤمتر التأسيسي ,واىل اين
سنذهب باملؤمتر التأسيسي
بوجود مليون ونصف مليون
نازح سوري وارهاب على
نضعها
االمور
ارضنا.هذه
امامكم لتكن هذه اجللسة نقطة
االنطالق لوضع قانون يطبق
على اجلميع».
وقال «اخواننا يف احلزب
التقدمي االشرتاكي قالوا اذا
لن يكون هناك قانون يراعينا
سنقفل اجلبل ولن جنري
االنتخابات».
ابو فاعور »:مل نقل هذا الكالم
ولكن نفكر فيه».
ضرورات
فتوش»:
وقال

الوفاق الوطين ان يكون
هناك نوع من التوافق وابعاد
اهلواجس».
وسائل اعالم حتدثت عن متديد
انا لست مع التمديد ولكن
اللهم اني قد بلغت فاشهد
فاشهد».
اضاف»:البعض يطلق مواقف
يصبح اسريا هلا ،الوزير فؤاد
بطرس قال ان الكوتا خمالفة
للدستور ,واذا كنا سنعتمد
الكوتا علينا تعديل املادة
السابعة من الدستور».
وختم بالدعوة اىل «اقرار
السلسلة وفصلها عن الضرائب
النها حق وليس منة».
واوضح ابو فاعور »:اننا مل
نقل اننا سنعطل االنتخابات
اقول اننا حنن من اهل الدولة
ولن خنالف الدستور».

فارس

النائب مروان فارس قال»:
النائب هو نائب عن كل
لبنان وليس نائبا عن طائفة
او مذهب او منطقة ،حنن مع
اجراء االنتخابات على اساس
لبنان دائرة واحدة خارج القيد
الطائفي .فالدائرة الواحدة تعزز
وحدة اللبنانيني .واثار موضوع
فرز بعض اراضي البقاع الذي
اقر عام  1995ورصدت هلا
االموال ومل تتم حتى االن،
وهذا غري مقبول .ودعا لفرز
اراضي القاع ويونني واهلرمل
وال جيوز ان يبقى على املقاس
الرتكي.
املقداد
النائب علي املقداد قال »:شعار
احلكومة كان استعادة الثقة
وحتى االن مل تستعد الثقة،
ومل تضع قانونا لالنتخاب حتى
جتري االنتخابات .لقد طالبنا
يف السابق باالبنية املوحدة
فازدادت االبنية املستأجرة.
وقد اثار النائب فضل اهلل
اجيار مبنى االسكوا فجاءت
زيادة قيمة اجيار املبنى .كيف
سنحارب الفساد كلما اشرنا
اىل مسألة جيري العكس .واذا
استمررنا على هذا املنوال
فسيبقى الفساد ولن تقوم
قائمة هلذا البلد.
وحتدث عن ازمة نتيجة غياب
موضوع الصرف الصحي يف
عرسال اليت عدد سكانها
 30الفا وهناك  110االف
نازح وكل يوم تفرغ شاحنات
الصرف الصحي يف ارض
القرى اجملاورة وهذه قد تسبب
مشكلة امنية.

بزي

النائب علي بزي قال :ال ميكن
للوحدة الوطنية ان تتحقق اال
من خالل قانون يعزز الوحدة
واالنصهار الوطين .نعم لكل
قانون انتخابي حسانته وسيئاته
وما يكون مقبوال عند طرف ال
يكون مقبوال عند اآلخر اذا مت
اعتماد اآلالت احلاسبة بدال من
املصلحة الوطنية».
اضاف بزي «اذا اردنا ومبلء
ارادتنا الذهاب اىل الفراغ
فنحن ذاهبون اىل االنتحار.
واذا اردنا الغرق يف هذا
املستنقع فاننا نرتكب جرمية
حبق شعبنا ،وحنن مع من منثل

نرفض الذهاب اىل الفراغ
وامامنا فرصة ايام ليس اكثر،
افرتض حسن النية لدى اجلميع
للوصول اىل بر االمان».

ايلي عون

النائب ايلي عون قال« :
بعد رفض اجمللس الدستوري
الطعن بقانون االجيارات اصبح
هناك قلق لدى املستأجرين
واملالكني القدامى» ،ورأى
ان «املطلوب قرار واضح من
وزير املال بفتح اعتماد لتجنب
الغضب العام واختاذ قرارات
لتشكيل جلان ختمني».

الساحلي

النائب نوار الساحلي متنى على
احلكومة االنكباب على وضع
قانون لالنتخاب لتجنب الفراغ
والتمديد.

قباني

النائب حممد قباني قال:
«الفساد موجود عند اجلميع
موجود عند الوزراء قبل ان
يكون عند املوظف ،ونستغرب
عندما نرى فاسدا كبريا يتحدث
مواجهة الفساد ،فهل نقدم
على االصالح من فوق».
املسيحيني
دور
وتناول
وقال ان «لبنان بدون دور
املسيحيني ليس لبنان والدور
يكون باالنفتاح وبالنوع وليس
بالكم العددي».

خريس

النائب علي خريس تناول
الضاغط
املعيشي
الوضع
من ازمة املياه اىل ازمة
الكهرباء ،وغياب فرص العمل،
وسأل «اين احلكومة من هذه
االزمات اىل جانب التهديدات
االسرائيلية وموضوع اارهاب
وعبء النازحني السوريني».
وتناول بعض بنود املوازنة
ورأى ان «اعتمادات الوزارة
ملستشفيات ال توزع بشكل
متوازن ،وهناك مستشفيات ال
تستطيع ان تنفق سقفها املالي
ألنها حمظوظة ،ومستشفيات
اخرى ال تستقبل املرضى بعد
 10الشهر الن سقفها املالي
قد انتهى فاىل اين يذهب
املواطن ،وهناك مستشفيات
ال تلتزم بقواعد وزارة الصحة
فلماذا يبقى التعاقد معها».

ماروني

النائب ايلي ماروني تناول
اخلطة االمنية للبقاع« ،خصوصا
وان عمليات اخلطف كانت
تربك اجلميع وتبقي اخلطة من
دون تنفيذ حبجة عدم وجود
عديد» ،حمذرا من «عمليات
خطف متبادل ال احد يعرف اىل
اين تصل ،من دون ان ننسى
سرقة السيارات».
واشار اىل موضوع الطرقات
يف البقاع وغياب االنارة على
الطرق الدولية.
وشكا من «بعض الوزراء الذين
ال يتعاونون مع النواب واحيانا
ال يستقبلون النواب».
وسأل عن البناء املوحد للجامعة
اللبنانية ،خصوصا وان العقار
موجود مما يوفر على املواطن
الذي ال يستطيع ارسال ابنه اىل
بريوت او اجلامعة اخلاصة».

املوسوي

النائب نواف املوسوي قال»:

ان احلكومة قصرت بواجبها يف
وضع قانون االنتخاب النها
حكومة انتخابات .يف موضوع
املوازنة نقدر للحكومة اجناز
املوازنة وننتظرها ملناقشتها،
مشريا اىل «ان اقرار املوازنة
مشروط باملوافقة على حسابات
السنة السابقة ،وان جرت
حماوالت التفاف على ذلك
ولكن النص حدد الرتتيب
بأن يصادق على احلسابات
ثم املوازنة ثم قانون املوازنة،
وان الدور االساسي للمجلس
هو مراقبة االنفاق احلكومي من
خالل املوازنة».
وسأل «اذا كانت الظروف
السياسية متنع املوافقة على
قطع احلساب فما املانع اليوم
من حل مشكلة ال  11مليار
دوالر .حنن ننتظر قانون
املوازنة ولكن جيب اقرار قطع
احلساب اوال».
وتناول موضوع النفط وقال»:
ال جيوز الرتاجع امام التهديدات
االسرائيلية ألنها ستشكل
كارثة على البالد» ،مضيفا
«ذهبنا للتفاوض مع قربص
وليس لدينا خريطة».
الرئيس بري « :خريطة حدود
لبنان موجودة قبل نشوء
اسرائيل ،موجودة منذ العام
 1923وموجودة لدى االمم
املتحدة».
وتابع املوسوي ان «اي تراتع
عن حقوقنا وحدودنا سيجعل
العدو يتقدم وقلنا ان تراجعنا
اىل النقطة  23جعل العدو
يتقدم».
الرئيس بري« :ال ميكن ان
نسجل اي خسارة ،طلبنا وضع
خط ابيض يف البحر مثل اخلط
االزرق يف الرب ،لن نسكت عن
 860كيلومرتا مربعا من البحر
ابدا ،من اجل شجرة يف العديسة
دفعنا تضحيات وحاورنا االمم
املتحدة وعندما حتدثوا معنا
امسكت كوبا من املاء وقلت
ال نريد التخلي عن كوب وال
نريد كوبا من غري حقنا ،حاولوا
الضغط علينا حبجةعدم اتفاق
اللبنانيني وقدمنا هلم خرائط
حتى اسرائيلية تثبت حقنا
وهناك خريطة موجودة ولدي
اخلريطة».
وقال النائب الوسوي »:نتمسك
حبقنا وسنحصل على هذا احلق
واملشكلة ان اسرائيل حاولت
االستفادة من تراجعنا حتى
النقطة  23اىل النقطة اىل 1
عام  2007ونتمسك بكامل
حبقنا».
وقال ان «الكنيست اقر قانونا
لضم حتى النقطة واحد وعلينا
حنن كمجلس ان نسجل موقفا
ونؤكد ان النقطة  23هي ضمن
حدودنا وثبتنا ذلك ،وهذا احلق
االدنى من حقوقنا قد خنتلف
يف االمور الداخلية والضرائب
ولكن يف موضوعنا التوافق
يدفعنا اىل التمسك حبقنا وقد
قدمنا تضحيات وقادة للحفاظ
على حقوقنا فذهنية االنهزام جتر
الويل على لبنان وماضون يف
مقاومتنا حتى احدى احلسنيني
النصر او الشهادة».
السنيورة

ورد الرئيس السنيورة على
النائب املوسوي وقال »:االمور
ال تعاجل بالصوت العالي والكل
يعرف موقفنا .عام  2006حصل
حديث حول املنطقة االقتصادية
ومجيع وزارات الدولة شاركت
و 4من كبار الضباط وقعوا
وجملس البحوث  ،كما وقعت
وزارتا الدفاع واخلارجية هناك
نقطة ثالثية حصل اتفاق
مع قربص ،ولكن ال بد من
ان جنلس مع اسرائيل ومن
الشمال مع سوريا طلبنا من
سوريا فرفضت احنسرنا من
الشمال واجلنوب وقربص خانت
االتفاق وحنن مبفردنا حتركنا
وحددنا النقطة  23واالتفاق
الذي وقعناه مع قربص وقع
ايضا بني قربص ومصر».
الرئيس بري »:حدودنا موجودة
قبل نشوء اسرائيل وسأدعو
جللسة خاصة بهذا االمر».
السنيورة
الرئيس
اضاف
«لن نقبل خبسارة اي سنتمرت
وجيب ان يكون واضحا ال بد
ان حندد نقطة ثالثية عندما
جتلس مع الثالثة ،وهذا االمر
حاصل مع سوريا ومع سوريا
خسرنا اكثر وحتدثنا مع االمم
املتحدة ووجهنا الرسائل لالمم
املتحدة وكله موثق وسأعطيك
اخلريطة املوقعة من اجلميع
وهم احياء».
ويف موضوع ال  11مليار قال
الرئيس السنيورة »:آمل ان
نوضحه بشكل نهائي حتى ال
يتكرر هذا االمر».
وقال «آخر مرة اجنز فيها قطع
حساب عام  1979وكانت تقر
املوازنات بدون قطع حساب
باستثناء  4سنوات مل يكن
هناك موازنات ،ومنذ العام
 1993كانت املوازنات ترسل
كل سنة بانتظام حتى العام
 1998وكان قطع احلساب
يقر وكان يعطى احلق لديوان
احملاسبة بالتدقيق واذا مل يقم
بواجبه امر آخر».
موضوع ال  11مليار بدأ بنصيحة
مسمومة من احدهم لتضليل
الشعب ومل نعد منيز بني
املوازنة واخلزينة ،كل االرقام
اليت انفقت موجودة ومسجلة
والزيادات نتيجة تزايد االنفاق
على الكهرباء والدين العام
واحلسابات موجودة ليس هناك
من سقف فوق احد او تغطية
على احد وكل قرش مثبت يف
وزارة املال».
وختم  »:هناك كمية من
الكذب».
وهنا قال النائب املوسوي
«انت تكذب يا سنيورة .فتدخل
الرئيس بري قائال »:مل يقل
انك كذاب».فكرر املوسوي
كلمته اكثر من مرة.
السنيورة »:انا قلت كمية
كبرية من الكذب ومل اقصدك
ولن ارد عليك وبعدها تدخل
والنواب
احلريري
الرئيس
ووقف اعضاء الكتلتني مبن
فيهم السنيورة واملوسوي ومل
حيصل اي تصعيد.
ورفع الرئيس بري اجللسة
اىل الرابعة بعد ظهر يوم امس
اجلمعة.
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لبنانيات

باسيل يف ختام جولته االسرتالية :ال تقوم الدولة من دون صحة التمثيل واالستقرار السياسي
اختتم وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل جولته االسرتالية
بزيارة أدياليد عاصمة جنوب
اسرتاليا ،قبل توجهه اىل بريوت،
فشارك يف حفل استقبال أقامه
على شرفه القنصل الفخري
للبنان الياس النمر ،يف حضور
رئيس جملس الشيوخ يف
الوالية راسل وورتلي ورئيس
اجمللس النيابي االسرتالي
مايكل اتكنسون وحشد من أبناء
اجلالية.

النمر

والقى النمر كلمة ترحيبية باسم
طائفة املوحدين الدروز ،راجيا
«ان تكون زيارة الوزير باسيل
جامعة ومباركة من أجل ترسيخ
االلفة واحملبة الصادقة».

باسيل

بعدها ،ألقى الوزير باسيل
كلمة ،أشاد فيها بـ «املغرتبني
الذين ما زالوا حيافظون على
تقاليدهم وأصالتهم اللبنانية»،
وطالب ب «فتح خطوط
طريان جوية مباشرة بني لبنان
واسرتاليا» ،وقال« :العمل
االساسي الذي نقوم به اليوم
هو اننا نعمل على رد احلياة
السياسية الطبيعية للبنان،
وحني نعمل على إجناز قانون
لالنتخاب ،ال يكون هذا فقط
للبنانيني يف الداخل ،بل هو
ايضا لكم ،وليبقى لبنان الذي
ال ميكن ان يكون العيش الواحد
واحلرية واملساوة والعدالة ،اذا
كان قانون االنتخاب ظاملا وغري
عادل .واذا مل نعط اللبنانيني
حقهم يف التمثيل فهذا يعين
اننا خنون االمانة اليت انتم
هاجرمت من أجلها ،هاجرمت
لتكونوا التوازن بني لبنان
االرض واالنتشار ،هاجرمت الن
البعض منكم يبحث عن حرية
اكثر والبعض اآلخر عن جناح
اكرب ،فكل هذا ال نستطيع ان
نتنكر منه وان نكون جمحفني
بتمثيلكم كمنتشرين وبتمثيل
اللبنانيني كمقيمني».
اضاف« :هذا القانون هو ابعد
من حمطة انتخابية واحدة ومن
مقعد هنا او هناك ،وليس
صحيحا كل ما حيكى الن هذا
القانون يعين مبادىء قام عليها
لبنان إما ان حنافظ عليها او
نضيعها ،وهو يعين كم نود
العيش بطمأنينة كلبنانيني مع
بعضنا البعض ،هو يعين الرسالة
اليت نوجهها لطمأنة بعضنا واليت
تقول ان ال أحد منا يريد ان ميد
يده على اآلخر ال يف احلرب وال
يف السلم .يف احلرب مند يدنا
على بعضنا بالبندقية والقتل،
ويف حالة السلم فبماذا مند يدنا
على بعض؟ بقانون االنتخاب
والتمثيل وبالدور وباملشاركة.
بهذه الوسائل السياسية نرى
اليوم ان جيب على املسلمني
ان يقولوا للمسيحيني :ال نقبل
اال ان تكون لديكم حقوقكم وال
لزوم للمطالبة بها ،ال جيب ان
يشعر املسيحيون بانهم يطالبون
ليأخذوا أقل ،كذلك ال يفرتض
باملسلمني مطالبة املسيحيني
حتت أي ظرف من الظروف بأي
حفظ هلم ولدورهم .وكأننا مل

الوزير باسيل يلقي كلمته
نتعلم وكأن هناك من يود ان
يستغل ظروفا داخلية او خارجية
ويستولي
ويسيطر
ليعود
ويتعاىل ويتظلم .هذه االمور
جيب ان تكون قد ولت».
وتابع« :هذا ما دفعكم اىل
اهلجرة وجعل البعض منكم
يعيش خبوف وعدم طمأنينة،
ويقول :ان البلد ليس لنا وال
ألوالدنا ونود الرحيل تأمينا
ملستقبلهم .هذه الغربة اليت
عاشها البعض منكم هي حقيقة
ويعيشها نفسيا اللبناني داخل
لبنان حني يقول :ال اود الدخول
اىل الدولة ألنها ليست لي،
عندما يشعر ان االدارة والنيابة
ليستا له والرئاسة ليست له.

اليوم دخلنا يف مسار تصحيحي
كي ال يظلم أحد ويضطر
ملخاطبة اآلخر اال مبا يطمأنه ،وال
نعيش دائما اخلوف من التمديد
والفراغ بدال من ان نعيش دائما
األمل باالفضل الذي نستطيع
اعطاءه لبعضنا مبنطق العدالة
واملساواة .هذا هو املنطق الذي
يدفعكم للعودة اىل لبنان ،هذا
هو املنطق والفكر الذي يسمح
لنا العيش بسالم والذي جيعلنا
نفتخر بلبنانيتنا الننا ال نستطيع
ان نبقى متنكرين للبنانيتنا
نعرتف جبزء منها ونتنكر جلزء
آخر .ال نستطيع ان نكلمكم
بلبنانيتكم اذا كنا ال نستطيع
ان نقدم لكم الدولة اليت تليق

بكم ،وهذه الدولة ال تستطيع
القيام من دون صحة التمثيل
واالستقرار السياسي الذي
جيلب كل شيء».
واردف« :اليوم نقول لكم
ان شاء اهلل نتمكن حنن وانتم
وكل اللبنانيني من العمل
للبنان الذي نستحقه ،لتعودوا
وتفكروا به ليس فقط باحلنني
والعاطفة .صحيح انه ارض
وارز لكنه ايضا وطن ودولة
فيها قوانني وحقوق وواجبات
ومساواة بني مواطنيها ،وهذا
يعطيكم الطمأنينة ويردنا مجيعا
اىل كنف الدولة .فنحن ليس
لدينا مشروع اال الدولة .أنتم
تعيشون هنا بطمأنينة ألن

احلريري :على روسيا جلم األسد ونظامه عن مواصلة ارتكاب اجلرائم حبق اإلنسانية
قال رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري يف تصريح« :إن كل
يوم مير يظهر مبا مل يعد يرقى
إليه الشك أن نظام بشار األسد
الذي يرتكب يوميا الفظائع
الرباميل
مستخدما
بشعبه
واحلديد والنار عاد منذ يومني
إىل ارتكاب اجملازر الكيماوية
مستخدما غاز السارين يف خان
شيخون يف إدلب».
أضاف« :إن هذا التصعيد يف
اإلبادة يثبت أن تراجع الرئيس
األمريكي السابق باراك أوباما
عن اخلط األمحر الذي كان
رمسه عند استخدام نظام األسد
لألسلحة الكيماوية احملظورة
عامليا ،كان جرمية حقيقية حبق
سوريا وشعبها ومستقبلها،
وهو يدعو اجملتمع الدولي إىل
مراجعة حقيقية ملغبة غياب أي

حساب فعلي على كل ما ارتكبه
هذا النظام حبق شعبه».
وختم احلريري« :إن روسيا،
وحبكم تواجدها العسكري على
األراضي السورية والدور الذي

تلعبه يف جملس األمن الدولي
يف هذا السياق ،عليها أن تلجم
بشار األسد ونظامه عن مواصلة
ارتكاب جرائم احلرب ال بل هذه
اجلرائم حبق اإلنسانية».

كنعان :النشاء حمكمة خاصة للجرائم املالية يف لبنان

اكد النائب ابراهيم كنعان ،يف
جلسة املناقشة العامة ،اننا اكثر
الناس احلرصاء على التوافق يف
ما خيص قانون االنتخاب»..
واكد ان «اهلدف من قانون
االنتخاب هو تصحيح متثيل
خمتل دام ألكثر من  27عاما»،
مشريا اىل اننا «نطمح أال متثل
طوائفها،
حصريا
االحزاب
واملطلوب استعادة الثقة بهذا
النظام وتغيري احلياة السياسية
يف لبنان».
واعلن «ان هناك عمليا حماولة

لضرب االلتفاف الوطين ،وجيب
ان تعطى احلكومة الفرصة
الكافية للوصول اىل نتائج».
واعترب ان «التلطي وراء
احلكومة واجمللس النيابي حول
قانون االنتخاب ال جيوز ،وجيب
التصارح بأن هناك من يتعاطى
بهذه امللفات الوطنية ليس
خبلفية االجناز» .وقال« :اذا
اردنا اصالحا فعليا جيب ان
تأتي املوازنة وفقا لالصول».
وأعلن انه يتبنى اقرتاح انشاء
حمكمة خاصة للجرائم املالية

يف لبنان وطالب بإدراجه يف
اي جلسة مقبلة ،وقال« :لتحل
مجيع امللفات اليت تعترب ملفات
أساسية إىل حماكم قضائية».
وأكد انه «ال جيوز ان يستمر
املنطق نفسه الذي عطل الدولة
طيلة فرتة من الزمن».
واشار النائب كنعان اىل ان
«أي جتاوز لعملية إنتاج قانون
انتخاب جديد سواء من خالل
إجراء االنتخابات وفق القانون
احلالي أو من خالل التمديد هو
أمر مرفوض».

الدولة موجودة .ليس هناك
امجل من لبنان والعائلة فيه وال
امجل من جمتمعه والعمل فيه
وال يوجد مكان ضريبته منخفضة
مثل لبنان».
ورأى ان «املشكلة بدأت حني
مدت اليد على احلرية اجلماعية،
عندما بدأت الدولة تهمش
اجملموعات وتظلم الناس فيه،
وهذا هو ما نريد تغيريه معكم،
ونود اعادة الدولة ومنطقها اىل
لبنان ،ألنه الشيء الوحيد الذي
يطمإننا كلنا وجيمعنا على فكر
ولبنان واحد ،ما جيعلنا ال نرسل
لبعضنا سوى رسائل احملبة.
كلنا نعرف احلقائق التارخيية
بأن ال احد يلغي أحد يف لبنان،
وحنن ال نسمح بالغاء أحد ،امنا
ايضا ال نقبل ان يلغينا أحد.
وقانون االنتخاب مينع االلغاء
والتفرد والتسلط واآلحادية
واملساواة
العدالة
وحيقق
واهمها احلرية».
واردف« :أود أن أقول اننا نقوم
به اكراما لغربتكم وهجرتكم
وانتشاركم ،وحني تعرفون ان
لكم الدور فيه ،عندها اطمإنوا
اىل ان لبنان بدأ باعطائكم
حقكم .أتينا اليكم اليوم حاملني
معنا قانون استعادة اجلنسية،
وهذا هو الفرق بني زيارتنا
السابقة لكم وزيارتنا اليوم.
نريدكم ان تستعملوا حقكم
وتسرتدوا جنسيتكم .ويف
املرة املقبلة اليت سنأتي فيها
اليكم سنجلب معنا لكم شيئا
جديدا ،وهو حقكم يف املشاركة
ويكون
لتنتخبوا
السياسية
لديكم نوابكم يف االنتشار،
هذا هو الوعد الذي سنعمل
عليه ونود ان تكونوا معنا فيه،
وان يكون صوتكم عاليا لنتمكن
من حتقيقه معكم وبهذا تكتمل
لبنانيتنا مجيعا وحنافظ على
لبنان».
وكان الوزير باسيل قد زار
كانبريا العاصمة السياسية
السرتاليا ،حيث توجه اىل

لشهداء
التذكاري
النصب
احلرب ووضع اكليال من الزهر
عن أرواح الشهداء االسرتاليني
الذين شاركوا يف احلرب العاملية
األوىل دفاعا عن بالدهم ،وبينهم
العديد من اللبنانيني والعرب.
وجال يف أرجاء النصب متعرفا
على معامله.
بعد ذلك ،شارك يف حفل
استقبال دعا اليه القائم بأعمال
السفارة اللبنانية يف كانبريا
جيسكار اخلوري ،يف حضور
وزير الدولة لشؤون رئاسة
اجلمهورية بيار رفول وعدد من
الوزراء والنواب االسرتاليني
واحملليني،
الفيديراليني
وشخصيات ديبلوماسية عربية
وأجنبية وحشد من أبناء اجلالية
اللبنانية.

الخوري

وألقى القائم باألعمال كلمة،
رحب فيها بالوزير باسيل يف
العاصمة الفيديرالية ،واثنى
على «الزيارة الناجحة اليت
يقوم بها بهدف تعميق العالقة
السياسية مع اسرتاليا والعالقة
االغرتابية مع جالية كبرية حفر
العديد من أمساء ابنائها على
لوائح الشرف يف النصب
التذكاري للحرب يف كانبريا يف
دفاعهم عن اسرتاليا».

باسيل

كما كانت كلمة للوزير باسيل،
حتدث فيها عن «لبنان االنسان
والرسالة والقيم واملبادىء»،
واكد «دور لبنان الريادي
والتزامه باملعايري واالنظمة
الدولية ورفضه للتطرف من
خالل وحدته الوطنية وتأكيده
والعيش
املشاركة
على
الواحد».
ودعا باسيل املغرتبني اىل
«املشاركة يف مؤمتر الطاقة
االغرتابية الذي سيعقد يف  4و
 5و 6أيار املقبل يف بريوت»،
آمال ان «يعقد السنة املقبلة يف
اسرتاليا».

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  ٢٨أيـّار ٢٠١٧
وذلك عند السـّاعة الرّابعة بعد ّ
الظهر
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
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لبنانيات

قاسم :لرفض العبث بقوانني األحوال الشخصية
املعمول بها يف احملاكم
تساءل نائب األمني العام حلزب
اهلل الشيخ نعيم قاسم يف كلمة
خالل املؤمتر الذي نظمته مجعية
الرابطة اللبنانية الثقافية حتت
عنوان :األمن األسري :2منوذج
إسالمي لألسرة ،يف مبنى
اجلمعيات  -حارة حريك»:ما
هي مسؤوليتنا يف التحرك
العام؟».
اضاف« :ثالثة أمور أراها
ضرورية للتحرك على املستوى
العام :أوال :رفض العبث
بقوانني األحوال الشخصية
املعمول بها يف احملاكم،
ورفض استبدال هذه القوانني
بقوانني مدنية مهما كان عنوان
هذه القوانني ،ألن املطلوب
أن نعود إىل الشرع لنستفيت
الفقهاء وتتعرف على احللول
اليت تعاجل قضايانا ومشاكلنا ثم
نعدل يف احملاكم الشرعية يف
ِّ
قوانني األحوال الشخصية بناء
على إشارة الفقهاء وبناء على
املعلومات الدينية من مصادرها،
ألن األحوال الشخصية بالنسبة
شرعه اهلل تعاىل،
إلينا هي دين َّ
ورمبا بالنسبة آلخرين األحوال
الشخصية اجتهاد بشري ،ولذلك
حنن ال نقبل أن يتحايل البعض
حتت عنوان قانون مدني فرعي
لقضية من القضايا يدخلون
من خالهلا للبدء بكسر حرمة
قوانني األحوال الشخصية حبجج

شتى ،إذا كان لدينا مشاكل
لنذهب إىل تعديلها يف داخل
قوانني األحوال الشخصية من
املسوغ الشرعي للتعديل
خالل
ِّ
واألدلة اليت تكون موجودة،
ويف بعض األحيان قد ال يكون
هناك إمكانية للتعديل وهذا
املوضوع يتابع مع املعنيني ومع
الفقهاء».
اضاف« :الحظنا يف الفرتة
موجهة
األخرية أن هناك جمموعة َّ
تأخذ قضايا األحوال الشخصية
قضية قضية بشكل جزئي،
وختوض فيها محلة إعالمية
ليتمكنوا من إجراء التعديل
املناسب ،وكان آخر حفلة واحلمد
هلل أنها فشلت وهي تشريع
قانون االغتصاب الزوجي ،حتت
عنوان العنف األسري ،وهذا أمر
خمالف ألصل الزواج ،اغتصاب
زوجي وعنف أسري .وصلنا يف
النهاية أنه نعم إذا كان العنف
األسري ضرب للمرأة وللولد .ال
مشكلة ،فهذا قانون مدني ألنه
له عالقة بالضرب ،لكن أحذر
أن العبث بالقوانني هذا أمر
مرفوض.
ثانيا :إقامة محلة توعية لرفض
اإلباحية واالبتذال يف بعض
وسائل اإلعالم ،وسن القوانني
املناسبة وحتمل املسؤوليات
يف هذا اجملال إذ ال حيق ألي
وسيلة إعالمية ،وال حيق ألي

جهة معلنة أن تقدم للجمهور
أمور ختدش احلياء حتت عنوان
حرية الرأي ،وماذا عن اإلضرار
برتبية األوالد؟ وماذا عن تأثري
هذه األمور على البيئة األسرية
واجملتمعية؟ ال حيق هلؤالء أن
يتصرفوا بهذه الطريقة.
ً
ثالثا :نؤكد على أن بناء األسرة
هو األمر الطبيعي الذي جيب
أن حنرص عليه ،ونعلن بكل
وضوح حرمة العالقات اجلنسية
خارج الزواج ،والتعامل مع
املثلية كاحنراف تربوي أخالقي
يتطلب إصالحا ،ومن يروج جيب
أن يعاقب ،أما من يبتلي فال
بد من إعانته على أن يتخلص
َّ
من هذه البلوى ،ولكن لن تكون
املثلية يوما حقا طبيعيا ألنها
خالف الطبيعة وخالف اإلنسانية
وخالف
التشريعات
وخالف
الذوق البشري ،وهذا طريق
يؤدي إىل ضرب بنيان األسرة،
وها هو الغرب ماثال أمامنا وهو
يتجه يوما بعد يوم إىل إلغاء
عنوان األسرة ،بينما حنن نعترب
أن البداية هي األسرة ،وأساس
األمن النفسي واجملتمعي هو
األسرة ،وحيضرني هنا ما قاله
اإلمام زين العابدين عندما حتدث
عن العالقة الزوجية « أن تعلم
أن اهلل جعلها سكنا ومستقرا
وأنسا وواقيا» فيها كل عوامل
اهلدوء النفسي واالستقرار».

االحدب :أخشى على لبنان يف حال استمرت حكومات توافق مصاحل السياسيني
رأى رئيس «لقاء االعتدال
املدني» النائب السابق مصباح
االحدب خالل لقاء مع طالب
كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية  -يف مبنى الفرع
الثالث « رامسسقا الكورة.
ان «القوى السياسية املنقسمة
بني  14و  8ووسطيني تداولت
مجيعها على متثيل طرابلس يف
السلطة املركزية حبكومات متتالية
وتقامست النفوذ واملكاسب فيما
بينها وأبقت املدينة حمرومة من
حصتها يف الدولة ومن أي خطوات
امنائية على أرض الواقع ،واعتربت
ان مؤسساتها اخلاصة هي اليت
حتل مكان الدولة وتؤمن مطالب
املواطنني ،ومقابل هذه اخلدمات
وضعت اليد على السلطة احمللية
حارمة طرابلس من النهوض
مبقدراتها احمللية».
واشار اىل انه «سبق وتقدم
مبشروع حتت عنوان (طرابلس
عاصمة) يثبت أن امكانات
طرابلس ومقدراتها احمللية ان

استعملت بالطريقة الصحيحة
ميكن أن تضع حدا لالنزالق بقرار
وامكانات حملية .وذلك عرب خلق
 2000وظيفة بقرار سياسي
و محاية اجتماعية واإلمكانات
موجودة والدليل أن  3مليار من
املوازنة احلالية لبلدية طرابلس مت
ختصيصها لألعياد والتمثيل يف
حني  3مليار أي  2مليون دوالر
تستطيع أن حتمي ببطاقات تأمني
صحي  10آالف مواطن طرابلسي
حمرومني من أي غطاء اجتماعي،
ولكن ذلك حباجة طبعا لقرار
سياسي غري متوفر».
وشدد االحدب «ان طرابلس حباجة
اىل مشروع دولة والدولة مبا رأينا
من موازنة لغاية اليوم حكما ما
زالت ال تعترب طرابلس جزء منها
وطرابلس تشعر أنها ليست على
خريطة الدولة و أهل طرابلس
يشعرون باالضطهاد.فعندما حترم
مدينة من حقوقها البديهية من
امناء وتطوير وفرص عمل وحتول
املدينة اىل منطقة عسكرية قابلة

دريان تلقى دعوة للمشاركة يف ذكرى الراحل حممد ابو شقرا
استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،وفدا من قبل شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز
الشيخ نعيم حسن ،واجمللس املذهيب لطائفة املوحدين الدروز،
وبلدية عماطور.
ونقل الوفد اىل دريان ،حتيات شيخ العقل وقدموا له دعوة
للمشاركة يف ذكرى املرحوم شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز
الراحل الشيخ حممد أبو شقرا يف احلفل التكرميي الذي سيقام يف
قصر اليونيسكو يف  20أيار املقبل والذي يتخلله إزاحة الستار عن
اللوحة التكرميية للراحل.
كما استقبل دريان اجمللس اللبناني األسرتالي برئاسة بسام مطر
الذي وضعه باجواء اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا ،ومتنوا عليه زيارة
اجلالية يف اسرتاليا.

للتفجري بأي وقت ويورط أبناء
املدينة ثم يالحقوا قضائيا وأمنيا
بقرار سياسي مركزي وحيمى من
حماسبة الدولة من حيرض ويسلح،
هذا امسه اضطهاد ،فهل هنالك
من لديه تسمية أخرى؟».
واوضح ان «استمرار هذه
السياسات وغياب القرارات
الصائبة أوصل طرابلس إىل أرقام
خميفة حيث يعيش  % 57من
الطرابلسيني حبرمان مطلق بينما
وصلت نسبة الفقر اىل  %80من
امجالي عدد سكان طرابلس حسب
إحصاءات  UNDPوهذا يعين
حبسب اخلرباء وضع متفجر ان مل
يسيطر عليه عسكريا».
ورأى ان «املشكلة اليوم هي
محاية التعددية اللبنانية اليت
تكلم عنها البابا يوحنا بولس
الثاني من نريان املنطقة ،فاما
أن تكون طرابلس جزء من لبنان
وبالتالي املنطقة اليت حتمي
هذه التعددية واما أن تكون
اخلاصرة الرخوة للبنان ان استمر
اإلضطهاد ألبنائها وهذا القرار ال
تتخذه اال الدولة اللبنانية وحنن
نثق مبا تبقى من مؤسسات هذه
الدولة».
وختم االحدب« :ال أخشى على
طرابلس على املدى الطويل،
فطرابلس رغم تغري احلقبات
على مدى االف السنني بقيت
طرابلس ،امنا أخشى على لبنان
الوطن اليافع الذي تأسس سنة
 1920وطن التعددية واالنفتاح
الذي حنبه ولكنه لن يبقى يف
حال استمرت حكومات توافق
مصاحل السياسيني على حساب
مصلحة الدولة العامة».
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 ٩ﻧﻴﺴﺎﻥ  ١٧ – ٢٠١٧ﻧﻴﺴﺎﻥ ٢٠١٧
أﺣﺪ اﻟﺸﻌﺎﻧﲔ  ٩ﻧﻴﺴﺎن ٢٠١٧
ﻗﺪاس أول ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
٧:٣٠
ﻗﺪاس إﳍﻲ ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ رﺗﺒﺔ ﺗﱪﻳﻚ أﻏﺼﺎن اﻟﺰﻳﺘﻮن وزﺎﻳح اﻟﺸﻌﺎﻧﲔ )ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ(
٨:٤٥
ﻗﺪاس اﻟﺸﻌﺎﻧﲔ ﳛﺘﻔﻞ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة اﳌﻄﺮان أﻧﻄﻮان ﺷﺮﺑﻞ ﻃﺮﺑﻴﻪ ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺰﺎﻳح اﳌﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮﻗﻴّﺔ اﺠﻤﻟﺎورة
١٠:٣٠
ﻗﺪاس إﳍﻲ ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ رﺗﺒﺔ ﺗﱪﻳﻚ أﻏﺼﺎن اﻟﺰﻳﺘﻮن وزﺎﻳح اﻟﺸﻌﺎﻧﲔ
٥:٣٠

ﻗﺪاس ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
٧:٠٠
اﻻﺛﻨﲔ  ١٠ﻧﻴﺴﺎن ٢٠١٧
ﺻﻼة ﺻﺒﺎح أﺳﺒﻮع اﻵﻻم وﻗﺪاس
٧:٣٠
ﺻﻼة اﳌﺴﺎء ،رﺗﺒﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻴﻨﺎء وزﺎﻳح اﻟﺼﻠﻴﺐ  -ﻣﻊ ﻋﻈﺔ
٦:٠٠
٨:٠٠

درب اﻟﺼﻠﻴﺐ وﺻﻼة اﳌﺴﺎء ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ

اﻟﺜﻼﺎﺛء  ١١ﻧﻴﺴﺎن ٢٠١٧
ﺻﻼة ﺻﺒﺎح أﺳﺒﻮع اﻵﻻم وﻗﺪاس
٧:٣٠
ﺻﻼة اﳌﺴﺎء وزﺎﻳح اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻣﻊ ﻋﻈﺔ
٦:٠٠
٨:٠٠

درب اﻟﺼﻠﻴﺐ وﺻﻼة اﳌﺴﺎء ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ

اﻷرﺑﻌﺎء  ١٢ﻧﻴﺴﺎن ٢٠١٧
ﺻﻼة ﺻﺒﺎح أﺳﺒﻮع اﻵﻻم وﻗﺪاس
٧:٣٠
رﺗﺒﺔ اﻟﻘﻨﺪﻳﻞ وﻣﺒﺎرﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ وﻗﺪاس وزﺎﻳح اﻟﺼﻠﻴﺐ  -ﻣﻊ ﻋﻈﺔ
٦:٠٠

٨:٠٠

٨:٣٠

درب اﻟﺼﻠﻴﺐ وﺻﻼة اﳌﺴﺎء ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ آﻻم اﳌﺴﻴﺢ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ

اﳋﻤﻴﺲ  ١٣ﻧﻴﺴﺎن  ٢٠١٧ﲬﻴﺲ اﻻﺳﺮار
ﺻﻼة ﺻﺒﺎح أﺳﺒﻮع اﻵﻻم ﻣﻊ ﻗﺪاس
٧:٣٠
اﻟﺴﺮﻳﺔ واﳌﺴﺒﺤﺔ اﻟﻮردﻳﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٩:٤٥ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺪاس
١١:٠٠
ﻗﺪاس اﻟﻮردة ّ
رﺗﺒﺔ اﻟﻐﺴﻞ و اﻟﻘﺪاس  -ﺳﻬﺮة ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺎﺑن -أﺑﻮاب اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
٦:٠٠

٧:٣٠

زﺎﻳرة ﺳﺒﻊ ﻛﻨﺎﺋﺲ

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤ﻧﻴﺴﺎن  :٢٠١٧اﳉﻤﻌﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
رﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﺴﻪ )رﺳﻢ اﻟﻜﺄس( وﻣﻨﺎوﻟﺔ
٧:٣٠
درب اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ Roberts Park
٩:٣٠
رﺗﺒﺔ ﺳﺠﺪة اﻟﺼﻠﻴﺐ واﻟﺰﺎﻳح ﰲ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎر ﺷﺮﺑﻞ )اﻟﺒﺎﺣﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ(
١٠:٣٠
ﺑﺪء ﺗﺴﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﲪﺔ اﻻﳍﻴﺔ
٣:٠٠
رﺗﺒﺔ ﺳﺠﺪة اﻟﺼﻠﻴﺐ ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺎﻳح
٣:٣٠
٦:٠٠

ﺻﻼة اﳌﺴﺎء وﻃﻠﺒﺔ اﻵﻻم "أﺎﻧ اﻷم اﳊﺰﻳﻨﺔ"

اﻟﺴﺒﺖ  ١٥ﻧﻴﺴﺎن  :٢٠١٦ ٢٠١٧ﺳﺒﺖ اﻟﻨﻮر
ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺎح
٧:٣٠
ﺻﻼة ورﺗﺒﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻣﻊ إﻋﱰاﻓﺎت.
١١:٠٠
ﻗﺪاس ﻣﺴﺎء ﻋﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
٥:٣٠

١٢:٠٠

ﻗﺪاس ﻋﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻊ رﺗﺒﺔ اﻟﺴﻼم )ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ(

اﻷﺣﺪ  ١٦ﻧﻴﺴﺎن  :٢٠١٧أﺣﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺪاﺳﺎت ١٠٫٠٠ – ٨٫٤٥ – ٧٫٣٠ :ﺎﺑﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ –  ٧٫٠٠ – ٥٫٣٠ – ١١٫١٥ﺎﺑﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻻﺛﻨﲔ ﺎﺛﱐ اﻟﻌﻴﺪ  ١٧ﻧﻴﺴﺎن :٢٠١٧
ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺪاﺳﺎت ١٠٫٠٠ – ٨٫٤٥ – ٧٫٣٠ :ﺎﺑﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ – ٥٫٣٠ – ١١٫١٥

ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ﺭﺋﻴـﺲ ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﻟـﺪﻛﺘـﻮﺭ ﺳﻤﻴـﺮ ﺟﻌﺠـﻊ
ﻣﻤﺜـﻼ ﺑﺴﻌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨـﺎﺋـﺐ
ﺍﻟـﺪﻛﺘـﻮﺭ ﻓـﺎﺩﻱ ﻛـﺮﻡ
ﻳـﺪﻋـﻮ
ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ ﺍﺳﺘـﺮﺍﻟﻴـﺎ  -ﻣـﺮﻛـﺰ ﺳﻴـﺪﻧـﻲ
ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛـﺔ ﻓـﻲ
ﻟﻘـﺎء ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭﻣـﺔ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ
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تتمات

واشنطن ال تستبعد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
شأن إجراء التحقيق يف اهلجوم ،مع اختاذ السفرية األمريكية
نيكي هايلي موقفًا صلبًا دفاعًا عن مشروع قرار كانت أعدته بالدها
مع فرنسا وبريطانيا ،يف وقت طرحت روسيا مشروع قرار مضادًا
يدعو إىل اقتصار التحقيق على مكان اهلجوم.
وأفادت شبكة «سي أن أن» بأن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس
بأنه ينظر يف اللجوء إىل اخليار العسكري يف سورية ،وناقش
األمر مع وزير الدفاع جيمس ماتيس ويعتمد على رأيه يف هذا
اجملال .وقال مسؤولون أمريكيون إن لدى وزارة الدفاع (بنتاغون)
خيارات لضرب األسلحة الكيماوية اليت متلكها دمشق .ومت عرض
هذه اخليارات على اإلدارة اليت مل تتخذ قرارًا حتى امس االول.
وسئل مسؤول أمريكي إذا كان قد مت استبعاد اخليار العسكري،
فأجاب« :ال».
وشدد بوتني على رفض توجيه اتهامات إىل احلكومة السورية
باستخدام السالح الكيماوي يف خان شيخون .وقال خالل اتصال
هاتفي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو ،إنه «ال
ميكن قبول اتهامات ال أساس هلا» ،مؤكدًا ضرورة إطالق «حتقيق
دولي شامل وحمايد» .وقال مسؤول يف الكرملني إن دعم روسيا
األسد «ليس من دون شروط»,.
وتلقت السفرية األمريكية يف األمم املتحدة اتصا ً
ال مساء األربعاء
من املندوب الروسي يف اجمللس فالدميري سافرونكوف بعدما هددت
«بتحرك منفرد» خارج اجمللس «إلجراء مشاورات بني الدول اخلمس
الدائمة العضوية» ،لكن هذه املشاورات مل تكن كافية حتى مساء
أمس لردم اهلوة بني املوقفني ،حبسب ديبلوماسيني مطلعني.
ووصف موقف هايلي ونظريها الربيطاني ماثيو ريكروفت ،بأنه
موقف «صقور» يف املفاوضات مع روسيا ،فيما سعت فرنسا إىل
«جتنب الفيتو» مبدية استعدادًا لبذل جهود بهدف التوصل إىل
تسوية تقضي بإجراء حتقيق واسع النطاق يف اهلجوم الكيماوي.
ولوحت هايلي وريكروفت بوضع مشروع القرار باللون األزرق،
وهي اخلطوة اإلجرائية األخرية قبل الدعوة إىل التصويت يف جملس
األمن ،يف إجراء تكتيكي يهدف إىل إظهار مدى جديتهما بالتمسك
مبشروع القرار إىل اجلانب الروسي .وتوقع ديبلوماسيون ممن
اخنرطوا يف مساعي التسوية أن تسقط روسيا مشروع القرار يف
حال طرحه بصيغته الراهنة على التصويت.
وقال سفريا دولتني غري دائميت العضوية يف اجمللس أمس
االول ،إن «األجواء ملبدة ،وتنذر مبواجهة» .وينص مشروع القرار
الغربي على فتح املطارات العسكرية السورية أمام جلنة التحقيق
وتلبية كل طلباتها بإجراء مقابالت مع ضباط من سالح اجلو
السوري ،وتسليم كل البيانات املتعلقة بأمسائهم والطلعات اجلوية
اليت حصلت يوم احلادث ،ويهدد باختاذ إجراءات حتت الفصل
السابع يف حال تكرار اهلجمات الكيماوية ،طرحت روسيا مشروع
ٍ
جلنة حتقيقًا يف مكان وقوع احلادث
قرار نص فقط على إجراء
واملنطقة احمليطة به.
وينص املشروع الروسي على أن اجمللس «يطلب من جلنة تقصي
احلقائق وجلنة التحقيق املشرتكة زيارة موقع احلادث واملنطقة
احمليطة به يف خان شيخون يف أسرع وقت إلجراء حتقيق واسع
النطاق» .كما طلب من «كل األطراف يف سورية تأمني الوصول
الكامل واآلمن ّ
للجنتني إىل موقع احلادث واملنطقة احمليطة به»،
وطلب من منظمة حظر األسلحة الكيماوية وجلنة التحقيق الدولية
تشكيل فريق حتقيق يراعى فيه التوازن اجلغرايف» ،كما يطلب
من جلنة التحقيق تقديم تقرير إىل جملس األمن «للنظر يف كيفية
التحرك» يف شأنه.
وأوضح يان إيغالند منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية أن
جتدد االهتمام األمريكي باحلرب الدائرة يف سورية ،أمر حمل ترحيب
إذا ما قاد إىل جهد أمريكي -روسي جديد من أجل التوصل إىل
حل سياسي .وقال« :أمتنى أن تكون هذه نقطة حتول ...آمل بأن
يكون ميالدًا جديدًا للديبلوماسية».
وقال الرئيس السوري بشار األسد يف مقابلة صحافية ،إن
حكومته ليس أمامها من خيار سوى االنتصار ،وإنها مل تستطع
التوصل إىل «نتائج» مع مجاعات املعارضة اليت شاركت يف
حمادثات السالم األخرية ،فيما قال وزير اخلارجية السوري وليد
املعلم إن جتارب بالده السابقة مع التحقيقات الدولية مل تكن
«مشجعة» .وقال إن دمشق لن تدرس فكرة إجراء حتقيق إال بعد
معاجلة خماوفها .وأكد املعلم جمددًا نفي حكومته أن تكون وراء
هجوم الثلثاء على خان شيخون.

قمة ترامب  -شي...
تتمة املنشور على الصفحة االول

فلوريدا ،إذ يسعى ترامب إىل تنازالت جتارية من العمالق
ّ
لتجنب خروج أزمة متفاقمة مع كوريا الشمالية
اآلسيوي ،كما جيهد
عن السيطرة.
والتقى ترامب وشي جينبينغ للمرة األوىل أمس االوىل ،خالل
قمة تستمر يومني يف منتجع ميلكه الرئيس األمريكي يف فلوريدا،

بعد استفزاز آخر من كوريا الشمالية ،إذ أطلقت صاروخًا باليستيًا،
يهدد أمريكا
يف ما اعتربه مسؤولون أمريكيون اختبارًا فاش ًال مل
ّ
الشمالية ،لكنه يؤكد رغبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
يف تطوير ترسانته الصاروخية ،متحديًا عقوبات جملس األمن ،علمًا
أنه قد يأمر يف أي وقت بتنفيذ جتربة نووية أخرى.
«ستسوي» ملف
وكان ترامب حذر من أن الواليات املتحدة
ّ
بيونغيانغ« ،إذا مل تفعل ذلك الصني» .وتدرس اإلدارة األمريكية
فرض عقوبات على مصارف وشركات صينية تتيح لكوريا الشمالية
الوصول إىل النظام املالي العاملي.
وقال كورت كامبل ،أبرز الديبلوماسيني األمريكيني ملنطقة آسيا
خالل عهد الرئيس السابق باراك أوباما ،إن ترامب «جيعل األمر
يبدو وكأننا مستعدون للذهاب إىل حرب ،أو إجراء عمل عسكري،
وأعتقد أن ذلك لن يكون قاب ًال للتنفيذ» ،خصوصًا أن سيول،
عاصمة كوريا اجلنوبية ،تقع يف مرمى مدفعية كوريا الشمالية
وصوارخيها .وأضاف أن «مفتاح استخدام النفوذ يف التفاوض هو
وجوب التمتع بصدقية».
لكن وينستون لورد ،وهو سفري أمريكي يف بكني خالل عهد
ديبلوماسيي بالده يف آسيا
الرئيس الراحل رونالد ريغان ،وأبرز
ّ
أثناء عهد الرئيس السابق بيل كلينتون ،افرتض أن ترامب ال
«حم ّق يف أن الصني مشكلة يف شأن كوريا
خيدع ،وزاد أن األخري حُ
الشمالية ،وأن عليها بذل مزيد من اجلهود .وهو حُحم ّق يف إثارة
خماوف يف شأن ما ميكن أن تفعله الواليات املتحدة أحاديًا ،إذا مل
تتصرف» بكني .واستدرك أن تراجع ترامب يف شأن تايوان جعله
ّ
يبدو «منرًا من ورق».
وكان ترامب قال بعد انتخابه إنه ال يرى وجوب «التزامه»
السياسة األمريكية جتاه تايوان ،مطالبًا بكني بتنازالت يف التجارة
وملفات أخرى .ويف غضون أسابيع ،أكد ترامب جمددًا التزام
واشنطن سياسة «صني واحدة» .وأعلنت تايبه أمس االول أن
س خالل قمة ترامب– شي
واشنطن طمأنتها إىل أن مصاحلها لن حُمت ّ
جينبينغ.
وتعهد ترامب خالل محلته االنتخابية بوقف «سرقة» الصني
وظائف أمريكية ،وإعادة بناء قاعدة التصنيع يف الواليات املتحدة.
وكتب على موقع «تويرت» األسبوع املاضي أن بالده مل تعد قادرة
مرجحًا أن يكون
حتمل عجز جتاري ضخم وخسارة وظائف،
على
ّ
ّ
اجتماعه مع شي جينبينغ «صعبًا جدًا».
أكثر من املواجهات السياسية ،هو احتمال
لكن ما يقلق الصينيني
َ
أن حُحيرج ترامب شي جينبينغ
علنًا ،كما فعل مع قادة أجانب
آخرين .وقال مسؤول صيين إن
«ضمان أال خيسر الرئيس شي
ماء وجهه ،هو األولوية األوىل
للصني».

االكراد حيتفلون..
تتمة املنشور على الصفحة
االوىل
إجراء االستفتاء هذا العام،
استمرت املعارك يف املوصل
مروحية
«داعش»
وأسقط
للجيش العراقي .وتوقعت
وزارة اهلجرة استمرار تدفق
النازحني ،ووصول  150ألفًا
منهم إىل املخيمات خالل عمليات
التحرير اجلارية ،وحذر «املرصد
العراقي حلقوق اإلنسان» من
«أوامر تهدد آالف النازحني يف
بلدة هيت بالرتحيل».
«رويرتز»
وكالة
ونقلت
احلزب
يف
القيادي
عن
«الدميوقراطي الكردستاني»،
الوزير املال السابق هوشيار
زيباري تأكيده االتفاق بني
املسؤولني األكراد على إجراء
استفتاء لضم كركوك إىل
كردستان ،وعلى االستقالل عن
العراق «هذا العام» .وقال إن
ذلك «سيمنح القيادة تفويضًا
قويًا للدخول يف حمادثات مع
بغداد واجلريان من أجل احلصول
على أفضل صفقة لتقرير مصري
األكراد».
يف املوصل ،أكدت القوات
األمنية أن إحدى طائراتها
بنريان
أسقطت
املروحية
«داعش» يف اجلانب األمين،
ونعت قيادة العمليات املشرتكة

يف بيان «اثنني من فرسان طريان اجليش اللذين استشهدا،
بعدما سطرا ملحمة خالل إسناد املروحية رجال الشرطة االحتادية يف
الساحل األمين ،ولقنا خالهلا عصابات داعش اإلرهابية درسًا يف
الشجاعة وقتال منها ما يثلج الصدور» ،مؤكدة «تعرض طائرتهما
اهلليكوبرت لنريان معادية يف أرض املعركة».
وقال قائد احلملة الستعادة املوصل اللواء عبد األمري ياراهلل يف
بيان أمس االول ،إن «قوات مكافحة اإلرهاب متكنت من استعادة
حي الريموك الثاني ،بعد ساعات على سيطرتها على حي املغرب
وإدامة التماس مع حيي اآلبار واملطاحن».
وأكد شهود «سقوط قتلى وجرحى بني املدنيني يف مناطق حتت
سيطرة داعش نتيجة عمليات القصف ،يف أحياء الشفاء وقرب
كنيسة العذراء ،وحي الرفاعي» ،يف وقت ذكرت وسائل إعالم
حملية نق ًال عن سكان قوهلم إن «أكثر من  40مدنيًا قتلوا بقصف
جوي استهدف منز ً
ال كان التنظيم حيتجزهم فيه يف قرية الشهيد
معيوف ،غرب ناحية بادوش».
وقال آخرون إنهم ما زالوا يتلقون منشورات من اجليش حتضهم
على عدم مغادرة منازهلم ،فيما يتعرضون إىل أخطار سقوط تلك
املنازل على رؤوسهم .وأوضح النازح من منطقة اجلامع الكبري
عبدالعظيم اجلبوري ،أن «السكان يتجمعون عادة يف أحد املنازل
مستغلني وجود سرداب يف البيوت القدمية ،ما يعرضهم خلطر
مضاعف».
وتوقع وزير اهلجرة جاسم حممد اجلاف نزوح أكثر من  150ألف
شخص ،خالل عمليات حترير ما بقي من املوصل يف األيام املقبلة،
وطالب حمافظ نينوى والوزارات املعنية باإلسراع يف «تأهيل
املناطق احملررة وإعادة اخلدمات إليها وبذل اجلهود إلعمارها
وإعادة البنى التحتية لتشجيع النازحني على العودة».
إىل ذلك ،أعلن «املرصد العراقي» أن «عشرات العائالت النازحة
من مناطق سيطرة داعش يف أقضية القائم والرمادي والفلوجة
مهددة بالرتحيل من قضاء هيت ،يف حمافظة األنبار».
وقال يف بيان إن «النازحني يتلقون تهديدات بالرتحيل من الفلوجة
والرمادي».
وأكد حصوله على «أمر من قيادة عمليات اجلزيرة موجه إىل اجملالس
احمللية يف قضاءي هيت وحديثة وناحييت البغدادي وبروانة ،مبنع
استقبال العائالت النازحة من املناطق اليت ختضع لسيطرة داعش».
لكن قائمقام قضاء حديثة مربوك محيد مهيدي نفى تلقيه أي أمر أو
توجيه مبنع استقبال النازحني.
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سياسة

إرهابي مرتو سان بطرسبورغ استخدم «شوكوال» من سورية مؤمتر إقليمي «صيفي» للشرق األوسط
ي وقت تتزايد املخاوف من أن
يكون االعتداء االنتحاري الذي
استهدف حمطة مرتو األنفاق يف
مدينة سان بطرسبورغ اإلثنني
وأسفر عن سقوط  13قتي ًال،
مقدمة لشن هجمات جديدة،
سيطر الذعر على سكان املدينة
أمس االول ،بعد مساعهم دوي
انفجار أدى إىل انهيار جزء من
مبنى سكين ،من دون سقوط
ضحايا .وسبق ذلك إبطال
خرباء املتفجرات يف الشرطة
صباحًا عبوة ناسفة يف مبنى
آخر أخلي من السكان.
وعثرت الشرطة خالل عملية
دهم نفذتها يف وقت مبكر
من الصباح ،على عبوة ناسفة
معدة للتفجري يف مبنى سكين،
ّ
وجرى تفكيكها .وأوضحت أن
تركيبة العبوة تشبه العبوتني
اللتني استخدمتا يف هجوم
املرتو ،قبل أن تعلن اعتقال
مشبوهني بعالقتهم مبنفذ
هجوم املرتو القريغيزي أكرب
جون جليلوف.
وبعد ساعات ،هز انفجار مبنى
سكنيًا آخر يف منطقة قريبة
من موقع الدهم .وتباينت
املعلومات حول سببه ،إذ
نقلت وسائل إعالم روسية
عن شهود مساعهم دوي
انفجار قوي أدى إىل سقوط
قسم من واجهة املبنى ،فيما
أفادت وزارة الطوارئ بأن
احلادث «جنم عن انفجار أنبوب
للغاز داخل شقة بسبب أخطاء

ارتكبت خالل عمليات ترميم».
إىل ذلك ،أعلنت الناطقة
باسم جلنة التحقيقات الروسية
سفيتالنا بيرتينكو ،أن قوات
األمن حددت هوية مواطنني
من مجهوريات آسيا الوسطى
اتصلوا مبنفذ هجوم املرتو،
ودهمت منازل بعضهم ،حيث
عثرت على مواد وصفتها بأنها
«مهمة للتحقيق» ،واليت يتم
حتليلها.
ورأى خرباء أن االنتحاري
جليلوف «نفذ عملية غري متقنة
باستخدام عبوة بدائية الصنع
تعرف باسم شوكوال ،ويعتقد
أن موادها جلبت من سورية،
ورمبا بتوجيهات من مجاعات
متطرفة يف اخلارج مثل تنظيم
داعش ،من أجل جتميع العبوة،
وبال دعم مباشر».
ويؤيد ذلك نظرية تفيد بأن
روسيا تواجه نوعًا جديدًا من
اخلطر يتمثل يف متطرفني
إسالميني يندجمون يف اجملتمع،
وال ينتمون إىل مجاعات إرهابية
معروفة ،ما يصعب مهمة أجهزة
األمن يف تعقبهم.
ويف مدينة روستوف ،جرح
شخص يف انفجار عبوة ناسفة
قرب مدرسة .وقالت مصادر
أمنية إن مشردًا عثر على جسم
مريب انفجر حني حاول العبث
به.
على صعيد آخر ،أردت الشرطة
أربعة مسلحني متهمني بقتل
شرطيني يف هجوم شنوه

قبل يومني على حاجز أمين
يف مدينة أسرتاخان .ورجحت
وزارة الداخلية أن يكون هدف
اهلجوم االستيالء على أسلحة
احلاجز األمين من أجل تنفيذ
هجوم إرهابي.
كشفت
أسرتاليا،
يف
السلطات عن أنها تلقت
معلومات عن احتمال ختطيط
إرهابيني ملهامجة مراسم إحياء
ذكرى إنزال احللفاء على شبه
جزيرة غاليبولي الرتكية خالل
احلرب العاملية األوىل ،ونقلت
املعلومات هذه إىل أنقرة،
اليت أكدت وزيرة اخلارجية
األسرتالية جولي بيشوب أنها
«توفر دائمًا محاية أمنية عالية
خالل مراسم إحياء الذكرى».
وميثل يوم اإلنزال يف غاليبولي
يف  ٢5نيسان (أبريل) ،أول
معركة كبرية تشارك فيها
قوات من أسرتاليا ونيوزيلندا.
ويزور مئات من مواطين
البلدين املكان سنويًا حلضور
مراسم عسكرية عند الفجر.
وحدثت أسرتاليا توصياتها يف
ّ
شأن السفر إىل تركيا من دون
أن تغري موقفها الذي يطالب
الزوار بتوخي احلذر الشديد،
وإعادة النظر يف ضرورة
زيارة أنقرة وإسطنبول .أما
نيوزيلندا فدعت مواطنيها
إىل جتنب السفر إىل أنقرة
وإسطنبول ،وتوخي احلذر لدى
زيارة غاليبولي ومناطق تركية
أخرى.
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علمت الزميلة «احلياة» أن
البيت األبيض «يعتزم عقد
مؤمتر إقليمي للسالم منتصف
الصيف يف الواليات املتحدة»،
وأن الرئيس دونالد ترامب
ومستشاريه حبثوا مع اجلانبني
األردني واملصري يف هذا
الشأن بانتظار زيارة الرئيس
حممود عباس واشنطن خالل
أسابيع ،يف وقت أفادت أنباء
صحافية إسرائيلية بأن املوفد
األمريكي لعملية السالم جيسون
إسرائيل
طالب
غرينبالت
بتحسني الوضع االقتصادي
الفلسطيين كـ «عامل مساعد»
للحل السياسي.
وأكدت مصادر ديبلوماسية
عربية وأخرى أمريكية على
تواصل مع إدارة ترامب لـ
«احلياة» ،أن اإلدارة «ختطط
لعقد مؤمتر (إقليمي) كهذا»،
وأن التوجه املبدئي هو «عقده
يف متوز (يوليو) املقبل يف
حبضور
املتحدة»
الواليات
القيادات العربية واجلانبني
الفلسطيين واإلسرائيلي على
مستوى الرؤساء ،يف خطوة هي
األوىل منذ مؤمتر أنابوليس عام
.٢٠٠٧
وفيما مل يتم بعد حسم انعقاد
املؤمتر ،أكدت املصادر أن هناك
«تفاؤ ً
ال حذرًا» مبسار عملية
السالم وإمكان عقده .ومل يعلق
البيت األبيض ردًا على أسئلة
على هذه اخلطط.
وعلى رغم أن صورة التحرك
األمريكي يف عملية السالم مل
تتبلور حتى اآلن ،إال أنها تدور
حلقتني :األوىل حتظى بتوافق
يف
نْ
آراء األمريكيني والفلسطينيني
واإلسرائيليني ،وتتعلق بتعزيز
االقتصاد الفلسطيين يف الضفة

الغربية وقطاع غزة .والثانية أن
يكون «السالم االقتصادي»
الدولتني،
مقدمة لتطبيق حل
نْ
وهو ما يطالب به الفلسطينيون،
األمريكيون،
إليه
ويصغي
وخيتلف اإلسرائيليون يف شأنه
بني أنفسهم.
وفكرة «السالم االقتصادي»
ليست جديدة يف القاموس
يروج هلا زعيم
اإلسرائيلي ،إذ ّ
«إسرائيل بيتنا» ،وزير الدفاع
أفيغدور ليربمان منذ سنوات
كبديل من حل الدولتني .لكن
اجلديد فيها اقتناع وزراء من
«ليكود» بها ،بينهم زعيمه
بنيامني نتانياهو ووزير النقل
يسرائيل كاتس ،الذي أبدى
استعدادًا لدعم اقتصاد غزة
أيضًا ،وإن بشروط إسرائيلية
متشددة.
واتضح أمس أن لقاءات غرينبالت
مع املسؤولني اإلسرائيليني
والفلسطينيني ووزراء خارجية
عرب مل تتناول جلم االستيطان
يف األراضي الفلسطينية احملتلة
فحسب ،إمنا أيضًا سبل حتسني
االقتصاد الفلسطيين.
وجاء الفتًا أن نتانياهو عرض
خالل االجتماع األخري حلكومته
األمنية املصغرة مطلبًا أمريكيًا
بقيام إسرائيل خبطوات مهمة من
أجل حتسني الوضع االقتصادي
واإلنساني يف الضفة والقطاع
كجزء من جهوده الستئناف
املفاوضات ،وبهدف توفري جو
مؤيد هلا« ،على أن تكون هذه
اخلطوات ملموسة يظهر تأثريها
الفوري» ،مضيفًا أنه يعتزم
التجاوب مع هذا الطلب لتفادي
ظهور إسرائيل كمن يعرقل
بتحريك
األمريكية
الرغبات
العملية السياسية .وأردف أن

ترامب معين بالتوصل إىل تسوية
سياسية يف املنطقة ،لكنه قال
إنه ال يعرف مضمونها.
ومل يستبعد وزراء أن يكون
السماح للفلسطينيني بالبناء
يف املنطقة «ج» اخلاضعة متامًا
لالحتالل اإلسرائيلي ،إحدى هذه
اخلطوات ،إضافة إىل فحص
طلب غرينبالت بتذليل العقبات
اليت تواجهها إقامة مدينة
«الروابي» الفلسطينية اجلديدة
مشال رام اهلل.
وكشفت صحيفة «هآرتس»
مطالب غرينبالت ،وقالت إنه
شدد على أن هذه اخلطوات
«ال تشكل بدي ًال من دفع
العملية السياسية إمنا هي عامل
مساعد» ،كما كرر مسألة دعم
اقتصاد غزة وإعادة إعمارها
يف لقاءاته مع املسؤولني
اإلسرائيليني ووزراء خارجية
عرب.
وتابعت الصحيفة أن غرينبالت
تأثر من االجتماعات اليت عقدها
يف القدس مع فلسطينيني
من غزة والضفة ،وأنه خرج
بانطباع بوجوب حتسني الوضع
الضفة،
يف
االقتصادي
ومواجهة التحديات اإلنسانية يف
القطاع ،مع تأكيده حرص بالده
على حاجات إسرائيل األمنية.
وأشارت إىل لقاء غرينبالت مع
وزير النقل اإلسرائيلي الذي
كرر أمامه خطته إلقامة جزيرة
اصطناعية مقابل قطاع غزة
يقام عليها مرفأ ومنشآت حتتية
للكهرباء واملياه تتيح لسكان
القطاع إقامة التواصل جغرافيًا
واقتصاديًا مع العامل «من دون
املس بأمن إسرائيل» ،ونقلت
عن غرينبالت تأكيده استعداد
ترامب للدفع قدمًا باملوضوع.
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اسرتاليا يف اسبوع

فرض قيود شديد على القروض العقارية

بعد إدانته بسوء السلوك..

هل سيودع ماكدونالد السجن؟

أوتو دارغون

واين بايرس

ايان ماكدونالد
أدانت حمكمة اسرتالية الوزير ومن املرجح اآلن ،أن ينضم
العمالي السابق حبكومة نيو ماكدونالد إىل إيدي عبيد
ساوث ويلز أيان ماكدونالد املسجون حاليا بعد إدانته
بتهمة سوء السلوك أثناء بسوء السلوك أثناء تقلده
تأدية منصب عام ،وبات منصبا عاما ملمارسته ضغوطا
ينتظر احلكم بالسجن لفرتة لصاحل مقهيني مملوكني سرا
طويلة من الوقت.
لعائلته مبنطقة سريكيوالر
وأدين ماكدونالد بالفساد بعد كواي.
ثبوت تهميت سوء السلوك مايكل ماكوغ ممثل النيابة
أثناء تقلده منصبا عاما.
قال إن ماكدونالد أراد
ميتالند
صديقه
ومن احملتمل أن ينضم مساعدة
إىل
ماكدونالد
مرشده عالوة على تعزيز فرصه بعد
السياسي السابق إيدي عبيد ،اعتزاله السياسة.
 73عاما ،خلف القضبان ،بعد
أن حكمت هيئة احمللفني
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
باإلمجاع أن وزير الطاقة
السابق منح رخصة تعدين
فحم بشكل غري عادل إىل
صديقه
يرتأسها
شركة
النقابي جون ميتالند.
ماكدونالد وميتالند ،الرئيس
السابق لنقابة تعدين الغابات
والبيئة وقفا يف االجتاهني
قفص
من
املضادين
االتهام ومل يتبادال النظرات
أثناء إصدار هيئة احمللفني
حكمهما.
بيد أن رد الفعل خارج
احملكمة كانة مبتهجا حيث
رحبت باحلكم كافة األطراف
السياسية األسرتالية.
قائد حزب العمالي احلالي
بالوالية لوك فولي قال إن
الرجل املعروف بأنه «اخلصية
اليسرى» إليدي عبيد سوف
يشاركه الزنزانة اآلن.
رئيسة حكومة نيو ساوث
ويلز غالديز برجيكليان حثت
القاضي على إصدار حكم
بالسجن على ماكدونالد.
حماكمة ماكدونالد استمرت
ستة أسابيع ،حيث علمت
هيئة احمللفني أن وزير
الطاقة السابق منح عام 2008
رخصة الفحم يف دويلز جريك
مبنطقة هانرت فالي لشركة
تدعى «دويلز جريك ماينينج»
الذي يرتأس ميتالند جملس
إدارتها.
شركة
ماكدونالد
ومنح
ميتالند رخصة التعدين دون
أن يقيم مزادا تنافسيا ضاربا
بالقانون عرض احلائط بل أنه
مل خيرب زمالئه الوزراء حبكومة
نيو ساوث ويلز بقراره.

حاكم البنك املركزي حيذر من مستقبل
مظلم ينتظر أسرتاليا
حذر فيليب لوي حاكم البنك
املركزي األسرتالي من تفشي
ما يسمى «املديونية السلبية»
النامجة عن منح البنوك قروضا
ألشخاص لشراء عقارات مثال
دون أن يكون دخلهم املالي
قادرا على تسديد القروض،
واالعتماد على االستثماريف
العقار املراد شراؤه أو مزايا
ضريبية لتغطية الديون.
وأضاف لوي أن ذلك من شأنه
أن يغذي شهية استثمارية غري
صحية تزيد من اإلقبال على
القروض العقارية بنظام «الفائدة
فقط».
وانتقد لوي البنوك األسرتالية
ملنحها قروضا ألشخاص ليسوا
مؤهلني لذلك.
يأتي ذلك قبل مخسة أسابيع
من إعالن املوازنة الفيدرالية،
حيث تعترب تصرحيات لوي مبثابة
تدخل من أكرب صوت اقتصادي
مستقل يف أسرتاليا يف املعركة
السياسية املتعلقة بتوفري وحدات
سكنية بأسعار معقولة ،حمذرا من
خطورة الفقاعة العقارية.
وتابع لوي« :االرتفاع املستمر
يف املديونية السلبية وزيادة
أسعار املنازل خطر يهدد الصحة
املستقبلية لالقتصاد األسرتالي
ويزيد من هشاشة األمور.
وللمرة األوىل يضع البنك املركزي

صلة مباشرة بني «الرتتيبات
«غري
والشعبية
الضريبية»
املعتادة» للقروض اليت تعتمد
على نظام «الفائدة فقط».
يذكر أن املديونية السلبية متنح
املستثمرين ميزة ضريبية متتد
خالل فرتة القرض.
بيد أن ذلك يعين أن املقرتض ال
يدفع أساس القرض ،مما يؤثر
سلبا على سوق العقار ،وجيعله
أكثر تعرضا للمخاطر.
ويف العام املاضي ،بلغت نسبة
القروض بنظام «الفائدة فقط»
يف أسرتاليا  % 40من إمجالي
التعامالت.
األسبوع املاضي ،أصدرت هيئة
 apraاملنوطة مبراقبة أداء
البنوك بيانا أعلنت فيه رغبتها
يف أال تزيد نسبة القروض من
هذا النوع عن .% 30
واستطرد حاكم البنك املركزي
يقول أن تلك الضوابط كانت
ضرورية جلعل النظام أكثر
قدرة على التحمل واالستمرارية
وحتسني املقاومة.
وحذر لوي من ارتفاع مستوى
ديون العائالت األسرتالية اليت
زادت العام املاضي بنسبة 6.5
 ،%رغم أن الزيادة يف إمجالي
دخول العائالت مل تتجاوز % 3
مما خيلق فجوة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164

كريستي المونت

من املقرر ارتفاع أقساط
الرهون العقارية يف أسرتاليا
بعد أن أعلنت هيئة احلوكمة
والتنظيم األسرتالية أنها
بصدد فرض تشديدات أكرب
على اإلقراض.
ومن املتوقع أن يتلقى
املقرتضون العقاريون ضربة
شديدة بعد إعالن اهليئة
املنظمة لألوضاع املصرفية
أنها بصدد فرض تضييقات
إضافية مشددة للحد من
عملية اإلقراض العقاري.
وبعثت اهليئة املذكورة حتذيرا
شديد اللهجة لكافة املقرضني
مفاده أنها قررت فرض قيود
أكثر صرامة على املمارسات
املصرفية اخلاصة باإلقراض
العقاري وتعتزم تقويض منو
األنشطة املذكورة.
وذكرت تقارير أن الصعوبات
األكثر وطأة للقيود ستقع
على عاتق املقرتضني بنظام
«الفائدة فقط»باإلضافة إىل
القروض االستثمارية.
ووفقا للقيود اجلديدة ،فإن
نظام «الفوائد فقط» لن
يتجاوز  % 30من إمجالي
بنظام الرهون
اإلقراض
العقارية اجلديدة وغريها من

الضوابط الصارمة األخرى.
من جانبهم ،قال خرباء القطاع
مثل اوتو دارغون املدير العام
ملؤسسة الرهون العقارية
املنزلية « Home Loan
 »expertsإن اإلجراءات
اجلديدة تعين آالم أكثر
بالنسبة للمقرتضني.
ومضى يقول« :املقرتضون
سيستمرون يف مشاهدة املزيد
من االرتفاعات فيما تبقى من
هذا العام ،السيما فيما يتعلق
بقروض نظام «الفائدة فقط»
والقروض االستثمارية».
واستطرد« :منذ  15عاما
مضت كان طبيعا أن تدفع
فائدة  % 1فقط يف القروض
االستثمارية لكن ذلك بات
ماضيا».
من جهته ،قال واين برييس
رئيس اهليئة إن اإلقراض
بنظام «الفائدة فقط» ميثل
حوالي  % 40من إمجالي
قروض الرهون العقارية.
الشهر املاضي ،اختذت البنوك
األسرتالية األربعة الكربى
قرارا برفع أسعار الفائدة وهو
ما شكل ضربة كبرية ملعظم
املقرتضني.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Services we provide include:
• Residential and
 مجيع اخلرائط والتصاميم Commercial Design & Build• Urban Planning
املعمارية واالنشائية،
• Hydraulic design and flood
 خرائط احلديد والباطون،studies
• Mechanical & HVAC
 خرائط لكل ما يتعلق باملياه.design
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

خدماتنا تشمل:

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم
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أسرتالية المرأة مسلمة :اخلعي
النقاب وعودي إىل لبنان

املرأة املعتدية ماري فيلد 60 ،عاما

املرأة املنتقبة التي تعرضت لهجوم عنصري
وصفت امرأة منتقبة بسيدني
كيف تعرضت العتداء خبيث
أمام مركز تسوق مزدحم
بعاصمة والية نيو ساوث ويلز
حيث صاحت فيها سيدة قائلة:
«أنت دميمة جدا» ،وطالبتها
بنزع نقابها والعودة إىل لبنان.
املرأة املسلمة ضحية اهلجوم
العنصري كانت تعمل يف مركز
لرعاية الطفل ،باإلضافة إىل
عملها يف جمال تعليم السباحة.
وقالت املرأة اليت طلبت عدم
ذكر امسها« :لقد صرخت يف
وجهي قائلة« :جيب أن ختلعي
هذا النقاب ،فأنا ال أعلم ما هو
شكلك ،أنت لست أسرتالية،
وينبغي أن تعودي يا ملعونة
إىل لبنان».
وأردفت املرأة الضحية« :لقد
أخربت تلك املرأة اجلميع أنها
لن تتوقف ،وطالبت اجلميع
مبساعدتها ضدي بسبب منط
مالبسي».
واستطردت« :لقد كنت مرعوبة
جدا ،وشعرت باملهانة والصدمة،
عندما طالبتين بالعودة إىل دوليت
لقد ولدت هنا يف أسرتاليا ،ومل
أغادرها أبدا».
وأردفت أنها ممتنة لعدد من
األشخاص الذين رفضوا دعم
املرأة املعتدية ،كما أشادت

بدور الشرطة اليت شاهدت
لقطات فيديو للحادث التقطتها
الضحية عرب هاتفها اجلوال.
وزادت بقوهلا« :لقد جعلوني
أشعر أن شيئا ما سوف ُيفعل،
وكانوا جادين ومهتمني».
ولفتت املرأة أنها ترتدي النقاب
منذ حنو  7.5سنة ،وتعرضت
للمضايقات عدة مرات ،مثل
قيام رجل من خالل نافذة
سيارته برتديد أصوات تشبه
نباح الكلب للسخرية منها».
ومضت تقول« :ال أدري ملاذا
يعتربني البعض وكأنين ملكية
عامة ويريدون ما يقولون دون
احرتام ملشاعري».
املرأة املعتدية تدعى بولني
ماري فيلد ،وكانت يف فرتة
إفراج بكفالة عن اتهامات سابقة
تتعلق بتعطيل عمل مسؤول
لشرطي
واإلساءة
إسعاف
وتوجيه السباب له.
وجرى اقتيادها إىل احلجز لكنها
حصلت على كفالة مشروطة يف
حمكمة باراماتا صباح السبت.
ومن املقرر أن متثل فيلد أمام
حمكمة بانكستاون يف  19أبريل
اجلاري.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سجن سوبر ماكس ..معقل التطرف يف أسرتاليا
عندما يسجد أكثر من  30سجينا
مسلما على سجاجيد الصالة
داخل سجن «سوبرماكس» يف
غولبورن ،فإن ذلك أمر ال يهم
كثريا قاتال متمرسا مثل إيفان
ميالت.
إيفان ميالت ذكر يف خطابات
حصرية أرسلها إىل «نيوز.كوم»
أنه أحد حفنة قليلة من السجناء
غري املسلمني يف أحد أشد سجون
أسرتاليا حراسة أمنية.
ميالت ،القاتل املتجول الذي
سفك دماء سبعة أشخاص ينزوي
على نفسه داخل السجن ،ويدع
اإلرهابيني املتطرفني املدانني
يف حال سبيلهم ،الفتا إىل أنه
يقدم هلم طعام خاص ،وسجاجيد
خضراء للصالة ،ونسخا من
املصحف ،مع منحهم حرية الصالة
 5مرات يوميا.
وتابع ميالت« :أي وجبات خاصة
يتم تقدميها خصيصا للمسلمني،
ومبجرد أن يعلن سجني انه مسلم،
يتم منحه وجبات ال تتعارض مع
الدين».
واستطرد« :ينبغي إعداد وجبات
لكافة الثقافات .وضع املسلمني
راسخ هنا».
سجناء داخل سجن غولبورن
الرئيسي حيث يتقاسم املسلمون
ساحة خارج الدائرة ويؤدون
صلواتهم اخلمس على سجاجيد
خضراء صوب قبلتهم مكة.
ليس كل املسلمني املتطرفني
داخل «مركز تقويم املخاطر
العالية» ،وهو االسم الرمسي
لسجن سوبرماكس ،متهمني
بالتخطيط ملمارسات إرهابية.
البعض منهم قتلة وينحدرون
من عائالت مسيحية ،وحتولوا إىل
اإلسالم خلف األسوار.
ولكن وفقا ملا ذكرته صحيفة
األسرتاليان ،فإن اإلسالم أصبح
يستحوذ على فكر السجناء الذين
يتسمون بالعنف ،وميارسون
الدين داخل سجن سوبرماكس.
ومن أجل ذلك ،فإن سجن سوبر
ماكس جنوب غرب سيدني يطلق
عليه  Super moSqueأو
«املسجد السوبر».
مفوض السجون بوالية نيو
ساوث ويلز بيرت سيفرين اعرتف
أن سجن سوبرماكس ،ومعظم
سجنائه إما مدانني باتهامات
تتعلق باإلرهاب ،أو يف احلبس
االحتياطي ينتظرون حماكمتهم،
أصبح مأوى لإلسالم الراديكالي.
وأوصى سيفريين بقوانني جديدة
الحتجاز حوالي  11إرهابيا مدانا
بعد انتهاء فرتات حبسهم.
القاتل املتمرس إيفان ميالت
قال إنه ال خيتلط بأغلبية السجناء
املسلمني بسجن سوبرماكس
حمذرا من أن معتقداتهم الثقافية
تتم مراعاتها بها خلف القضبان.
وداخل سوبرماكس توجد ثالث
وحدات منفصلة تضم الزنازين
اليت تتألف من غرف تستضيف
كل منها سجينني أو ثالثة.
ومن بني السجناء أعضاء خطة
«بيندينيس» اإلرهابية ،واملوجة
األحدث من املتطرفني امللهمني
من داعش.
لكن سوبرماكس يضم أيضا

سجناء داخل سجن غولبورن الرئيسي حيث يتقاسم املسلمون ساحة خارج الدائرة ويؤدون صلواتهم الخمس على سجاجيد
خضراء صوب قبلتهم مكة.

أكثر السجناء خطورة ودهاء
يف أسرتاليا ،والذين تتزايد
احتماالت هروبهم أو إحلاقهم
األذى حبراس السجن أو ضرب
باقي اجملرمني.
وتضم قائمة السجناء بسام
محزة قائد عصابة «أشقاء ألجل
احلياة» ،وغرميه السجني «فرهاد
كاومي» ،والسجني العنيف خارج
نطاق التنبؤات مارتن توكي،
الذي يقضي عقوبة السجن 22
عاما على األقل لقتله زوجته عام
.2001
القاتل ليث مارشانت الذي
يقضي عقوبة  38عاما يف السجن،
حتول إىل اإلسالم وأصبح شديد
التطرف حتى أنه يتجنب النوم
على الفراش ويفضل النوم على
األرض.
وحيتوي السجن على  171كامريا
مراقبة ،وخيضع السجناء ملراقبة
على مدار اليوم داخل زنازينهم
الباردة اليت تبلغ مساحة كل منها
 4 x 3أمتار.
ومن أجل تقليص خطر حماوالت
اهلروب والعنف يتم تبديل
السجناء داخل الزنازين كل
أسابيع قليلة ،ويتم تفتيشهم
بآشعة إكس بانتظام ،وكذلك
مراقبة طعامهم.
سجناء يف الساحة الرئيسية
لسجن غولبورن حيث يتم فيه
احتجاز أسرتاليني وأسيويني.
أحد أوائل سجناء خطة بندينيس
اإلرهابية الذي خرج من السجن
كان خالد شروف الذي أطلق
سراحه بعد  4سنوات من إدانته
بامتالك مواد لصنع قنابل عام
.2009
ويف  ،2013هرب شروف من
أسرتاليا ،مستخدما جواز سفر
مستعار للقتال يف صفوف
داعش يف سوريا.
ليس مؤكدا بعد إذا ما كان
شروف ،الذي أخذ عائلته إىل
سوريا والذي أظهرت صورا
على اإلنرتنت جنله الصغري
حيمل رؤوسا مقطوعة لضحايا
داعش ،قد لقي حتفه يف إحدى
املعارك.

زنزانة داخل سجن «سوبرماكس» الذي يتبادل فيه اإلرهابيون املتطرفون معتقداتهم

إيفان ميالت اآلن يبلغ من العمر  72عاما ،وسيموت يف السجن.

ويعتقد أن صديقه حممد العمر
مات إثر هجوم صاروخي يف
سوريا أو العراق.
حممد علي عم حممد العمر كان
قائدا خللية بندينيس اإلرهابية
ويقضي عقوبة السجن  21عاما

يف سوبرماكس.
أما خالد شيكو وابن شقيقه
مصطفى فهما يقضيان عقوبة
السجن  20و  19.5عاما على
التوالي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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نيو ساوث ويلز تعاقب مستثمري العقارات األجانب بهذا القرار

دومينيك بريوتيت وزير الخزانة بنيو ساوث ويلز
جترى اآلن حماوالت لزيادة
ضريبة الدمغة على مشرتيات
األجانب يف الثروة العقارية
بنيو ساوث ويلز.
وتأتي الضغوط بعد الزيادة
امللحوظة ألعداد األجانب الذين
يبتاعون وحدات سكنية داخل
الوالية األسرتالية.
وتدرس حكومة نيو ساوث ويلز
زيادة الضريبة على املستثمرين
األجانب من أجل توفري وحدات
سكنية أكثر وأرخص مثنا
للراغبني يف شراء املنزل األول
من األسرتاليني.

وكشفت إحصائيات جديدة أن
أكثر من  % 10من الوحدات
العقارية اليت مت بيعها يف نيو
ساوث ويلز كانت من نصيب
األجانب.
كما أفادت اإلحصائيات أن ثلث
هؤالء األجانب صينيون.
األرقام اليت أصدرها مكتب
إيرادت الوالية تكشف أنه يف
فرتة الشهور الثالثة منذ يوليو
إىل سبتمرب  ،2016كان لنصيب
األجانب  % 11من إمجالي
مشرتيات الوحدات السكنية
العقارية بوالية نيو ساوث ويلز

مقابل  % 7.51فحسب من
األسرتاليني الذين متكنوا من
شراء املسكن األول هلم.
قائد املعارضة بالوالية لوك
فولي يضغط من أجل زيادة
ضريبة الدمغة على األجانب
الراغبني يف شراء وحدات
سكنية من  4إىل  % 7لتقليل
الضغوط اليت ميارسها هؤالء
على األسعار العقارية.
دومينيك بريوتيت ،وزير اخلزانة
حبكومة نيو ساوث ويلز ،على
علم باملشكلة ومن املتوقع أن
يزيد الضريبة يف موازنة يونيو.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

شيئان يؤديان إىل هبوط أسعار العقارات

ما الذي ميكن أن يتسبب يف
اخنفاض أسعار العقارات يف
سيدني
السيما
أسرتاليا،
وملبورن ،يف وقت يتوقع فيه
حتقيق منو متوسط؟
حدوث زيادة ملحوظة يف أسعار
الفائدة ،أو اخنفاض يف األجور
من شأنهما أن يتسببا يف
اخنفاض أسعار العقارات .مع
تنحية عوامل جانبا مثل إصالحات
ضريبية كربى ،أو اخنفاض
معدل منو السكان ،وفقا لتقرير
حديث.
وبينما مير االقتصاد األسرتالي
مبرحلة صحية نسبيا ،يبدو

االحتمال األكثر ترجيحا هو
صعود أسعار الفائدة ،وفقا
لتقرير نشرته مؤسسة «ديلويت
أسرتاليان مورجتيج» اخلميس.
ارتفاع أسعار الفائدة جيعل
أقساط القروض العقارية أكثر
تكلفة على الراغبني يف شراء
منازل وبالتالي يقل الطلب
وتنخفض األسعار.
يذكر أنه يف ظل البط ء يف منو
األجور التضخم ،ما زالت أسعار
الفائدة تقف عن مستويات
قياسية منخفضة يف البنك
املركزي األسرتالي ومل تشهد
أي زيادة ملحوظة.

لكن األكثر ترجيحا اآلن هو زيادة
أسعار الفائدة على حنو يتجاوز
احتماالت العام املاضي.
وتوقعت مؤسسة ديلويت أن
ينتقل املزيد من سكان سيدني
إىل ملبورن بعد اإلعالن األخري
حول إعفاء رسوم ضريبية
للراغبني يف شراء املنزل
األول.
وتشري التوقعات إىل أن الصعود
يف أسعار العقارات يف سيدني
وملبورن سيضحى أكثر اعتداال
من العام املاضي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

لالستعمال Apco 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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الدليل التجاري

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

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

األطماع اإلسرائيلية بالغاز اللبناني :أبعد مِن «مَ ْنع االستثمار»
يحيى دبوق

إعالن إسرائيل بدء مسار تشريعي إلصدار
قانون يف الكنيست يف شأن حدود املنطقة
االقتصادية البحرية اخلاصة بها ،مبا يشمل
قضم «املنطقة املتنازع» عليها مع لبنان،
و»رسالة االحتجاج» اليت أودعتها لدى األمم
املتحدة ،يهدفان إىل منع لبنان من منح
تراخيص التنقيب عن النفط والغاز ،يف هذه
املنطقة ،بعد أن امتنعت هي ،قسرًا ألسباب
أمنية ،عن االستيالء الفعلي على احلق البحري
اللبناني.
رجح وجودهما
يبدو أن النفط والغاز ،اللذين ُي ّ
بكميات جتارية كبرية يف املنطقة االقتصادية
تدعي إسرائيل حقًا فيها ،مل
اللبنانية اليت ّ
يعودا عمليًا يف متناول اللبنانيني ،متامًا كما
مل يعودا يف متناول اإلسرائيليني.
هذه هي النتيجة املباشرة لـ»رسالة االحتجاج»
اليت أودعتها إسرائيل لدى األمم املتحدة،
واليت تكاد تنهي فعليًا توجه أي من الشركات
الدولية لالستثمار يف ثالثة بلوكات ( 8و9
و )10حماذية للمنطقة االقتصادية اخلاصة
بإسرائيل ،وأبقتها معلقة.
ولكن ،هل الغاية اإلسرائيلية هي تبادل منع
االستثمار وحسب ،أم أن هناك غايات أخرى؟
تأكيد مصادر رمسية لبنانية رفيعة لـ «األخبار»
تقدم وال تؤخر ،وهي
أن اخلطوة اإلسرائيلية «ال ّ
جمرد حرب على ورق» ،ال خيلو من الصحة .إذ
أن اإلجراء التشريعي يف الكنيست ،على فرض
حتققه ،لن يفضي بالضرورة إىل التنقيب
اإلسرائيلي عن الغاز يف البلوكات اللبنانية.
إال أن القصة ال تنتهي هنا.
يف األساس ،تعد املقاربة اإلسرائيلية احلالية
ملسألة «املنطقة املتنازع عليها» مغايرة متامًا
لطبيعة تعاطي العدو تارخييًا يف فرض أطماعه.
تقرر إسرائيل مصاحلها وتفرضها
ففي العادةّ ،
حد أدنى ،سواء
بالقوة ،أو التهويل بها يف ّ
وافق ذلك احلق والقانون الدولي أم تعارض
معهما ...وعلى اجلانب اآلخر أن يعرتض ويلجأ
إىل الشكوى.
لكن ما حدث مع لبنان مغاير .الواضح أن
إسرائيل ال ترتدع وحسب عن فرض إرادتها،
بل ختشى من التلويح بفرضها بالقوة .فهي
تدرك ،كما يبدو من مواقفها وأفعاهلا ،أن
أي تصعيد كالمي من جانبها يتضمن تهديدًا
ّ
وأي رد من املقاومة ،سيؤثران
باستخدام القوة ّ
سلبًا يف جممل عمليات التنقيب واالستخراج
اليت تقوم بها ،ولن تنحصر السلبيات فقط يف
املنطقة املتنازع عليها ،رغم األهمية القصوى
هلذه املنطقة ،إذ تشري التقديرات اإلسرائيلية
إىل أن «البلوك  »9وحده ،حيتوي على احتياطي
ّ
يقل عن  7تريليونات قدم مكعبة
غاز ال
(صحيفة «غلوبس» االقتصادية اإلسرائيلية
.)2014/04/22
التحذيرات اللبنانية الصادرة عن املسؤولني
واخلرباء اللبنانيني ،وحتديدًا رئيس جملس النواب
نبيه بري ،من إقدام إسرائيل على «شفط»
النفط والغاز اللبنانيني ،هو واقع أقرت به
إسرائيل بصورة غري مباشرة يف معرض منعها
الشركتني صاحبيت امتياز التنقيب واستخراج
الغاز من حقل ألون د ،الواقع جنوب البلوك 9
اللبناني ،من مباشرة التنقيب.
يف هذا اإلطار ،كشفت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» ( )2016/08/15أن شركيت «نوبل
انرجي» األمريكية و»دليلك» اإلسرائيلية طلبتا
من السلطات اإلسرائيلية إذنًا بالتنقيب يف
املنطقة املتنازع عليها ،إال أن الرفض جاء
سريعًا ،خشية «تداعيات أمنية» مع اجلانب
اللبناني.
وأضافت أن الشركتني طلبتا الحقًا البدء
بالتنقيب يف احلقول املتامخة للمنطقة حمل
التنازع (حقول ألون أ ــــ ب ــــ ج ــــ د ــــ هـ
ــــ و) ،لكن الرد جاء أيضًا بالرفض ،وحتديدًا
يف ما يتعلق حبقل «الون د» ،بسبب املخاوف
من أن يؤدي العثور على الغاز فيه إىل إشعال

صراع والتصعيد مع اللبنانيني.
وكشف التقرير أن «االختبارات الزلزالية أظهرت
وجود طبقة جيولوجية حتت األرض تبدو واعدة
وميكن أن حتتوي على حوض كبري من الغاز».
ولفتت إىل أن «اخلرائط الزلزالية تشري إىل أن
جزءًا كبريًا من هذه الطبقة موجود يف األراضي
اللبنانية .وعندما طلبت الشركتان التنقيب
هناك ،قيل هلما إن هذا لن حيدث قريبًا ،رغم
وجود احتمال بأن يقوم اللبنانيون بالتنقيب
أو ً
ال من جانبهم ،وحياولون ختصيص كل الغاز
هلم».
هذه املعطيات تكشف نوعني مرتابطني من
األطماع اإلسرائيلية :أطماع يف االحتياطي الغازي
الضخم يف املنطقة حمل «التنازع» اليت تريد
أن تتقامسها مع لبنان ،وأطماع يف االستئثار
الكامل باالحتياطي (الضخم أيضًا) املتداخل
بني املنطقة االقتصادية «اخلاصة بإسرائيل»
(حقول ألون الواقعة خارج منطقة التنازع كما
تقول إسرائيل) واملنطقة اللبنانية.
لتحقيق ذلك ،عمدت إسرائيل أو ً
ال إىل إبقاء
الصوت منخفضًا ،من دون تصرحيات ومواقف
تهديدية ،وأيضًا من دون أفعال على األرض
ستجر تصرحيات ومواقف
لفرض حقائق كانت
ّ
وأفعا ً
ال مقابلة من اجلانب اللبناني ،وحتديدًا
ً
من قبل املقاومة .علما أن إحدى التداعيات
السلبية ألي تهديد باستخدام القوة العسكرية
من املقاومة كرد على قضم أو حماولة قضم
إسرائيلية ،سريفع قيمة التأمني الدولي على
عمليات احلفر والتنقيب إىل أحجام خيالية ،ما
يفقد اجلدوى االقتصادية من التنقيب.
سن قانون
وامتنعت إسرائيل ،ثانيًا ،عن
ّ
لتحديد املنطقة االقتصادية البحرية اخلاصة
بها ،رغم أنها حتدثت مرارًا عن مسار تشريعي،
سواء يف احلكومة أو الكنيست .حدث ذلك عام
 ،2011ويف  ،2013وتكرر عام  .2017ويتبني
من املتابعة أن هذه اإلجراءات ،تهدف إىل
ّ
«حل وسط»
الضغط على لبنان للمبادرة إىل
هو بطبيعته ملغوم ،وكرد فعل على فعل
تشريعي عمد إليه لبنان ،أو نتيجة مسار منح
تراخيص لشركات دولية .فإسرائيل ال تريد
مسارًا تشريعيًا للمنطقة االقتصادية اخلاصة
بها ينتهي بإصدار قانون يف الكنيست وإيداع
التحديد الحقًا لدى اجلهات املختصة يف األمم
املتحدة ،ألن من شأن ذلك أن يلزمها ،الحقًا،
باللجوء إىل القضاء أو التحكيم الدوليني يف
«نزاعها» مع لبنان ،وهما مساران قضائيان قد
ال حيققان أطماعها بالغاز اللبناني (املوجود يف
منطقة النزاع ،واالحتياطي املوجود يف املنطقة
اإلسرائيلية الذي ينجر إىل املنطقة اللبنانية).
إسرائيل،
وعمدت
ثالثًا ،إىل توسل اجلانب
كوسيط،
األمريكي
إلجياد تسوية ما ،بعيدًا
عن املقاربة األمنية أو
التهديد بها ،وبعيدًا عن
مسار تشريعي يفضي

تتحاشى إسرائيل
اللجوء إىل التحكيم
الدولي ألنه ال
يضمن تحقيق
أطماعها بالغاز
اللبناني

إىل اللجوء إىل القضاء أو التحكيم الدوليني.
الزيارات املكوكية للوفود األمريكية ،حبثًا عن
«حل تسووي» ،مل تأت فقط بناء على تلبية
مصاحل إسرائيلية ،بل أيضًا على مصاحل أمريكية
دفعت واشنطن إىل التدخل ،على خلفية مصاحل
شركة اكسون موبايل (اليت كان يديرها وزير
اخلارجية األمريكي احلالي ،ريكس تيلرسون)
باعتبارها اجلهة اليت سيتوافق عليها اجلانبان،
لتنفيذ التسوية ،وإيكاهلا التنقيب واستخراج
الغاز حلسابهما.
عمدت اإلدارة األمريكية السابقة إىل إجياد
تسوية ،مدفوعة مبصاحل «اسكون موبايل» ،منها
ما رفضها لبنان ومنها ما رفضته إسرائيل ،ومن
بينها اعتماد اخلط األزرق الربي ،وسحبه باجتاه
البحر ،كخط فاصل للمنطقتني االقتصاديتني.

«يديعوت» :الضغط على لبنان والواليات املتحدة يهدف إىل الدفع باتجاه تسوية رابحة إلسرائيل (أرشيف)
العرض حبسب صحيفة «غلوبس» العربية،
( )2014/04/22قدم إىل اجلانبني يف تشرين
الثاني  ،2013وقوبل بتجاوب لبناني مع طلب
تعديالت طفيفة ،فيما قوبل برفض إسرائيلي.
وحبسب تل أبيب ،اخلط األزرق ال يغري كثريًا
من اخلط املعتمد لدى لبنان ،وحيرفه قلي ًال ،ما
يبقي «املشكلة على حاهلا».
يف حينه ،أيضًا كما هي احلال اآلن ،هددت
إسرائيل بإصدار قانون حتديد املنطقة اخلاصة
بها .وأعلنت وزارة القضاء اإلسرائيلية
( ،)2013/12/20عن مشروع قانون بشأن حدود
املنطقة االقتصادية اخلالصة ،بصورة أحادية
اجلانب .وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت»
أن «القرار يأتي يف سياق الضغط على لبنان
والواليات املتحدة ،ويهدف إىل الدفع باجتاه
تسوية راحبة إلسرائيل».
لكن منذ ذلك الوقت« ،نام» امللف لبنانيًا،
و»نامت» معه التسوية األمريكية ،إىل أن
استيقظ لبنان أخريًا ،فعادت إسرائيل إىل
«الضغط» ،واستئناف التهديد بإصدار قانون
التحديد البحري.
على ذلك ،واضح جدًا ،أن احلركة اإلسرائيلية
شبيهة بأفعاهلا السابقة ،وتهدف إىل «استدراج
عروض تسوية» ،وهذا ما ورد كتأكيد عليه،
يف رسالة االحتجاج املرسلة إىل األمم املتحدة،
وتصرحيات وزير البنى التحتية اإلسرائيلي،
يوفال شتاينتس ،قبل أيام من أن إسرائيل
«منفتحة» على احللول.
احلقائق الواردة هنا ،ومعظمها يرد من إسرائيل،
تكشف حجم األطماع ووجهتها و»قنبلة احلل
امللغومة» وأساليب حتقيقها .فهل تستجيب
احلكومة اللبنانية صاحبة احلق لتلبية مصاحل
إسرائيل عرب تسوية ملغومة ،أم متضي قدمًا
يف حتقيق مصاحلها هي؟ سؤال يفرض نفسه
يف بلد كلبنان ،ميتهن مسؤولوه االختالف ،على
كل شيء.

ليعطونا اآلبار وليأخذوا منا شيئاً من املال!

« 2010/06/24يديعوت أحرونوت»
… يقول مصدر رفيع جدًا يف سوق الطاقة يف
إسرائيل ،إنه سواء كان لبنان على حق ،أم مل
يكن ،فإن أسهل طريقة كي يكسب ما ً
ال من
احتياطات الغاز ،هو توقيع معاهدة سالم مع
إسرائيل… نعم إذا كان لدينا غاز هنا ،فمن
املرجح أن لديهم غازًا هناك.
وواضح أيضًا أن رجال األعمال اإلسرائيليني
واألمريكيني مستعدون للبحث والتنقيب
واستخراج الغاز كذلك يف املياه اللبنانية.
حبسب املصدر االقتصادي اإلسرائيلي« ،إذا
كان اللبنانيون جادين حقًا ويريدون االستفادة

من الغاز ،فبإمكانهم متكني الشركات
اإلسرائيلية من البحث عن الغاز يف املنطقة
االقتصادية اخلاصة بهم ،وإيكال عمليات
التنقيب إىل إسرائيل مقابل عطاءات مالية
تدفع هلم.
لكن بعد دراسة هذه املسألة واملراجعة حوهلا،
تبني أنها متعذرة ،ذلك أن لبنان وإسرائيل
يف حالة حرب ،ما يعين أن مسائل التنقيب
واستخراج الغاز غري ذات صلة ،وسيحتاجون
إىل مدة طويلة جدًا ،سنوات طويلة ،كي يتمكنوا
من االستفادة من احتياطي الغاز لديهم».

«ليخرس اللبنانيون»

إحدى أهم احلجج املعتمدة لدى تل أبيب،
يف إثبات «احلق اإلسرائيلي» يف املنطقة
«املتنازع» عليها مع لبنان ،هي محاقة أو خطأ
أو خطيئة أو تفريط حكومة الرئيس السابق،
فؤاد السنيورة حبدود املنطقة االقتصادية
اخلاصة بلبنان .عام  ،2007فاوضت حكومة
السنيورة احلكومة القربصية ،على ترسيم
احلدود البحرية بني اجلانبني ،ووافقت على
يفرط مبساحة واسعة جدًا
خط حدودي ،جنوبيّ ،
من املنطقة االقتصادية اخلاصة بلبنان ،تزيد
يف مساحتها ،عن املنطقة البحرية اليت تطالب
بها إسرائيل .وتعتمد إسرائيل هذا التفريط،
كإثبات ،على «احلق اإلسرائيلي» ،يف أي
مقاربة للنزاع البحري مع لبنان.
كمثال على ذلك ،قال رئيس احلكومة
اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،بعد إقرار خط
احلدود البحرية للمنطقة االقتصادية إلسرائيل
عام ( ،2011اليت تعود اآلن إلقراره من
جديد!) ،إن «اخلط احلدودي البحري الذي
أودعه لبنان لدى األمم املتحدة ،يتعارض مع
اخلط الذي توافقت عليه إسرائيل وأبرمته مع
قربص ،واألهم من ذلك كله ،أنه يتعارض مع
اخلط الذي حدده لبنان بنفسه ،عام  ،2007يف
اتفاقية ترسيم احلدود مع اجلانب القربصي».
يف ذلك ،أيضًا ،للداللة على حجم اخلطيئة،
كتبت «يديعوت أحرونوت» ،حتت عنوان
«ليخرس اللبنانيون» )2012/12/10( ،أن
«ادعاء لبنان بسرقة إسرائيل أجزاء من حقول
الغاز اللبنانية يف املتوسط ،هو حمض افرتاء»،
مشرية إىل أن «اخلرائط اليت رمسوها بأنفسهم
مع القبارصة ،تظهر أن إسرائيل مل تستول
على أي منطقة حبرية لبنانية ،بل إنها تنازلت
هلم عن منطقة حبرية كبرية ،قياسًا باخلط
احلدودي الذي أقروه مع قربص» ،وحبسب
الصحيفة «على اللبنانيني أن خيرسوا ،ألنهم
قد يرحبون من جراء صمتهم من الوضع ،كما
هو عليه حاليًا».
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مقاالت وتحقيقات

خطة الكهرباء :الشبهات حتيط بالعقود الرضائية ترامب رَّ
غي موقفه من األسد
يوجد عجز كبري بني الطلب على الكهرباء واإلنتاج
املتاح عرب مؤسسة كهرباء لبنان .يظهر هذا العجز
يف التقنني الذي يبلغ خارج بريوت اإلدارية حنو
 12ساعة يوميًا ،ما يضطر السكان إىل سد العجز
بواسطة املولدات اخلاصة .هذا الواقع يفرض أن
يكون هدف أي ّ
خطة هو زيادة اإلنتاج ،وهذا ال
جدال فيه ،إمنا اجلدال يف «الكيفية» و»الكلفة»
و»صراع املصاحل» ...وسعي النافذين الدائم إىل
حتقيق منافع خاصة يف ظل الفوضى والفساد.
ينطبق كل ذلك على ما جيري اآلن على صعيد
ّ
خطة الكهرباء ،اليت عرضها وزير الطاقة واملياه
سيزار أبي خليل ،ووافق عليها جملس الوزراء
بشرط العودة إليه إلقرار كل بند من بنودها.
طاملا ُوسم ملف الكهرباء بشبهات الفساد ،عرب
توقيع عقود ومنح تلزميات لشركات تدور يف
فلك النافذين .وطاملا ُ
مدت أساليب ملتوية
اعت َ
لضمان فوز شركات معينة يف املناقصات
واستدراجات العروض ،اليت جتري غالبًا خالفًا
لألصول القانونية ،ومنها العقود بالرتاضي.

ميسم رزق

نصّت الخطة يف بندها األول على استئجار طاقة من باخرتني بقدرة  800إىل  1000ميغاوات يف خالل
صيف ( 2017هيثم املوسوي)

هذه الشبهات أصابت خطة وزير الطاقة واملياه سيزار أبي خليل
منذ البداية ،وكانت حمور مالحظات واعرتاضات شهدتها جلسة
جملس الوزراء ،وطاولت بنود اخلطة ،حتديدًا األول واخلامس،
وهوية الشركات ذات الصلة بهذين البندين.
نصت اخلطة يف بندها األول على استئجار طاقة
يف التفاصيلّ ،
من باخرتني بقدرة  800إىل  1000ميغاوات يف خالل صيف ،2017
وإنشاء كافة األعمال الالزمة من كاسر أمواج ،وربط البواخر على
الشبكة وتقوية قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة اإلضافية
وتصريفها من خالل حمطات حتويل رئيسية نقالة (عدد  )5وإنشاء
خزانات للوقود عائمة يف كل من معملي دير عمار والزهراني
من طريق طريق استدراج عروض .وحتدث وزير الطاقة واملياه
عن عرض من شركة «كارادينيز» الرتكية لتوفري باخرتني ،بكلفة
إمجالية تبلغ  850مليون دوالر على  5سنواتُ ،ت ّ
غطى من خالل رفع
تعرفة مبيع الكهرباء.
أن اخلطة تضمنت عرضًا واحدًا ،هو
الشبهة األوىل يف هذا البندَّ ،
عرض الشركة الرتكية ،اليت ميثلها نائب رئيس تيار املستقبل،
أن هذه الشركة جاهزة
مسري ضومط .وتردد يف مناسبات ّ
عدة َّ
إلرسال الباخرتني فورًا إىل لبنان ،مبا يوحي بوجود اتفاقات مسبقة
أن أحد النواب
يف هذا الشأن .ويف هذا اإلطار ،علمت «األخبار» َّ
أن
الذين يعملون يف جمال األعمال ،أبلغ جهة رمسية لبنانية َّ
«الباخرتني هما غب الطلب ،وجاهزتان للسري باجتاه لبنان يف أي
حلظة»! على أي حال ،رفض جملس الوزراء تنفيذ هذا البند عرب
وأصر رئيس اجلمهورية ميشال عون على خضوع
عقود رضائية،
ّ
أن الشبهة
عملية التلزيم ألحكام قانون املناقصات العمومية .إال َّ
ِ
تنتف يف ظل وجود املهل القصرية للتلزيم ،وهي حبسب اخلطة
مل
أن هذه املهل تعطي
ال تتجاوز الشهرين أو الثالثة ،فض ًال عن َّ
أفضلية لشركة «كارادينيز»
على أي شركات منافسة ميكن
أن تتقدم إىل املناقصة ،لكونها
متتلك املعلومات عن الشبكة ،إذ
ِّ
تشغل الباخرتني املوجودتني
إنها
حاليًا.
وأثارت مصادر وزارية مسألة
أن إجراء مناقصة
املهل ،ورأت َّ
شفافة شبه مستحيل من الناحية
العملية يف خالل فرتة ثالثة
إن هذه املدة القصرية
أشهر .إذ َّ

كيف تطوّر املوقف األميكي؟

تضمنت الخطة
عرضاً واحداً
للشركة الرتكية
التي يمثلها
نائب رئيس
تيار املستقبل

ال تسمح باالحتفاظ مببدأ الشفافية والفرص املتكافئة من خالل
استدراج عروض ،يتضمن إجناز وتطبيق كل األعمال اليت يتطلبها
أن توفري
تشغيل الباخرتني وضمان تشغليهما .وأشارت إىل َّ
حمطات حتويل رئيسية وجتهيزها يف املعمل عرب شركات عاملية
ّ
تقل عن أربعة أشهر .وأثارت مسألة إبرام
كفوءة يستلزم فرتة ال
ملدة مخس سنوات ،مشرية إىل أن ذلك يتناسب مع مصلحة
العقد ّ
أن التحليل املالي لقيمة العقد
ورأت
الدولة.
مصلحة
ال
الشركات،
َّ
باملدة ،مشددة على ضرورة توفري
أن السعر مرتفع قياسًا
ّ
يظهر َّ
شروط التنافس اليت من شأنها أن تنعكس خفضًا يف األسعار.
ّ
اخلطة يف البند اخلامس على إنشاء معامل طاقة مشسية،
نصت
قدمه حتالف شركات «غروث ــ تسال ــ إينرتك ــ
من خالل عرض ّ
غروبو» ،ما ينطبق على البند األول ينطبق على هذا البند جلهة
أن
وجود عرض واحد وسعي إلبرامه عرب اتفاق رضائي .إال َّ
الشبهات اإلضافية نتجت يف خالل شرح أبي خليل هلذا البند يف
جلسة جملس الوزراء ،إذ مل يتطرق إىل شركة «غروث» ،بل حاول

«تضييع» احلاضرين بالرتكيز على شركة «تسال» املعروفة يف
الدول العربية ،مشريًا إىل أنه «جيب علينا توقيع عقود معها نظرًا
إىل كونها معروفة عامليًا» .وأثار عدد من الوزراء يف اجللسة هذه
أن اخلطة ال تطلب املوافقة على عقد مع
املسألة عرب توضيحهم َّ
«تسال» ،بل مع «غروث هولدينغ» .حبسب املعلومات ،حاول الوزير
إن «هذا البند ليس مهمًا ،حنن ذكرنا
أبي خليل التهرب بالقول َّ
اسم الشركة على سبيل املثال ال احلصر ،وميكن تغيريه» ،مشريًا
إىل تلقيه  177عرضًا يف جمال إنشاء معامل بالطاقة الشمسية.
أن هناك
يكفي البحث عرب «غوغل» عن شركة «غروث» ليتبني َّ
أساسًا لرسم الشبهات .إذ يتبني أن «غروث» هي شركة أمريكية،
ميض على تأسيسها سنتان ( 19آذار  ،)2015وميلكها فيليب
مل
ِ
خليل زيادة ،املعروف يف جمال البناء العقاري ،وله عالقة
تأسيسية مع العشرات من الشركاتhttp://appletonlv.com/( .
تقدم معلومات
أن الشركة
ّ
 .)president-and-ceoويظهر البحث َّ
مغلوطة عن عملها .ففيما تدعي أنها شاركت يف إجناز مشروع
« »toponah crescent dunesيف أمريكا (حبسب املستندات املدرجة
تبني أن منجز املشروع كان «solarreserve and ACE
ضمن اخلطة)ّ ،
 ،»COBRAكما ذكر على موقع (https://en.wikipedia.org/wiki/
 .)Crescent_Dunes_Solar_Energy_Projectوتدعي الشركة وجود
أراض للمشروع (عرب
شراكة مع مؤسسات دينية لبنانية لتأمني
ٍ
رسائل مدرجة أيضًا ضمن اخلطة) ،ليتبني من خالل املستندات
اليت قدمها الوزير أبي خليل وجود رسالة من هذه املؤسسات
تبدي فيها اهتمامها بدعم مشروع الطاقة الشمسية من دون ذكر
املقدم من الشركة
إن العرض
َّ
شركة «غروث هولدينغ» .كذلك َّ
مبوجب كتاب بتاريخ  27شباط ( 2017مدرج ضمن اخلطة) ،يعود
أما اتفاق
إىل شهرين فقط من عرض اخلطة يف جملس الوزراءّ .
«غروث» مع شركة «تسال» ،فهو خيوهلا بيع منتجاتها يف لبنان،
وليس عرض حتالف أو ائتالف لتنفيذ مشروع بهذا احلجم.
ماذا عن «تسال» نفسها؟ يتبني
من البحث أنها شركة سيارات
ّ
تصنع
أمريكية نشأت عام ،2003
سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية
فقط دون احلاجة إىل البنزين .وهي
تتعاون حاليًا مع شركة (موبيلي)
تقنيات
لتطوير
اإلسرائيلية
السيارات دون سائق يف األجيال
املقبلة من السيارات الكهربائية،

جرى الرتكيز
على شركة
«تسال»
املعروفة يف
الدول العربية

ويتداول معلومات عن استفادتها من حمطات الشحن اليت شيدتها
شركة (بيرت بليس) اإلسرائيلية كذلك!
ال يقتصر هذا البند على الشبهات ،إذ من املعروف أن هذه
املعامل إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حتتاج إىل مساحات
واسعة من األراضي.
أن
حني
يف
ميغاواط،
1000
إلنتاج
حمطة
إنشاء
فاملطروح هو
َّ
أكرب حمطات الطاقة املوجودة يف العامل ويف دول كبرية ال تتجاوز
قدرتها  600ميغاوات ،مثل حمطة «نور »1للطاقة الشمسية يف
املغرب اليت ُد ِّ
ش َنت يف العام املاضي ،كمرحلة أوىل من مشروع
سيكون األضخم يف العامل ،فهذه احملطة متتد على مساحة 450
هكتارًا ،وتضم نصف مليون من املرايا العاكسة وال تنتج سوى
َ
حنو  160ميغاوات من الكهرباء .وحبسب هذا املشروعُ ،
ستهلك
ست
مساحة  3000هكتار يف النهاية ،إلنتاج  580ميغاوات من الكهرباء،
وإمداد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة ،حبسب ما أعلنته
الوكالة املغربية للطاقة الشمسية عند إطالق املشروع.

بعد الكلمة النارية اليت ألقتها مندوبة واشنطن يف جملس االمن
نيكي هالي وهددت فيها بعمل عسكري أحادي ضد النظام
السوري ،حتدث الرئيس االمريكي دونالد ترامب عن تغيري مفاجئ
يف سياسة ادارته حيال سوريا ،وإن يكن ترك أسئلة كثرية معلقة
.
وقال ترامب يف حديقة البيت االبيض إن هجومًا كيميائيًا يف
سوريا أودى بعشرات الضحايا ،بينهم أطفال «جتاوز خطوطًا عدة
بالنسبة إلي» .وأضاف« :من املمكن جدًا ،وأقول لكم إن موقفي
جتاه سوريا و#األسد تغري كثريا ،فنحن نتحدث اآلن عن مسألة
خمتلفة متاما».
ويف نقاش ساخن مبجلس األمن قالت هالي إن «روسيا تستعمل
يف كل مرة املغالطات نفسها إلبعاد الشبهة عن حلفائها يف
دمشق».وحملت إىل إمكانية حترك إحادي من الواليات املتحدة،
قائلة «عندما تتخلى األمم املتحدة باستمرار عن واجب التحرك
مجاعيا ،يتحتم يف بعض األحيان على بعض دول أن تتحرك
مبفردها».
وكانت االدارة االمريكية أشارت االسبوع املاضي أن إطاحة االسد
مل تعد أولوية .من هذا املنطلق ،قد توحي تصرحيات ترامب أن
خلع االسد عاد اىل الطاولة ،وإن يكن مل يقل ذلك صراحة ،تاركًا
واشنطن تتساءل عن اخلطوة التالية.
ولكن سرعة التغيري يف املوقف كانت الفتة.
فاالسبوع املاضي ،قال وزير اخلارجية االمريكي ريك تيلرسون يف
تركيا أن مصري األسد «يقرره الشعب السوري».
ويف اليوم نفسه ،أبلغت املندوبةاالمريكية يف جملس االمن نيكي
هالي اىل جمموعة من الصحافيني أن «أولويتنا مل تعد اجللوس
هناك والرتكيز على إزاحة األسد».
وعندما سئل الناطق باسم البيت االبيض شون سبايسر يف 31
آذار عن شرعية حكم االسد ،أجاب« :هناك واقع سياسي علينا
قبوله لناحية املكان الذي وصلنا اليه االن .خسرنا فرصًا كثرية
خالل االدارة السابقة يف ما يتعلق باألسد» .وأكد أن املوقف الذي
عرب عنه تيلرسون وهالي «يعكس حقيقة أن القرار ( مصري االسد)
يعود للشعب السوري».
انتقادات
وأثار كالم تيلريسون انتقادات واسعة حتى بني اجلمهوريني.
وقال السناتور ماركو روبيو ،وهو املرشح اجلموري السابق للرئاسة
إلذاعة فلوريدا إنه ال يعتقد إنها «صدفة أن حيصل هذا (هجوم
خان شيخون) بعد أيام قليلة) على كالم تيلرسون.
ونقلت عنه وكالة أسوشيتد برس أن «االسد يعتقد ،ولألسف
قد يكون صائبًا ،أنه قادر أن خينق شعبه بغاز السارين ،ويقتل
أطفا ً
ال ومدنيني أبرياء ،وأن الناس سيشتكون وسيعقد اجتماع
جمللس األمن ثم تستمر احلياة ويبقى يف السلطة».
وقال السناتور جون ماكني لشبكة «سي أن أن» االمريكية
للتلفزيون أن كالم تيلرسون «هو أحد التصرحيات األكثر غرابة
مسعتها يف حياتي».
ولفت السناتور اجلمهوري ليندسي غراهام االسبوع املاضي إىل
أن أي قبول بواقع استمرار االسد يف السلطة «سيكون اخلطأ
االكرب منذ فشل ادارة اوباما يف التحرك بعد رمسها خطًا أمحر ضد
استخدام السالح الكيميائي».
ووجهت انتقادات واسعة الوباما لعدم تطبيق تهديده يف شأن
اخلط االمحر ضد استخدام الكيميائي .وحتى ترامب وخبه الثلثاء،
معتربًا أن هجوم خان شيخون هو «نتيجة ضعف وتردد االدارة
السابقة».
ولكن ترامب نفسه كان حض أوباما يف تغريدات عام  2013على
عدم مهامجة سوريا.
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كــتابات

قرية «كفرشربل» يف ملبورن عمل منوذجي فريد يف العامل للرهبنة االنطونية املارونية اللبنانية
إعداد د .ترييزا حرب

«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.
كفرشربل» جيهدون.
رهبان يتعلمون «التمييز» فيتفرغون هلل ويساعدون
القريب ،ويتعاونون يف قراءة كلمة الرب ليشهدوا
أمام العامل كيف تطبق تعاليم املسيح.
رهبان همهم البحث عن إرادة اهلل يقرأونها يف
القريب ويف البعيد يف األخ ويف الغريب.
وهنا وعلى سبيل املثال ال بد من ذكر شلوح أرز
الرب اخلالد األبوين الراهبني األنطونيني شربل
وإدمون اللذين خدما سابقا دير مار شربل يف
ملبورن وقد قال فيهما أهلنا اللبنانيون يف ملبورن
باالضافة اىل األبوين شارل وهوفيك احلاليني ،أنهم
ارزات مغروسات يف أسرتاليا الشاسعة ورموز أصيلة
للبنان اخلالد يف مقيميه ومغرتبيه .فيا نعم األقوال
الثابتة برباهني األفعال!
هنيئا للجالية اللبنانية يف ملبورن بأمثال هكذا آباء
على خطى املسيح هم سائرون وبتعاليمه مقتدون.

متى يصبح الدير مزارا؟

سيأتيكم اجلواب املفصل الحقا ألن الدرب شاق
لكنه يصبح أسهل من السهل بهمة اميانكم وصالتكم
ودعمكم ليصبح الدير مزارا ومكان لقاء بالرب يسوع
املسيح لرمي اهلموم على كتفيه ،وسكب احلب يف
راحتيه ،والتقاط الغفران من ناظريه ،واملزيد من
ملسات احلب واحلنان من حناياه ،فنرى جمد اهلل
وجنعل سبله قومية بعد زيارة «قرية كفرشربل».
بعد انتخاب سيادة املطران عاد ابي كرم راعيا على
ابرشية ٍ مار مارون يف اوسرتاليا ،بارك سيادته هذا
املشروع متمنيا على الرهبانية األنطونية مواصلة
رسالتها يف األبرشية من خالل الدير وعمل الرهبان
يف رعية سيدة لبنان-ملبورن مع املونسنيور جو
طقشي.
ميزة الدير األنطوني حبسب تعريف «قواس» االباتي
مسعان عطااهلل الرئيس العام« :الدير مشروع يتكون
ّ
ومتشفع ومن مؤسسات
من حضور رهباني مسّبح

روحية ورعوية وثقافية وتربوية تدور كلها يف فلك
العبادة والصالة والتأمل والزهد والنسك والسكينة
واالختالء والراحة يف حضور اهلل ،وهذا يهدف اىل
استعادة دور احلضور واخلدمة والشهادة ليسوع
املسيح».
ومن هبات الروح القدس ومن تشجيع مثل هكذا
كلمات حق ،انطلق الرهبنان االنطونيون يف ملبورن
مشرعني أبواب الدير وقلوبهم خلدمة مجيع الناس
بكل جمانية وخدمة ورعاية كنسية روحية ،اجتماعية،
ٍ
وزمنية.
تراثية ،ثقافية
وبالفعل وبشهادة حق لقد أصبح دير مار شربل خلية
ديناميكية يؤمه الناس من كل حدب وصوب من
ملبورن ومن كل أحناء اسرتاليا لالشرتاك بالقداس
االهلي والصالة املميزة املشبعة بتعاليم املسيح أثناء
الزيارات طيلة النهار .وأيضا لطلب االرشاد الروحي
والنصيحة ،أو لإلعرتاف واإللتجاء لشفاعة القديسني
حبسب تعاليم الكنيسة املقدسة.
ناهيك عن أن جريان الدير وأبناء الرعية أصبح هلم
حمطة روحية ساعة يريدون أثناء النهار ألنهم يعلمون
ان أبواب الدير ال توصد يف وجه أحد لكن طبعا يف
أوقات الدوام الرمسي للدير ولكنيسة الدير.
فالرهبان يقومون بأمت واجباتهم ليبقى الدير ذاكرة
الكنيسة ،وتذكريا لكل الناس بأن ليس هلم مدينة
ثابته ،وأن الدير اليوم هو ما جيب أن حيياه الرهبان
والراهبات ليحملوه اىل العامل وجيعلوا من خرباتهم
الديرية شهادة ملكوت حية ليسوع املسيح.
وشهادتي حق إن صرحت شخصيا إن رهبان
األنطونيني اللبنانيني يف مار شربل_ملبورن كما
رهبان الرهبنة اللبنانية املارونية يف مار شربل_
الفقر والطاعة والزهد
سدني يعيشون نذور
والصالة مبجانية تامة وروحانية مطلقة تنفيذا لوصايا
اهلل واإلجنيل املقدس وإقتداء بيسوع املسيح وعلى
خطى مار شربل ومجيع القديسني.

اختيار اسم قرية «كفرشربل» وما معنى هذا
الجرس الذي يرن يف ذاكرة اللبنانيني؟

بربكة اهلية وباهلامات الروح القدس ،اختري هذا
االسم «كفرشربل» تيمنا جبذور «بقاعكفرا» بلدة
والدة القديس مار شربل خملوف .االسم مأخوذ من
اجلذور السريانية اآلرامية .فكلمة «كفر» بالسريانية
واآلرامية معناها قرية أو ضيعة ...فيا ملباركات
التسمية! فال بد أن القديس شربل من مسائه
العلياء يرتمن مبجد اهلل الختيار «كفرشربل» كقرية يف
ملبورن_اسرتاليا تيمنا باسم «بقاعكفرا» يف لبنان
ليرتمن مار شربل من مسائه العلياء بعناق وتعلق أهل
األرض بأهل السماء.
للتنويه ،تبنى هذا االسم الرهبان األنطونيون يف
دير مار شربل-ملبورن مبوافقة السلطات الكنسية
املارونية اللبنانية .رمبا لتذكرنا السلطة برتاثنا
اللبناني االصيل يف استعمال أمساء قرانا اللبنانية
حتى يف مغرتباتنا يف كل بقاع األرض .فما الغرابة
يف ذلك؟
أليس عندنا يف لبنان القرى العديدة أمثال:
بقاعكفرا ،كفرسلوان ،كفرشيما ،كفرعقا كفرحاتا،
كفرحلدا ،كفرحي كفرحبو ،كفرنربخ وغريها؟ ثم

أال تذكرون يف االجنيل املقدس «كفرناحوم»؟ أمل
تنطلق رسالة املسيح بشرارتها األوىل من كفرناحوم
عندما نادى سكان الناصرة وبيت حلم «أليس هذا
هو ابن يوسف النجار»؟
أهال بكم يف كفرشربل_ملبورن للراحة والصالة
تعالوا إىل الوادي األخضر وساهموا «بقرية
كفرشربل» لننادي مجيعا مع رهبان االنطونية من
ملبورن «يا مار شربل بديارك ،طل وبارك زوارك».
وعقبال قرى عديدة باسم «كفرشربل» يف كل
بقاع األرض شرقا وغربا ،مشاال وجنوبا مع «شدوا
اهلمة يا لبنانية وليكن سالم مار شربل شعار كل
اللبنانية!».

لوحات مراحل درب الصليب يف «كفرشربل»
ملبورن

كلف النحات اللبناني الفنان الغين عن التعريف
«نايف علوان» بنحت «شخص مار شربل» الذي يبلغ
ارتفاعه حوالي 225سم .أما لوحات مراحل «درب
الصليب» أالربع عشرة فهي من حنت مراجع ايطالية
خمتصة يف فن النحت.

تدشني «قرية كفرشربل»

من املتوقع ان يتم تدشني القرية يف أيار  2017يف
احتفال رمسي وشعيب مهيب مع شخصيات دينية
ورمسية اسرتالية ولبنانية.
كلمة شكر «األب شارل حيت» األنطوني يف ملبورن
جاءت من االجنيل املقدس
«شكرا هلل وملار شربل ولكل من ساهم يف شتى
اجملاالت حتى لو كان بفلس األرملة املذكور يف
اإلحنيل املقدس من أجل ان يشع نور قرية
«كفرشربل» ،فهو مشكور وعوض اهلل على اجلميع
خبريات السماء واالرض» مع احلاحنا لكم بطلب
الصلوات لنا لنبقى أمناء يف خدمتنا جلميع القريبني
والبعيدين من أجل جمد اهلل .كما نعدكم باستمرار
خدمتنا لكم بكل أمانة وصدق وصالتنا املستمرة لكم
من أجل السالم يف بيوتكم وعائالتكم ويف أوطانكم
لبنان ،اسرتاليا والعامل.
وأخريا ،ليحرس اهلل أوالدكم ويزيد اخلريات يف
بيوتكم ويفيض رمحته عليكم وينجيكم من كل

الشرور واالنقسامات وليسلحكم يسوع بسالح
احملبة ويهبكم الروح القدس جبميع هباته بإرادة
صلبة وإميان ثابت لتطبيق تعاليم اإلجنيل املقدس
والكنيسة املقدسة».

التهنئة القلبية

تهانينا القلبية للرهبانية املارونية االنطونية على
تصميما إجناز قرية «كفرشربل» هذا املشروع
املعين باخلدمات الكنسية الروحية واالجتماعية
والرتفيهية...
تهانيا على روحانية الرهبان األنطونيني يف ملبورن
على احملافظة على تعاليم وتقاليد كنيستنا املارونية
وعلى روحانية الرهبان باشعاعهم الروحي والثقايف
والرعوي وروح التقوى بصدق وامتياز...
بفرح عارم نهنئكم شاكرين جهودكم املبذولة
واعدين اياكم بدعمنا وتكثيف صالتنا لكم طالبني
لكم وافر النعم وهبات الروح القدس لتكملة عيش
تعاليم املسيح بروح االشعاع املاروني اليت سارت
عليه الرهبانية األنطونية منذ بدايتها.
ومع قرية «كفرشربل» وحاجة اللبنانيني االسرتاليني
هلذا املشروع احليوي وخدمة وورع رئيس الدير األب
شارل حيت وقيمه األب ْهوفيك بوداكيان نناديكم
مبا قاله القديس اثناسيوس للقديس انطونيوس
الكبري ،ملا رآه أبناء قريته وحمبو الصالح ،الذين
كانوا جيتمعون به ،عائشا بهذه الطريقة «مسوه
حبيب اهلل» ،فاستقبلوه كابنهم وبعضهم اآلخر
كأخيهم» (حياة القديس أنطونيوس ،الفصل الرابع)
نناديكم يا أحباء اهلل أهال بكم يا آبائنا االجالء وطئتم
أهال وحللتم بيننا فاهال وسهال بكم.
بوركت مساعيكم يا رهبان الدير األنطوني يف
ملبورن وجازاكم اهلل بكل خري وبركة مساوية.
ومن على أرض قرية كفرشربل يف زيارتنا األخرية
للوادي األخضر يف ملبورن جئنا ننادي أصحاب اهلمم
النشطة «شدوا اهلمة يا شباب! بقرية «كفرشربل»
القديس مار شربل ناطر يبارككم على األبواب...
مع أهال وسهال قلبية مفعمة برائحة القداسة من
األبوين شارل وهوفيك :راهيب األنطونية».

انتهى
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مــقاالت وتحقيقات

قصة رسالة ترامب اىل األسد ..موفد أمريكي يف دمشق :مستعدون للتعاون معكم ضد داعش
الرئيس السوري يسلم املوفد وثائق تؤكد تورّط أمنيني أمريكيني يف اإلرهاب
ابراهيم األمني
إعالن البيت األبيض أن مصري الرئيس السوري
بشار االسد يقرره الشعب السوري مل يكن
مفاجئًا .له مقدمات تعود اىل مطلع اخلريف
املاضي ،عشية (وبعد) انتخاب دونالد ترامب
رئيسًا للواليات املتحدة االمريكية خلفًا للرئيس
حد االستعداد
باراك أوباما ،الذي وصل به األمر ّ
لتوجيه ضربة عسكرية اىل احلكومة السورية صيف
عام .2013
منذ عامني وأكثر ،ارتفعت االصوات يف الغرب
ّ
املتبعة يف سوريا .األمر
احتجاجًا على السياسات
ال يقتصر على ما جيري يف أوروبا .وخبالف
االنطباع السائد أن الغالبية االمريكية غري
مهتمة ملا يدور يف بالد الشام ،وأن االدارات
السياسية والعسكرية واالمنية مانعة ألي نقاش،
تظهر معطيات ومداوالت أن النقاش صار حيتدم
يومًا بعد يوم ،لكن هناك من يغلق االبواب
واألعني .وما كشفته االنتخابات الرئاسية عن
االزمة املهنية اليت يعانيها االعالم االمريكي بكل
تنوعاته ،عكس أيضًا االزمة االخالقية العميقة
ّ
اليت تصيب هذا االعالم املمسوك من قوى نافذة
يف االدارة واالقتصاد .حتى النخب الثقافية
فيهُ ،تظهر فوقية أكرب من تلك املوجودة عند أهل
معممة يف كثري من
القرار .وهي فوقية صارت
ّ
دول العامل .وأظهرت نتائج االنتخابات الرئاسية
االمريكية عجز امليديا عن االمساك كل الوقت
باجتاهات اجلمهور.
تولسي غابارد ،عضو يف الكونغرس عن والية
هاواي ،ومن فريق احلزب الدميوقراطي .سبق هلا
أن أدلت بآراء بدت سجالية حول ما جيري يف
بالدنا .واملرأة اليت يربز صوتها يف املؤسسات
ويف االعالمّ ،
مثلت أحد االصوات غري املرغوبة من
التعرف عن قرب
قوى النفوذ يف االدارة .قررت
ّ
على حقيقة ما جيري عندنا ،وحتديدًا يف سوريا.
منتصف الصيف املاضي ،نضجت عند غابارد
تقصي حقائق.
فكرة زيارة سوريا يف رحلة
ّ
الرتتيبات كان تشري اىل إمكانية حصول الزيارة
يف تشرين االول املاضي .احتاج االمر إىل بعض
اإلجراءات ،من توفري متويل الرحلة ،اىل ترتيب
جدول االعمال ،اىل احلصول على موافقة جلنة
االخالقيات يف الكونغرس على الزيارة.
االمور أجنزت أواخر الصيف .لكن الذي حصل أن
غابارد اليت يعرفها فريق املرشح القوي دونالد
ترامب ،كانت منخرطة يف االنتخابات .مل تكن
وأيدت صراحة
معجبة أبدًا بهيالري كلينتون،
ّ
املرشح الدميقراطي بريني ساندرز ،وهو أمر لفت
انتباه فريق ترامب االنتخابي .وبعد فوز االخري يف
االنتخابات ،حبث مع فريقه إمكانية إقناع غابارد
بتولي منصب حكومي بارز يف إدارته اجلديدة.
وأثناء التواصل والبحث ،علم ترامب بنيتها زيارة
سوريا ،فطلب إليها تأخري الزيارة ريثما يتسلم
مهماته ،ألن لديه ما يقوله هلا.
عما إذا كنت
قالت غابارد لألسد :رئيسنا يسأل ّ
ستجيب على هاتفك إذا كان هو املتصل .ابتسم
الرئيس السوري وأجاب :نعم ،وهذا رقم هاتفي
وافقت غابارد على التأجيل .ويف  21تشرين
الثاني عام  ،2016استقبلها الرئيس املنتخب
دونالد ترامب ألكثر من ساعتني ونصف ساعة.
أبلغته أنها ال تقدر على تأجيل الزيارة أكثر ،وأن
برناجمها حمدد منتصف كانون الثاني بني سوريا
ّ
توليه احلكم
ولبنان ،وأنها ستكون هناك يوم
رمسيًا .فقدمت له التهاني مسبقًا ،واعتذرت عن
عدم قدرتها على حضور حفل التنصيب.
خالل اللقاء سأهلا أن تشرح له وجهة نظرها حول
الوضع يف سوريا والعراق .وبعد مساعها ،أبلغها
أنه موافق على حتليلها .وقالت له إنها تعمل على
سن قانون مينع االمريكيني
إعداد معطيات ألجل
ّ
من أي تعاون مع أي شخص يكون له عالقة
مباشرة أو غري مباشرة باجملموعات االرهابية يف
العامل ،وخصوصًا تنظيم داعش.

سأهلا ترامب :هل ستلتقني األسد يف دمشق؟
قالت له :على األرجح!
قال هلا :حسنًا ،اسأليه إن كان مستعدًا للتواصل
معنا ،وأنا مستعد لالتصال به هاتفيًا .ولكن ،ليكن
معلومًا منذ اآلن أن التعاون سيكون عنوانه قتال
«داعش» .سيجد أن مطلب إطاحته من منصبه
ليس يف دائرة اهتماماتي .وهو عنوان سيختفي
من التداول تدرجييًا .أما التواصل املباشر وإلغاء
العقوبات ،فهما أمران حيتاجان اىل وقت ،واملهم
أن نعرف كيفية تصرفه ،ومدى استعداده
للتعاون معنا مبعزل عن الروس واإليرانيني.
نغري سياستنا جتاه األسد .االحتواء
حنن جيب أن ّ
املباشر قد يكون مفيدًا .الرجل صمد يف موقعه.
الواقع يقول لنا إنه جيب أن نتعامل معه إذا كنا
نريد مواجهة داعش فعليًا.
ترامب ،الرباغماتي والعمالني ،يرى أن سياسة
خربت النفوذ االمريكي يف الشرق االوسط،
أوباما ّ
َ
سلفه مسؤولية ترك املنطقة مفتوحة أمام
وحيمل
ّ
النفوذ الروسي ،معتربًا أن على إدارته العودة
واملشاركة يف إدارة املنطقة ،وال سيما ملفي
سوريا والعراق .ويف هذا السياق ،يريد ترامب
تغيري كل سياسات االدارة ،خارجيًا كما داخليًا.
وهو يتعهد بعدم املواجهة مع روسيا ،ويريد
حماصرة إيران وإنهاء مفاعيل االتفاق النووي،
ولو من دون التخلي عنه .ويعتقد أن سوريا هي
ساحة التفاهمات مع الروس واآلخرين.
يرى ترامب أن داعش هو اخلطر االساس على
اجلميع .هو متأكد من دور السعودية وقطر
وتركيا يف دعم داعش وكل فروع القاعدة.
ورغم كرهه إليران ،يعتقد أنها األكثر جدية يف
قتال داعش .وهو ال يريد إجراء تغيري سياسي
جوهري وحسب ،بل يريد تغيري االسرتاتيجية،
ولذلك يعتقد أن املهم اآلن الرتكيز على داعش
وجتاهل كل االهداف االخرى ،مبا يف ذلك هدف
إطاحة األسد.
يعرف أن لديه خصومًا كثرًا يف أمريكا ،من
االعالم
اىل
االحزاب
واملخابرات ،وصو ً
ال حتى
قسم من اجليش .لكنه ال
يريد الرتاجع.
بعد انتهاء اجتماعها مع
ترامب ،طلبت غابارد
االستعدادت
تكثيف

نقلت غابارد عن
ترامب :روسيا
أكثر ذكا ًء منـّا يف
سوريا ،وإيران
األكثر جدية يف
محاربة داعش

للسفر .لكن الذي حصل هو انطالقة محلة
لتعطيلها ،داخل الواليات املتحدة ،من خالل رجال
االستخبارات «سي .آي .إيه ».و»أف .بي .آي.».
وحصلت اتصاالت مع كل املعنيني بالزيارة ألجل
إقناعهم بالعدول عنها .ومن ثم بوشرت املساعي
من وزارة اخلارجية أيضًا ملواجهة رحلة غابارد.
السفرية االمريكية يف بريوت ،اليزابيث
ريتشاردّ ،
تلقت ما يشبه «التعليمة» بأن عليها
عرقة الزيارة .سبق هلا أن أعلنت أمام الكونغرس،
ثم لدى وصوهلا اىل لبنان ،أن مهمتها حمصورة
يف مواجهة حزب اهلل واحلكومة السورية .وهي مل
مرحبة أص ًال بزيارة عضو الكونغرس ،لكنها
تكن
ّ
ال تعرف ــ رمسيًا ــ هدف الزيارة .وافرتضت أنها
ستكون حكمًا املرجع الذي يضبط الزيارة ،وحيدد
املواعيد ،ويضع احملظورات.
مل يتأخر الوقت حتى فوجئت السفرية برسالة
معاكسة لرغباتها .هي تعيش أص ًال حالة من
جراء قرار إدارتها جتميد أعماهلا
التوتر الكبري ّ
مع دبلوماسيني آخرين يف العامل .هي مل تكن
جدي .لكن غابارد نفسها
يف وارد وضع برنامج ّ
طلبت من مساعديها إبالغ السفارة االمريكية يف
بريوت أنها ال تريد منهم املشاركة يف التحضريات
وال حتى يف الرتتيبات .وقالت لفريقها :ال أريد
من السفارة هناك أي شيء .ال محاية أمنية ،وال
إجراءات لوجستية ،وال استضافة ،وال ترتيب

نقلت غابارد عن ترامب :أنا تخليت عن مطلب
إسقاط األسد بالقوة (أرشيف)
مواعيد ،وال مشاركيت يف الزيارات .ومت إبالغ
السفرية االمريكية باألمر.
فكرت السفرية يف أن عليها التحرك سريعًا .ومع
وصول مساعدي عضو الكونغرس اىل بريوت،
قبلها بأيام ،سارعت السفرية ريتشارد اىل
طلب االجتماع بهم ،يف مقر السفارة ،وأحضرت
املسؤول األمين لكي يشرح تفاصيل عن الوضع
اخلطري يف لبنان ،مع توصيات معينة .وعرض
املسؤول األمين أن تبيت غابارد يف بيت الضيافة
يف مقر السفارة .ومرة جديدة ،صدمت السفرية
احملرومة من ِن َعم لبنان .فقد أبلغها مساعدو
غابارد أنها غري معنية ،وال أحد يريد شيئًا منها،
ّ
تفضل أن تكون زيارتها بعيدة عن
وأن غابارد
كل أشكال الربوتوكول ،وهي تريد أن ختتار من
تقابل وأين وكيف.
األمنيون يف السفارة ضغطوا ألجل وضع شروط،
من اسم اجلهة األمنية الرمسية اللبنانية اليت
ستواكب النائبة األمريكية أثناء وجودها يف
لبنان ،مع شرح توضيحي للمناطق اليت ال ميكنها
ّ
املفضل
زيارتها أبدًا (املنطقة احلمراء) أو تلك
زيارتها نهارًا فقط (املنطقة الصفراء) وتلك
أودع
املفتوحة لي ًال ونهارًا (املنطقة اخلضراء) .ثم َ
املسوؤل األمين يف السفارة مساعدي غابارد
أرقام هواتف لالتصال عند الضرورة ،قائ ًال بلغة
الواثق :لدينا وحدات منتشرة يف كل لبنان جاهزة
للتدخل متى تطلب األمر.
يف الرابع عشر من كانون الثاني غادرت غابارد
العاصمة االمريكية متوجهة اىل مطار بريوت.
وصلت غابارد برفقة زوجها املخرج السينمائي،
الرجل الثري من أصول هندية ابراهام وليامز،
والوفد املرافق ،يوم االحد .كان مساعدون هلا
يف انتظارها ،برفقة قوة من جهاز أمن السفارات
يف قوى االمن الداخلي ،كانت قد توافرت بعد
اتصال مع وزير الداخلية نهاد املشنوق .ومن
املطار توجه املوكب مباشرة صوب منطقة الريزة،
للحصول على تأشرية دخول اىل سوريا من
السفارة السورية هناك .وكان السفري السوري
يف لبنان علي عبد الكريم الذي استضافهم ريثما
تنجز أوراق التأشريات.
ما حصل هو أن موكب الضيفة االمريكية اختار
طريقًا قصرية للوصول اىل منطقة الريزة.

وهذا يعين أنها عربت منطقة الضاحية اجلنوبية،
ّ
املصنفة ضمن املنطقة احلمراء .وأثناء مرورها
هناك ،سألت :أين حنن؟
اجلواب :حنن يف منطقة حزب اهلل.
سألت :لكن أين هي القواعد العسكرية
واملسلحون؟
اجلواب :ال وجود هلذه األشياء أص ًال.
منر يف منطقة
سألت :هل أنتم متأكدون من أننا ّ
يسيطر عليها حزب اهلل بصورة كاملة؟
اجلواب :نعم! وخالل دقائق نكون يف منطقة
ختضع متامًا لسيطرة اجليش اللبناني ،وهناك يقع
مكتب السفري السوري ومنزله.
هناك ،كانت قوة من فرقة «الفهود» التابعة لقوى
تبني أن املسؤولني
االمن الداخلي قد وصلتّ .
األمنيني يف السفارة االمريكية غري راضني عن
االستعانة جبهاز أمن السفارات .فمعلوماتهم تفيد
ّ
يفضلون
بأنه يقع حتت تأثري حزب اهلل ،وأنهم
«الفهود»َ .قِبل مساعدو غابارد باألمر ،لكن عند
وصوهلا اىل غرفتها يف أحد فنادق العاصمة،
اتصلت السفرية االمريكية طالبة مقابلتها ،لكن
غاربارد اعتذرت ،مكررة القول :ال أريد أي شيء
من السفارة.
الثامنة من صباح االثنني ينطلق املوكب من
الفندق مباشرة باجتاه احلدود السورية .وعند نقطة
املصنع ،يتوجه املوكب صوب نقطة يوجد فيها
يسهل الوصول اىل صالة كبار الزوار،
فريق أمين
ّ
حيث كان أفراد من تشريفات القصر اجلمهوري،
برئاسة موفد رئاسي سوري ،يف االنتظار مع
سيارات املوكب .وبينما بقي األمن اللبناني عند
احلدود ،توجهت غابارد والوفد مباشرة اىل لقاء
الرئيس بشار األسد.
استقبلها األسد بابتسامته املعهودة .صافح
أعضاء الوفد ،وسأهلا عن الرحلة ،ثم دخلت هي
مباشرة يف احلديث:
تقصي حقائق .أريد أن
«أنا هنا يف زيارة
ّ
أزور أكثر من منطقة يف سوريا إن استطعت،
وأن أجتمع بأشخاص
على االرض .وأريد
مساعدتي يف تقديم
معطيات موثقة ومؤكدة
حول من يدعم املنظمات
وخصوصًا
اإلرهابية،
داعش والقاعدة .أنا هنا
مبوافقة من الكونغرس،
وكنت أنوي احلضور
قبل أشهر ،لكن التأجيل

السفرية األمريكية
يف بريوت
نشطت ملنع
لقاءات مع كبار
املسؤولني وغابارد
منعت السفارة
من التدخّل يف
برنامجها

حصل بطلب من الرئيس ترامب نفسه».
تصورها للموقف يف
ثم عرضت غابارد لألسد
ّ
سوريا واملنطقة .وقالت له« :أنا التقيت الرئيس
ترامب قبل جميئي اىل هنا .وأنا أمحل لك رسالة
تصوره وأفكاره
منه .لقد طلب مين أن أنقل لك
ّ
بشأن املنطقة ،وطلب أمرًا آخر بصورة مباشرة».
واصل االسد االستماع ،وأفاضت غابارد يف عرض
وجهة نظرها وما مسعته من الرئيس االمريكي
املنتخب .وكررت أمامه مالحظات االدارة االمريكية
على سياسات حلفائها يف سوريا ،من السعودية
اىل تركيا اىل بقية دول اخلليج .وقالت له إن
االولوية املطلقة عند ترامب هي حماربة داعش.
وهو سيأخذ بعني االعتبار يف مقاربته ملف ايران.
إنها دولة جدية جدًا يف حماربة داعش .الرئيس
ترامب يريد تغيريًا جذريًا يف سياسة أمريكا حيال
سوريا واملنطقة.
سأهلا االسد :هل هذا هو انطباعك بعد االجتماع
مع ترامب؟
ردت غابارد :ال ،هذه هي أفكاره ،وهو طلب مين
ّ
أن أنقلها إليك .حنن باختصار ،نريد التعاون معك
يف حماربة داعش .ترامب معجب بذكاء روسيا يف
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مقاالت وتحقيقات

قصة رسالة ترامب اىل األسد
إدارة امللف السوري ،وهو
يريد بناء تفاهم مع الروس
يف سوريا.
ثم فجأة سألت غابارد األسد:
إذا اتصل بك الرئيس ترامب،
ترد على املكاملة؟
هل ّ
ابتسم األسد وسأهلا :هذا
سؤال افرتاضي ،أم هو
اقرتاح؟
قالت له :ليس افرتاضيًا.
األسد :هذا اقرتاح منك؟
ردت :ال ،هذا سؤال لك من
ّ
الرئيس ترامب ،وهو طلب
مين أن أنقله إليك ،وسأعيد طرح السؤال :إذا
سرتد على املكاملة؟
اتصل بك هل
ّ
برد سريع من األسد :بالطبع،
فوجئت غابارد
ّ
إلي عربه
وسوف أعطيك رقم هاتف ميكن الوصول ّ
سريعًا.
يف هذه النقطة ،بدت غابارد متفاجئة بعض
الشيء ،وكأنها كانت حتت تأثري تشويش ،بأن
األسد لن جييب مباشرة ،وأنه سيطلب وقتًا
تبني أن إدارة ترامب كانت
للتفكري .الحقًا،
ّ
تعتقد أن األسد سيطلب الوقت قبل اإلجابة،
ألجل التشاور مع حلفائه الروس وااليرانيني.
االمريكيون ّ
فكروا بصراحة أن األسد «لن جيرؤ
على التواصل معهم من دون إذن موسكو».
قبل نهاية االجتماع ،عادت غابارد وشرحت لألسد
حاجتها اىل جولة يف سوريا من أجل إعداد تقريرها
حول ما جيري .وسألت إن كان مبقدورها زيارة
حلب ،بعدما كان اجليش السوري قد استعاد مع
حلفائه السيطرة عليها كاملة.
يف غضون حنو ساعتني ،مسع االسد عرض
غابارد ،ثم قدم وجهة نظره ومعطيات حول ما
جيري ودور الواليات املتحدة االمريكية املباشر
أو غري املباشر يف دعم اجملموعات اإلرهابية .بعد
ذلك ،انتقلت غابارد اىل مكتب آخر ،حيث اجتمعت
لساعتني أيضًا مع زوجة الرئيس السوري أمساء
األسد ،ودار احلديث حول اجلوانب االجتماعية
واآلثار السلبية للحرب القائمة على الناس يف
سوريا .بعدها انتقلت للقاء مفيت سوريا بدر
الدين حسون ،وزيارة اجلامع الكبري يف دمشق،
ثم التقت البطريرك أغناطيوس افرام ،وبعده
حصل اجتماع مع رجال أعمال وأكادمييني عرضوا
آلثار احلرب على سوريا.
بات الوفد ليلته
رمسي
مقر
يف
للضيافة ،ويف ذلك
لبت غابارد
املساءّ ،
مستشارة
دعوة
الدكتورة
االسد
بثينة شعبان اىل
حبضور
العشاء،
مندوب سوريا يف
االمم املتحدة بشار
اجلعفري ،ثم جرت

عَبَرت املوفدة
األمريكية الضاحية
الجنوبية وسألت:
أين القواعد
العسكرية التابعة
لحزب اهلل؟

ترتيبات الجتماع مع وزير اخلارجية وليد املعلم.
صباح اليوم التالي ،واكب فريق رمسي سياسي
وأمين من القصر اجلمهوري الضيفة االمريكية،
وغادر اجلميع على منت طائرة رئاسية اىل حلب.
وهناك ،كان فريق آخر يف االنتظار ،وقامت جبولة
استمرت لساعات طويلة ،التقت خالهلا احملافظ
وأعضاء يف الربملان ورجال دين وناشطني
ً
خميمًا للنازحني.
ومواطنني ،وتفقدت ّ
قبل مغاردتها حلبّ ،
تلقى مساعدوها اتصا ً
ال يفيد
بأن الرئيس األسد قرر استضافتها األربعاء ،طوال
مفصلة،
اليوم ،وأنه أجرى الرتتيبات لعقد لقاءات
ّ
سيزودها بوثائق دامغة
يتخللها غداء عمأل وأنه
ّ
تؤكد التورط املباشر ألمنيني أمريكيني ،بطلب
من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ،يف دعم
اإلرهابيني يف سوريا .وهذا ما حصل ،فكان قرار
تأجيل مغادرتها دمشق من األربعاء إىل اخلميس.
وخالل نهار االربعاء ،التقت غابارد األسد مرتني

تولسي غابارد
حبضور مسؤولني يف الدولة السورية من الذين
أحضروا معهم الوثائق وامللفات .وعرض عليها ما
ّ
مثل بالنسبة إليها الصدمة وليس املفاجأة فقط.
التثبت من صحتها
هلا
يتيح
ما
األدلة
من
وأعطيت
ّ
عند عودتها اىل الواليات املتحدة االمريكية.
عادت غابارد اخلميس اىل بريوت ،حيث كان من
املفرتض أن يكون جدول أعماهلا مليئًا مبواعيد
مقررة مسبقًا ،وفق الئحة مل تشمل ألول مرة
الشخصيات اليت تلزم السفارة االمريكية كل
زائر أمريكي مبقابلتهم .وجاءت املقرتحات تلبية
وضم اجلدول لقاء الرؤساء الثالثة
لرغبة غابارد.
ّ
وقائد اجليش واملدير العام لألمن العام والرئيس
السابق إميل حلود والبطريرك املاروني بشارة
أي
الراعي ،مع التشديد على أن ال حيضر اللقاءات ّ
موظف من السفارة االمريكية يف بريوت .وهي
كانت قد حددت موعدًا ملقابلة السفرية ريشارد
يف لقاء عاجل وعابر.
الذي حصل ،والذي شكل مفاجأة ،كان رفض
مكتب رئيس اجمللس النيابي ترتيب لقاء مع
ليتبني لفريق غابارد سريعًا
الرئيس نبيه بري،
ّ
أن السفارة االمريكية تدخلت ،وهي أبلغت مكتب
رئيس اجمللس ،وأيضًا املعنيني يف القصرين
اجلمهوري واحلكومي ،وحتى القيادات األمنية ،أن
منسقة مع وزارة اخلارجية.
الزيارة غري
ّ
علمت غابارد باألمر ،وطلبت من مساعديها إبالغ
السفرية أن ما تقوم به هو عمل غري قانوني،
وسوف يتم إبالغ البيت األبيض به ،وسوف
تتم حماسبة السفرية على عمل يناقض مصلحة
الواليات املتحدة االمريكية.
قبل مغادرتها بريوت ،عقدت غابارد اجتماعًا مل
يكن مقررًا مع وزير اخلارجية العراقي إبراهيم
اجلعفري الذي صودف وجوده يف بريوت ،ثم
سافرت يف وقت الحق عائدة اىل الواليات
املتحدة ،ليكون يف انتظارها حشد من خصومها
ّ
شنوا عليها محلة إعالمية استمرت لعدة
الذين
أسابيع .كانت هي تنتظر موعدًا لالجتماع بالرئيس
ترامب إلطالعه على نتائج الزيارة ،بينما باشرت
العمل على إعداد تقريرها اخلاص عن سوريا...
وهلذه املرحلة حكايتها الطويلة أيضًا!

من هي؟

تولسي غابارد ( )Tulsi Gabaradمواليد 12
نيسان  .1981مالحمها السمراء تعود اىل والدتها
اليت تعود أصوهلا اىل السكان األصليني ،وقبيلة
أمها من اهلنود ،كانت قد أبيدت يف حرب عام
تربت يف عائلة مرتاحة ماديًا.
ّ .1800
توقفت غابارد عن متابعة حتصيلها العلمي بعدما
نالت شهادة يف االدارة العامة من إحدى جامعات
هاواي ،واخنرطت يف العمل السياسي العام.
وأول ما قامت به املشاركة ضمن فرق طبية تابعة
للجيش االمريكي خدمت يف العراق عام .2004
غابارد ناشطة يف هاواي.
انتسبت اىل احلزب الدميوقراطي ،وانتخبت لتكون
أول عضو كونغرس من االصول اهلندية .معروفة
يف االوساط الشبابية ،واإلعالم يقدمها كمناضلة
جريئة.
معارضة معروفة للتغيري بواسطة احلرب ،كما
حيصل يف ليبيا والعراق وسوريا .وهي تقود
النقاش الساخن حول دعم غري مباشر لداعش
وفروع القاعدة.

العماد جوزف عون :أعمل لفصل اجليش عن السياسة
هيام القصيفي

حدد قائد اجليش العماد جوزف عون عناوين رؤيته
للجيش وضرورة إعادة عسكرته ومنع التجاذبات
السياسية حوله ،واملواضيع األمنية والداخلية اليت
ٌّ
بطي
معين
تعين املؤسسة العسكرية ،ويؤكد أنه
ِّ
صفحة العسكريني املخطوفني.
حتدث قائد اجليش العماد جوزف عون ،يف أول
إطاللة إعالمية له عرب الزميلة «األخبار» ،عن رؤيته
للمؤسسة العسكرية ،وإبعاد اجليش عن السياسة.
وتطرق إىل ملفات التعيينات العسكرية والعسكريني
املخطوفني واملساعدات الغربية ومكافحة اإلرهاب،
والوضع األمين الذي يطمئن إىل استقراره ،ونظرة
الدول الغربية إىل دور اجليش يف لبنان ،وإىل
زيارته املرتقبة لواشنطن.
عن رؤيته للمؤسسة العسكرية وما رمسه هلا من
خطة منذ أن ُطرح امسه لقيادتها ،وهو اآلتي من
فوج املغاوير واللواء التاسع ،قال عون« :جئت من
معاناة املؤسسة العسكرية وأعرف مشاكلها .عدا
تهم اجليش يف مواجهة
عن القضية األساسية اليت ّ
العدو اإلسرائيلي ،اهتمامي يرتكز على مكافحة
اإلرهاب وحفظ األمن يف لبنان وعلى احلدود ،ويف
كشف مصري العسكريني املخطوفني .داخليًا ،جيب
الرتكيز على تعزيز قدرات اجليش كعديد ونوعية
فإن
العتاد ،وحتسني الطبابة العسكرية .كذلك
َّ
أبرز ما سنعمل عليه ،استقاللية اجليش وإبعاده
عن التجاذبات والتدخالت السياسية ،وتعزيز
الثقة بقرار املؤسسة اخلاص بعيدًا عن أي عناصر
خارجية».
وعما إذا كان السياسيون سيمتنعون حقًا عن
ّ
التدخل يف قرارات املؤسسة ،أجاب عون« :ال ميكن
أي سياسي أن يفرض أي قرار على اجليش .هناك
َّ
مراكز أساسية يف اجليش كرئاسة األركان ومديرية
املخابرات وأعضاء اجمللس العسكري هي حصص
للطوائف ،وحنن مضطرون إىل احرتام خصوصية
كل طائفة ،بشرط احرتام الكفاءات ،إذ ال ميكن
القبول بأي ضابط غري كفوء .عدا عن ذلك،
القرارات العسكرية تعين القيادة وحدها ،ولن أقبل
أن يطلب أي سياسي تعيني هذا الضابط أو ذاك،
وقد بدأت تطبيق هذا األمر يف مكتيب اخلاص ،فقد
عينت مدير املكتب (العميد وسيم احلليب) ،وهو
الذي اختار أعضاء املكتب من دون أن أتدخل،
احلد
مع احرتامه لالختالط الطائفي .سنعمل على
ّ
من التدخالت السياسية ومن تدخل الضباط مع
السياسيني .لكل إنسان وضابط احلق بالطموح،
ّ
والسين والدرزي
املاروني يطمح إىل قيادة اجليش
والشيعي إىل املراكز احملسوبة على طوائفهم،
ولكل طائفة احلق يف الطموح ،لكن ليس على
حساب كرامة املؤسسة العسكرية».
أن «من غري املسموح
ّ
وشدد قائد اجليش على َّ
ألي ضابط أن ِّ
يغلب مصلحة طائفته على مصلحة
لبنان .جيب أن يعمل لكل لبنان حتت سقف األنظمة
حاسب من خيرج عن هذا اخلط.
والقوانني،
وسي َ
ُ
أن تغيريها صعب،
هناك ثقافة موجودة ،ونعرف َّ
ولكن ال شيء مستحيل».
مع بداية عهد رئاسي جديد وقيادة عسكرية جديدة
ترافقه يف السنوات املقبلة ،ما هي آفاق التعامل
مع رئيس اجلمهورية الذي اختاره شخصيًا لقيادة
اجليش؟ يقول عون« :رئيس اجلمهورية كان قائد
اجليش ،وكنا نقاتل معه ،ونعرف ماذا يشعر جتاه
املؤسسة ،ألنه يعرف معاناتها ،وحني نطرح مع
رئيس اجلمهورية هذه املواضيع ،يتفهم هذه
املشاكل والطروحات ،وكذلك الرئيس نبيه بري
والرئيس سعد احلريري اللذان أبديا استعدادهما
لتوفري الدعم املطلق للجيش».
عد قائد اجليش يف بداية توليه مهماته
حاليًا ُي ّ
القيادية امللفات كاملة ،وهو يف مرحلة استطالع
للمشاكل واملواضيع الشائكة ،منها ما حيل عرب
القيادة نفسها ،ومنها عرب وزير الدفاع ،ومنها ما
حيل على صعيد املؤسسات واحلكومة.
ثالثة عناوين نسأل عنها قائد اجليش :ملف
النازحني السوريني ومكافحة اإلرهاب ومنطقة
عرسال ،واألوضاع احلدودية ،وال سيما يف أعقاب
االجتماع األمين يف قصر بعبدا الذي ركز على
التدابري األمنية يف املطار.
النازحون مشكلة أمنية واجتماعية
عن النازحني ،يقول عون« :هذا امللف نعمل
عليه يف شكل وثيق .وأنا أتابعه كما مكافحة
اإلرهاب قبل تولي مهمات قيادة اجليش ،وحنن
نطبق عمليات دهم ومراقبة يف جتمعات النازحني.
لكن معاجلة ملف النازحني تتطلب خطة سياسية
يف جملس الوزراء ،ألن هذا امللف ليس أمنيًا

فقط ،فالشق األمين هو  20يف املئة فقط منه،
إن اجلزء األساسي فيه اجتماعي .والرئيس
بل َّ
سعد احلريري حتدث عن خطورة هذا امللف ،وعمل
اجليش هو جزء من االسرتاتيجية الشاملة ملعاجلة
هذا امللف .هناك مشاكل اجتماعية كثرية تتفرع
من قضية النازحني ،سواء عرب الوالدات اليت
إن ما
تتضاعف ،وانتشار املخدرات أو اجلرمية ،إذ َّ
بني  50يف املئة و 60يف املئة من املتورطني فيها
فإن امللف يتطلب
واملوقوفني هم سوريون .لذاَّ ،
قرارات واضحة من جملس الوزراء ،يتعلق بوضع
النازحني العام وحتقيق عودتهم إىل بلدهم .ألن
اخللل ليس أمنيًا فقط ،بل اجتماعي ،وهو أخطر من
األمن العسكري» ،كاشفا عن توجه حنو التنسيق بني
كافة األجهزة األمنية يف ملف النازحني ،خصوصًا
أن العالقة قائمة مع اللواء عباس إبراهيم ،ومع
َّ
تسلم اللواء عماد عثمان مهماته ،هناك نية لتأليف
خلية أمنية للتنسيق بني األجهزة يف َّ
ملفي اإلرهاب
والنزوح.
عن الوضع األمين عمومًا وسياسة مكافحة اإلرهاب،
قال عون« :إن الوضع األمين يف لبنان مستقر،
واجليش يعمل يف ما يف وسعه للحفاظ على
االستقرار واالطمئنان .لذا ينصب جهدنا على
مكافحة األرهاب يف الداخل وعلى احلدود».
وعن احتمال تسرب عناصر من تنظيم «داعش» من
املوصل وسوريا إىل لبنان ،أجاب« :اخلطر موجود
جتاه لبنان وكل دول العامل ،لكن ليس من خالل
مجاعات مسلحة تصل إىل لبنان .حاليًا تعتمد هذه
اجملموعات سياسة الذئاب املنفردة ،أي تنفيذ كل
شخص منفردًا عمليات إرهابية حيث يتمكن .هناك
جهد استخباراتي هائل ملكافحة اإلرهاب ،وقادرون
على ضبط الوضع بنسبة  70إىل  80يف املئة،
وحنن نعرف أن أي دولة ال تقدر على ضبط الوضع
بنسبة مئة يف املئة ،وقد شهدنا ماذا حصل يف
أوروبا أخريًا .لكن نضع كل اإلمكانات األمنية
واالستخبارية لوضع سياسة مكافحة اإلرهاب،
وخصوصًا يف ضوء اإلجنازات اليت حتققت يف خالل
السنوات املاضية والتوقيفات اليت جرت يف األيام
األخرية وكشف جمموعات إرهابية».
وأكد أن «املعابر الرئيسية الشرعية ممسوكة،
كاملصنع وحوله وعلى طول السلسلة الشرقية
أن الوضع احلدودي جنوبًا
والشمال ،وطبيعي َّ
ممسوك بفعل القرار  1701ووجود القوات الدولية
بالتعاون مع اجليش».
عن الوضع يف عرسال ،وهو الذي خرب وضع
املنطقة جيدًا ،ومعاجلة وضع املسلحني يف شكل
نهائي ،يقول« :الوضع يف عرسال جيد ،وال قدرة
شن هجوم شامل .لكن اخلطر من
للمسلحني على
ّ
عمليات إرهابية ال يزال موجودًا .أما عن معاجلة
وضع املسلحني نهائيًا ،فهذا أمر يتعلق بالقرار
السياسي من جهة ،ونضج الظروف األمنية
والسياسية من جهة أخرى».
أن «اجليش ميسك جيدًا
وشدد قائد اجليش على َّ
بكل خطوط الدفاع ،ومينع تسلل املسلحني من
عرسال وإليها ،ويتبع أسلوب الضربات االستباقية،
واألفواج احلدودية تقوم بكل مهماتها على أحسن
وجه».
وعن الوضع يف منطقة القاع وحميطها قال30« :
يف املئة من قوة اجليش وفوج اجملوقل وكتلة
نارية ضخمة موجودة يف راس بعلبك والقاع وجرود
أن االجتماع
عرسال ،والوضع ممسوك» .وأشار إىل َّ
األخري يف قصر بعبدا ركز على تفعيل التدابري
األمنية يف املطار ،وحتسني أداء القوى األمنية،
أن اجليش له دور إضايف يف محاية املطار
خصوصًا َّ
من اخلارج عرب كتيبة املدافعة عن املطار».
العسكريون املخطوفون :جرح يجب إقفاله
أن
يف موضوع العسكريني املخطوفني ،أكد عون َّ
لدي منذ قبل تسلمي املسؤولية ،أريد
«هذا هاجس ّ
أحياء أم شهداء .وهذه
إنهاء امللف ،سواء أكانوا
ً
مهمة جيب أن ننجزها .وسأتواصل مع اللواء عباس
لطي هذا امللف .فهذا جرح جيب أن نقفله،
إبراهيم
ّ
علمًا أن ال وسيط صادقًا حتى اآلن بني اجليش
واخلاطفني».
عن التعيينات العسكرية قال عون إنه «يف صدد
إجناز تعيينات امللحقني العسكريني وتعيني
األشخاص املناسبني يف العواصم وفق خرباتهم،
ال وفق التدخالت السياسية» .أما عن مديرية
املخابرات والتدخالت السياسية فيها ،فيقول:
«مدير املخابرات هو مبثابة املستشار األمين لرئيس
اجلمهورية ،وسآخذ رأي رئيس اجلمهورية .لكن
القرار النهائي يعود إىل قائد اجليش».
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
«إنذار أخري» لوكالئه وكل مَن يرغب يف االنسحاب
من اجللسات
«العسكرية» تق ّرر توكيل حما ِم عسكري عن األسري
قد يكون القرار الذي اختذه رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد
الركن حسني عبداهلل مبثابة «االنذار االخري» لوكالء الدفاع عن الشيخ
امحد االسري وغريهم من احملامني الذين ينسحبون من جلسات احملاكمة
اصرت احملكمة على املضي باحملاكمة
يف ملف»احداث عربا» ،بعدما
ّ
يف وقت يطلب وكالء االسري وعدد من احملامني االستمهال اىل حني
البت باالخبار وهو الثالث الذي تقدموا به اىل النيابة العامة التمييزية
االثنني املاضي ويتضمن شريطا مصورا عرضته «قناة اجلزيرة» يف
اخلامس من آذار املاضي بعنوان« :عربا  -ما خفي اعظم -من اطلق
الرصاصة االوىل» ،يف اشارة من وكالء الدفاع اىل ان الشريط يظهر
مسلحني تابعني لعناصر سرايا املقاومة قد باشروا باطالق النار خالل
تلك االحداث اليت وقعت يف  21حزيران من العام  2013وادت اىل
استشهاد  20عسكريا للجيش بينهم ضباط فضال عن سقوط مئة
جريح.
مخس عشرة دقيقة من املذاكرة ،كانت كفيلة يف ان يتوصل رئيس
احملكمة مع مستشاريه اىل قرار يقضي بـ»تكليف حمام عسكري عن كل
موقوف ال حيضر وكيله يف اجللسة املقبلة» اليت حددها يوم الثالثاء يف
اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري ،مستندًا اىل املادة  59من قانون
القضاء العسكري وذلك»نظرًا للغياب املتكرر لوكالء الدفاع عن االسري
وانسحابهم من اجللسات السابقة وجلسة االمس وانسحاب عدد آخر من
احملامني ،ونظرًا اىل املدة الزمنية الطويلة اليت استغرقتها احملاكمة».
قرار احملكمة الذي جاء بعد جلسة صاخبة ومطالعات يف الشكل بني
النيابة العامة املتمثلة بالقاضي هاني حلمي احلجار من جهة وبني وكالء
الدفاع من جهة ثانية ،أثلج قلوب اهالي «شهداء عربا»الذين يواظب
عدد منهم على حضور اجللسات ،وهم بادروا اىل التصفيق لقرار
احملكمة داخل القاعة مرحبني به.
والن السري باحملاكمة ال يلغي االخبار وفق رأي القاضي احلجار واحملكمة
على حد سواء ،مضى رئيس»العسكرية» يف اجللسة بعد انسحاب
وكيلي االسري احملاميان حممد صبلوح وانطوان نعمة اللذين كانا
حاضران عن حمامني آخرين من وكالء الدفاع عن عدد من املوقوفني.
كما اعلن احملامي حافظ بكور انسحابه ايضا.
وسبق ذلك مرافعة للمحامي نعمة يف الشكل حيث اعترب بعد اشارته
اىل «حلقة قناة اجلزيرة» بانها وثيقة حية تدعم االخبارين اللذين تقدما
به يف هذا االطار .واضاف بان اخبارا ثالثا تقدم به وكالء االسري
اىل النيابة العامة التمييزية وهو مبين على تلك احللقة موضحا ان
معظم وكالء الدفاع قد انضموا اىل وكالء االسري يف هذا املطلب ملا
يتضمنه من ادلة ساطعة حول من سعى وقاتل وكانت له اليد الطوىل.
وقال»:لن نستكمل السري باحملاكمة من دون اكتمال كافة العناصر
والبت باالخبار الن جوهر امللف هو من اطلق الرصاصة االوىل وهو
صاحب النية اجلرمية والطابور اخلامس هو اجملرم يف هذا امللف وحنن
مصرون على البت باالخبار».
واعترب احملامي صبلوح من جهته ان «واجبنا كمحامني هو املطالبة
مبعاقبة اي مرتكب ولن اضحي مبوكلي وهو الضحية خصوصا وانه ثبت
وجود مسلحني اطلقوا النار مع بدء املعركة».
رد من ممثل النيابة العامة الذي اعترب بان االخبار بغض النظر
وكان ّ
عن صحته ام ال فانه ال يربر عدم السري باحملاكمة خصوصا وان الغاية
من احملاكمة هي مواجهة املتهم باجلرائم املسندة اليه ،وال جيب ،حتت
ستار «ريبورتاج» تعطيل اجللسة.
وجاء رأي احملكمة متناغما مع رأي النيابة العامة فاعترب رئيسها انه من
سيتبني من الذي اطلق الرصاصة االوىل موضوع
خالل السري باحملاكمة
ّ
االخبار وليدافع املتهم عن نفسه حينها.
وعلت االصوات من قفص االتهام حيث اعلن املوقوفون رفضهم
احملاكمة ما مل تتم حماكمة املتهمني االساسيني على حد تعبريهم.
كان االسري وسط هذه االجواء ينصت بإمعان اىل تلك «املناقشات»
دون ان يبدي اي ردة فعل مرتقبا قرار احملكمة بعد ان اعلن وكياله
انسحابهما من اجللسة.
وقبل ان تعلن احملكمة قرارها ،اوضحت احملامية عليا شلحة من جهتها
ان بعض اهالي املوقوفني قد طلبوا من احملامني عدم السري باحملاكمة
اىل حني البت باالخبار معتربة بان السرعة ليست االساس يف هكذا
عد مماطلة من قبل
قضية كبرية فثمة اصول جيب اتباعها وهذا ال ُي ّ
وكالء الدفاع امنا مطلبًا حمقًا.
وعقب القاضي احلجار على ذلك كاشفا بان النيابة العامة احال االخبار
االول اىل احملكمة لالستئناس اما الثاني فهو ال يزال قيد التحقيق،
ويف حاليت التحقيق به او حفظه فانه ال يؤثر على سري احملاكمة ،فثمة
ملفات منفصلة عن ملف احداث عربا تسري بها احملكمة .ورأى احملامي
حممود صباغ من جهته ان امللف اخذ طابعا سياسيا مبديا عدم رغبته
يف االنسحاب وامنا «نريد ان تسري احملاكمة على مجيع املتهمني
بالتساوي وان وجهة نظر حمامي وكالء االسري حمقة».
وبعد ان اعلنت احملكمة قرارها ورفعت اجللسة طلب االسري الكالم
فقال»:منذ بدء احملاكمات حتى توقيفي هل مت استدعاء شاهد واحد
من عشرات الشهود الذين شاهدوا مسلحني يطلقون النار يف ارض
املعركة ،وهل من املعقول يف قضية كهذه عدم استدعاء شاهد
واحد» .واوضح له رئيس احملكمة انه يف حال طلب وكالء الدفاع اي
شاهد لدى السري باحملاكمة فسيتم استدعاؤه.
أحكام مبلفات متفرعة والسجن  6أشهر لشقيق فضل شاكر

بعد مروان أبو ظهر الذي حكمت عليه احملكمة العسكرية الدائمة بوضعه
يف األشغال الشاقة املؤبدة ،ونقض حمكمة التمييز العسكرية احلكم
وإعادة حماكمته ،أصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل
أمس ،حكمان يف ملفات متفرعة عن ملف «أحداث عربا» قضى األول
بسجن خالد املينا مدة عشر سنوات أشغا ًال شاقة .وحكمت يف ملف آخر
على كل من بهاء الربناوي وبالل بدر بالسجن مدة سنة ،وستة أشهر
حبق حممد مشندر شقيق املطلوب الفار فضل شاكر ،بعدما استجوبتهم
يف جلسة سابقة.
وأرجأت احملكمة اىل  25نيسان اجلاري النظر يف مخس ملفات أخرى
متفرعة.

السجن  10سنوات لسوري شارك يف خطف «راهبات
معلوال»
دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم أصدرته برئاسة العميد الركن
حسني عبداهلل املوقف السوري حسام اسحق بسجنه مدة عشر سنوات
جبرم انتمائه اىل تنظيم إرهابي ومشاركته يف خطف «راهبات معلوال»
وتسليمهم اىل جبهة النصرة قبل حتريرهن.

سوري «يتسوّق» يف زحلة بدوالرات مزورة
مزيفة من خالل شرائه
بعد تروجيه يف مدينة زحلة وجوارها ،عملة
ّ
مزيفة من فئة
نقدية
حاجيات من احملال التجارية ،بواسطة ورقة
ّ
ّ
املئة دوالر أمريكي ،متكنت مفرزة استقصاء البقاع يف وحدة الدرك
اإلقليمي من حتديد هوية املشتبه به السوري ع.ب 29(.عاما) وتوقيفه
سيارة أجرةُ ،
وضِب َط حبوزته مبلغ /2200/
يف بلدة سعدنايل ،على منت ّ
مزيفة .وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه،
دوالر أمريكي مجيعها ّ
املزيف
للمبلغ
ترويج
بعملية
للقيام
سعدنايل
وبأنه كان متوجهًا إىل
ّ
الذي ضبط حبوزته.
وأودع املوقوف مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال يف
بناء على اشارة
للتوسع بالتحقيق معه،
وحدة الشرطة القضائية،
ً
ّ
القضاء املختص.
من جهة اخرى ،افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف
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موقوفون من «داعش» و«النصرة» بينهم شقيق
أسامة منصور
أوقفت عناصر األمن العام املطلوب جالل منصور امللقب بـ»بو أمري»
يف حملة البداوي يف طرابلس ،وهو شقيق اسامة منصور الذي قضى
مبداهمة لـ»شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي يف طرابلس.
وسبق للمحكمة العسكرية الدائمة أن أصدرت حبق املوقوف حكمًا غيابيًا
قضى بوضعه يف األشغال الشاقة املؤبدة جبرم االنتماء اىل جبهة
النصرة والقيام بأعمال إرهابية لصاحل التنظيم املذكور.
وجنوبًا ،متكنت عناصر من «فرع معلومات» أمن عام اجلنوب من توقيف
الفلسطيين ع.ع .يف حي الست نفيسة يف صيدا لالشتباه بتواصله
مع مجاعات إرهابية.
وألقى مكتب أمن الدولة يف بعلبك القبض على السوريني ع.خ.ر .و
ن.ر .يف بلدتي بتدعي ودير األمحر يف البقاع ،اللذين اعرتفا بانتمائهما
اىل جبهة النصرة ومبشاركتهما يف القتال اىل جانب التنظيمات اإلرهابية
يف جرود سلسلة جبال لبنان الشرقية ،ومت تسليمهما اىل القضاء
املختص بناء إلشارته بواسطة مديرية املخابرات يف اجليش اللبناني.
واملوقوف ن.ر .مسؤول يف جبهة النصرة وملقب بـ»الوحش».
اىل ذلك ،ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر على موقوفني جبرم انتمائهما اىل تنظيم «داعش» اإلرهابي
والتحضر لاللتحاق يف صفوفه.
وأحال االدعاء اىل قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا.

مخسة مطلوبني مبداهمات للجيش يف صربا والشياح
داهمت دورية من مديرية املخابرات يف اجليش ،مبؤازرة قوة عسكرية
فجر ألثالثاء ،منازل عدد من املطلوبني يف حملة صربا ،حيث أوقفت ك ًال
من علي حممود غدار ومصطفى علي غدار ونزار مجال جبق ،إلقدامهم
على إطالق النار من أسلحة حربية يف أوقات سابقة ،وعماد رضا فياض
املطلوب ألسباب خمتلفة.
وضبطت يف أماكن املداهمة  3بنادق حربية نوع كالشينكوف و 3رمانات
يدوية ومسدسًا ،باإلضافة إىل كمية من الذخائر اخلفيفة واألعتدة
العسكرية املتنوعة وأجهزة االتصال.
ويف حملة الشياح ،أوقفت قوى اجليش أمحد قاسم محزة إلقدامه
على إطالق النار من أسلحة حربية يف وقت سابق والتسبب بإصابة
مواطن.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املراجع املختصة الجراء
الالزم.

أثناء توقيف عصابة لسرقة السيارات يف
الرويسات
الرقيب أول شادي احلاج شهيداً لقوى األمن الداخلي
شهيد جديد ينضم اىل قافلة شهداء قوى االمن الداخلي ،سقط خالل
توقيف عصابة لسرقة السيارات تتخذ من حملة الرويسات يف جديدة
مقرًا هلا.
املنت ّ
وقد نعت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي الرقيب اول الشهيد
شادي احلاج( 28عاما) ،واكدت أنها مستمرة يف مكافحة الظواهر
االجرامية على اختالفها ،وإن استشهاد الرقيب أول لن تثنيها عن
مواصلة هذا النهج بل ستزيدها تصميما وقوة وقناعة بأن املكان
الوحيد هلؤالء اجملرمني هو فقط السجن حلماية الوطن من جرائمهم
وارتكاباتهم ،ودعت املواطنني اىل التعاون معها يف االبالغ عن كل
مطلوب وجمرم يشاهدونه أو يعرفون عنه شيئا ،فهم يشكلون اخلطر
األكرب على اجملتمع وأبنائه.
والشهيد احلاج من مواليد  1989/3/26بقعتوتة ،وهو عازب .دخل
السلك بتاريخ  ،2011/06/23برتبة رقيب متمرن .رقي اىل رتبة رقيب
أول بتاريخ  ،2014/03/1وإىل رتبة معاون بعد االستشهاد.
وقد خدم يف معهد قوى االمن الداخلي ،وحدة الدرك اإلقليمي ،وحدة
الشرطة القضائية  /مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية ،وحائز على
وسامي احلرب واجلرحى  -ميدالية االمن الداخلي وامليدالية العسكرية
 أكثر من عشرين تنويها صادرا عن املدير العام لقوى االمن الداخليوقائد وحدة الشرطة القضائية.
وكانت املديرية قد اوضحت يف بيان هلا ،انه توافرت معلومات اىل
مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف وحدة الشرطة القضائية،
عن وجود عصابة سرقة سيارات ذات الدفع الرباعي تستخدم جيب
غراند شريوكي ،وتتخذ من حملة الرويسات يف اجلديدة مقرا هلا لتنفيذ
عمليات سرقة السيارات متهيدا لنقلها إىل منطقة البقاع.
وبتاريخ  2017/04/03قامت قوة من املكتب املذكور برصد هذه
العصابة يف حملة نزلة الرويسات اجلديدة  -نهر املوت ،وحواىل الساعة
 22.30ويف أثناء مرورهم أنذرهم العناصر بالتوقف ،فأقدم من يف
داخلها على اطالق النار يف اجتاههم وقام سائقها بصدم آليتني
عسكريتني لقوى االمن وأخرى مدنية وحاوال الفرار ،فرد العناصر
باملثل ما أدى اىل إصابة من يف داخلها وهما س .د  35( .عاما)
ون.د 28(.عاما).ومت نقلهما اىل املستشفى للمعاجلة حيث فارق األول
احلياة ،الذي تبني أنه مطلوب مبوجب  22مذكرة عدلية جبرائم حماولة
قتل ،تأليف عصابة بقصد السلب والسرقة وحيازة أسلحة وإطالق
نار ،والثاني مبوجب مذكرتني عدليتني جبرائم خمدرات تقضي إحداهما
بعقوبة األشغال الشاقة املؤبدة.
وقد أصيب الرقيب أول شادي احلاج بطلق ناري يف صدره وما لبث
أن فارق احلياة يف املستشفى ،كما اصيب رقيب أول آخر بطلق ناري
يف قدمه.

استشهاد عريف من قوى االمن اثناء مطاردة مطلوب
يف االوزاعي
صدر عن املديرية العامة لقوى االمن الداخلي  -شعبة العالقات العامة
البالغ التالي :الساعة  10.00من تاريخ  2017/4/5ويف حملة االوزاعي،
اقدم ع .م .مواليد عام ،1989لبناني على تنفيذه عملية سلب بقوة
السالح الحد احملال املعدة لبيع االجهزة اخلليوية.
الساعة 14.10ويف احمللة املذكورة ويف اثناء قيام دورية من فصيلة
االوزاعي يف وحدة الدرك االقليمي مبطاردة الفاعل ،اطلق االخري النار
يف اجتاههم حماوال الفرار ،فرد العناصر باملثل ،ومتكنوا من توقيفه
بعد اصابته ،ومت نقله اىل املستشفى للمعاجلة مبؤازرة دورية من
مفرزة الضاحية القضائية يف وحدة الشرطة القضائية.
وقداصيب العريف عفيف جعفر بطلق ناري يف وجهه وما لبث ان فارق
احلياة .وتبني ان املوقوف قام بعمليات سلب بقوة السالح لدى خروجه
من السجن منذ حنو شهر.التحقيق جار باشراف القضاء املختص.
ان املديرية العامة لقوى االمن الداخلي تعاهد الشهيد على استكمال
مسريتها يف محل شعلة االمن والذود عن حياة املواطنني وممتلكاتهم،
فتجد الدرع الواقية هلم ،لتدرأ عنهم االعتداءات الغادرة واالجرامية
اليت ترتكبها عصابات االشرار ،وتدعو املواطنني اىل التعاون معها يف
االبالغ عن كل مطلوب وجمرم يشاهدونه او يعرفون عنه شيئا ،اذ انهم
يشكلون اخلطر االكرب على اجملتمع وابنائه.
ان استشهادك حييينا.
والحقا نعت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،شهيدها الدركي
عفيف جعفر وهو من مواليد  1981/08/14الكواخ.
 متأهل وله ولدان. دخل السلك بتاريخ  ،2006/11/27بصفة جمند ممددة خدماته ُرقي اىل رتبة دركي بتاريخ  ،2011/02/4وإىل رتبة عريف بعداالستشهاد.
 خدم يف معهد قوى االمن الداخلي ،وحدة جهاز امن السفاراتواالدارات واملؤسسات العامة ،وحدة الدرك االقليمي  /فصيلة
االوزاعي.
حائز على وسامي احلرب واجلرحى ميدالية االمن الداخلي وامليدالية
العسكرية.
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باسيل يعقد مؤمتراً صحفياً وجيتمع مع غرقة التجارة

بدعوة من الربوفيسورة فاديا غصني

الوزير باسيل حياضر يف
جامعة سيدني

الوزير باسيل يلقي املحاضرة
الوزير باسيل خالل املؤتمر

الربوفيسور فاديا غصني

الوزيران باسيل ورفول مع الزميلني حرب وبو رزق واعالميني

الحضور الكثيف ويبدو الزميل انطونيوس بو رزق واعالميون
خطار يرحب بالوزيرين

عجاقة يرحب بالوزيرين

الوزيران باسيل ورفول مع جو خطار ومايكل رزق وحضور

القنصل غانم ،الربوفيسورة غصني ،غسان العشي وحضور

الوزيران باسيل ورفول مع القنصل غانم و جان عجاقة وجو رزق
وعقد وزير الخارجية اللبناني املهندس جربان باسيل ،مساء االحد املاضي،
مؤتمرا صحافيا يف الدلتون هاوس يف سيدني تحدث فيها عن العالقات
الثنائية والتبادل التجاري بني اسرتاليا ولبنان والذي تبلغ قيمته  15مليون
دوالر فقط كصادرات لبنانية إىل اسرتاليا وحوالي  50مليون كصادرات
أسرتالية إىل لبنان ،مؤكدا انه باالمكان تطوير هذه العالقة وتعزيزها
مشرياً إىل وجود أكثر من نصف مليون لبناني يف أسرتاليا األمر الذي
يجب أن تعكسه قيمة التبادل التجاري بني البلدين.
وكان لقانون االنتخاب املقرتح حصة األسد من كلمة باسيل يف سيدني
اذ أ ّكد تمسك حزبه التيار الوطني الحر بالقانون املقرتح مضيفاً انه لن
يرتاجع عن فكرة أن يتمثل من ستة إىل عشرين نائباً يف الربملان اللبناني
املهاجرين على ان يكون ألبناء الجالية اللبنانية يف اسرتاليا نائبان.
وعندما سئل باسيل عن تصريحاته األخرية والتي وصفت بالخطرية عن
محاولة تمكني النزوح السوري يف لبنان والعمل على تهجري اللبنانيني
وابقاء السوريني مكانهم لم يرتاجع باسيل عن أقواله بل ا ّكد أن حكومته
لن ترتاجع عن فكرة تشجيع النازحني السوريني على العودة إىل بلدهم
ومناطقهم فور التأكد من أنها باتت آمنة وقادرة على استقبالهم .واضاف
باسيل ّ
إن لبنان ليس ببلد استيطان ولن يفرّغ من ابنائه.
ومن النقاط املهمة التي أثارها باسيل خالل املؤتمر الصحفي كانت النموذج
اللبناني يف محاربة االرهاب والذي وصفه الوزير بأنه األفضل عاملياً خاصة
وأن لبنان رغم تواضع امكانياته العسكرية نجح بالتصدي لداعش ومنعها
من التمدد إىل أراضيه يف حني عجزت دول عظمى وأجهزة استخبارات
دولية من الوقوف يف وجه التنظيم.

الوزير د .بيار رفول مع د .علم الدين ود .مطر واملهندس املصري

الوزيران باسيل ورفول مع جو خطار ومايكل وجو رزق وحضور
غرفة التجارة
بعد ذلكعقد الوزير باسيل اجتماع عمل مع رئيس غرفة التجارة اللبنانية
االسرتالية جو خطار وأعضاء مجلس االدارة يف «الدلتون هاوس» يف
سيدني تم فيه عرض للمواضيع االقتصادية بني لبنان وأوسرتاليا ابرزها
تصدير الفاكهة اللبنانية اىل اوسرتاليا واالستثمار يف لبنان.
تحدث يف املناسبة رئيس الغرفة السيد جو خطار ثم قدم رئيس املجلس
التشريعي يف الوالية جان عجاقة الذي تحدث عن فخره بتحدره من اصل
لبناني منوها بالدور الذي تقوم به الغرفة يف تعزيز اواصر العالقة التجارية
بني اسرتاليا ولبنان.

و ا لسا عة
والنصف من
مساء االثنني
املاضي نظمت
رئيسة املؤسسة
ا ملا ر و نية
لال نتشا ر
سيدني
يف
ا لرب و فيسو ر ة
غصني
فاديا
محاضرة للوزير
باسيل يف جامعة
سيدني ،القاها
باالنكليزية تمثل
االعالم
فيها
العربي بالزميل

غصني تهدي كتابني للوزير باسيل

انطونيوس بو رزق من جريدة الهريالد.
حضر املحاضرة قنصل لبنان العام يف سيدني جورج البيطار غانم والسيدة
عقيلته ،الرئيس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية الشيخ ميشال الدويهي
وعقيلته زيتا وحواىل  200طالب جامعي معظمهم من اصل لبناني.
بدأت املحاضرة بكلمة للربوفيسورة فاديا غصني تحدثت فيها عن الوزير
باسيل ومسريته السياسية والوطنية مرحبة بمعاليه يف الحرم الجامعي،
لتعطي الكالم لنائبة رئيس الجامعة للعالقات الخارجية تانيا تايلور ،ليتم
بعدها تقديم الوزير باسيل الذي تمحورت محاضرته حول النازحني
السوريني الذين فاق عددهم مليون ونصف نازح والذين يشكلون عبئا كبريا
على االقتصاد اللبناني فيما املجتمع الدولي يدير ظهره مايال واقتصاديا ،تاركا
لبنان يتخبط يف مشكلة ساهم هذا املجتمع ،بشكل او بآخر يف خلقها.
وشجع الوزير باسيل النازحني الذين اصبحت مناطقهم آمنة على العودة اىل
مدنهم وقراهم.
وبعد افساح املجال لألسئلة التي اجاب عليها الوزير باسيل بوضوح وشفافية
جرى تقديم كتابني ملعاليه احدهما عن الجامعة واالخر عن اسرتاليا.
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باسيل من سيدني :التقسيم دوائر انتخابية ال يعين تقسيم لبنان

الوزير جربان باسيل

الوزير بيار رفول

القنصل جورج البيطار غامن

الوزيران باسيل ورفـول والقنصل غامن والسيناتور مسلماني والوزير جان عجاقة والنائب جهاد ديب يقطعون قالب احللوى

الوزيران باسيل ورفول مع نسيب اهلاشم والزميل قزي وحضور

الوزير جربان باسيل مع لودي فرح ايوب
الوزير باسيل مع ايلي ناصيف والقنصل غامن

الوزير باسيل ،القنصل غامن ،السيد بسام دكان وجنله داني دكان وحضور

الوزير باسيل والقنصل غامن ود .عماد برو
أبدى وزير الخارجية واملغرتبني جربان باسيل
أمام الجالية اللبنانية يف سيدني خشيته من
ان "تتحول الفيديرالية يف لبنان واملنطقة اىل
فيديرالية طوائف إذ ال يمكن تسميتها فيديرالية
بل تتحول اىل تقسيم باسمها ،ونقول ملن يتهمنا
بالتقسيم أنتم تريدون بلع لبنان بأصواتكم
عندما تحدون من حريتنا ورأينا ،فلبنان ال
يمكن ان يكون بمسلميه من دون مسيحييه وال
بمسيحييه من دون مسلميه".
وقال خالل احتفال ،مساء السبت املاضي ،أقامه
القنصل اللبناني جورج بيطار غانم " :عندما
نقسم دوائر انتخابية ال يعني أننا نريد تقسيم
لبنان ،فأوسرتاليا  7واليات وال يعني ذلك انها
مقسمة وال يعني أننا دعاة تقسيم ونحن لن
نوصف من وصفنا بالتقسيم ألنهم ال يستحقون
اي تعبري بالفهم السياسي".
وسأل" :ألم نقاوم االحتالل والوصاية لكي نحافظ
على لبنان؟ لن نفرط بما عملنا له بصوت ،ولن

الوزير باسيل والزميل جان طربيه

باسيل يصافح الشاعر اخلوري
نفرط بمحاربتنا للفساد لكي نفسد نظامنا
السياسي واالنتخابي .لم ندعم مقاومة حتى
ننكسر امام رغبات تريد كسر نفس مقاومتنا
بالحفاظ على حريتنا .نحن نقاوم عن كل لبناني
لكي نعطيه حقه بالتمثيل ولكي نعطيه معنى
للبنانيته بان نحافظ على لبنان الوطن ليس
تعايشا وعيشا بل اكثر".
وسأل" :هل املرجعيات الروحية والسياسية
املسيحية واإلسالمية يمكن ان ترتقي اىل املواطنة
ام انها تريد ان تطبق علينا قوانني انتخاب عددية
لحجز حريتنا؟"
ونوه بدور املغرتبني وقال" :ال نريد ان يصح
على لبنان "ويل المة تستبدل املهاجرين منها
باملهجرين اليها" .العنصرية تكون عندما ننسى
اللبنانية ونختار عليها سوريني وفلسطينيني
وعراقيني وفرنسيني وامريكيني .لبنان يقدم
من مواطنيه وجيشه للدفاع عنه وعن أوروبا
وعن العالم .وضعنا سياسة خارجية مستقلة

الوزير باسيل مع القوات اللبنانية

الوزير باسيل مع الوطنيني االحرار ويبدو القنصل غامن

خضر صاحل يتوسط الوزير باسيل والقنصل غامن

الوزير باسيل مع حركة االستقالل ويبدو القنصل غامن وحضور

جوسلني شربل ،االخت اهلام جعجع ،الشاعر شربل بعيين وحضور

الوزيران باسيل ورفول والزوقي وطوق والنائب ديب ورجال دين وحضور
وجاء العهد ليعززها ويحولها اىل مرتبة مرتفعة
لديها خيارات وطنية وانسانية وابعد من وطن
وحدود ،فلبنان اكثر من وطن هو رسالة واكرب
من  10452كلم".
وشدد على "أهمية مشاركة املغرتبني يف الحياة

القنصل غامن ،الوزير باسيل واحملامي فادي الزوقي

السياسية يف وطنهم وان يكون لهم نواب وان
يكون للجالية األوسرتالية نائب يف الربملان".

رفـول

بدوره قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
بيار رفول" :لن نورث اوالدنا أوجاعنا وخالفاتنا

ونتعهد امام اهلل اننا سنبني دولة تليق بتضحيات
شهدائنا ،دولة الحق والقضاء والعدالة ،وسنحمي
الصيغة النها تشكل نموذجا للمرحلة املقبلة".
أما بيطار فنوه بكلمة باسيل وعطاءات الجالية
اللبنانية يف أوسرتاليا.
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رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية -االسرتالية يف فيكتوريا يكرم الوزيرين باسيل ورفول

املحامي فادي الزوقي يقدم هدية الغرفة للوزير جربان باسيل

الوزير جربان باسيل يتوسط املحامي فادي الزوقي والسيدة مرياي عقيلته

رادوك ،السيدة مرياي الزوقي وحضور

الوزيران جربان باسيل وبياررفول ،املحامي فادي الزوقي ،رادوك وحضور

الوزيران جربان باسيل وبياررفول ،املحامي فادي الزوقي وعقيلته مرياي وحضور

لبى وزير الخارجية واملغرتبني الوزير جربان باسيل دعوة رئيس
غرفة التجارة والصناعة اللبنانية -االسرتالية يف فيكتوريا املحامي
فادي الزوقي اىل غداء يف اوتيل «ويندزور» يف حضور رئيس املجلس
التشريعي بروس أتكنسون ،الوزير رفول ،الوزير روبن سكوت ممثال
رئيس حكومة فيكتوريا  ،الوزير املساعد يف الحكومة الفيديرالية
مايكل سكر ،النائب السابق فيليب رادوك ،السفري األسرتالي لدى
لبنان غلني مايلز والقنصل الخطيب وحشد من الشخصيات االسرتالية
واللبنانية.
املحامي الزوقي
قدم الربنامج السيدة ماري ايفنس ثم النشيدان اللبناني واالسرتالي
ثم قدمت الزميلة يف تلفزيون ال  MTVاملحامي الزوقي الذي رحب
الزوقي بالوزيرين باسيل ورفول والرسميني ،ونوه بالدور الكبري
الذي يقوم به وزير الخارجية لربط لبنان املقيم بلبنان املغرتب
وتفعيل دور االنتشار من خالل استعادة الجنسية واملشاركة يف الحياة
السياسية ،منوها بفكرة «مؤتمر الطاقة االغرتابي»الذي أطلقه منذ
اربع سنوات».
وأمل «ان يستعيد لبنان دوره الريادي وحضوره العربي والدولي مع
رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة الرئيس سعد الحريري».
وتحدث عن الدور الذي تقوم به غرفة تجارة ملبورن لتعزيز العالقات

االقتصادية بني لبنان وأسرتاليا ،مشددا على «اهمية إطالق غرفة
التجارة العاملية التي تجمع اللبنانيني حول العالم ،من خالل مؤتمر
الطاقة االغرتابي العام املاضي».
الوزير سكوت
وقدم مدير مؤسسة ,Nutural Advanceعلي خضر قدّم الوزير
سكوت وشدد على اهمية العالقات بني اللبنانيني واملجتمع االسرتالي
الثقايف واالقتصادي.
وتحدث سكوت باسم رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندرو فرحب
بالوزيرين باسيل ورفول ،وشدد على متانة العالقات اللبنانية -
االسرتالية ،منوها بدور الجالية اإليجابي يف ملبورن التي أغنت الحياة
االسرتالية وخصوصا يف مجال الشأن العام حيث أعطت رئيسا سابقا
للحكومة هو ستيف براكس والوزيرة الحالية مارلني كريوز والوزير
املساعد مايكل سكر وسواهم من النواب والوزراء من أصل لبناني.
ثم كانت كلمة للزميل طوني شربل تاله مؤسس جائزة املصالح
األثنية جو عساف فنوه بالتعددية الحضارية يف اسرتاليا واثنى على
نشاط الذوقي وغرفة التجارة والصناعة التي لها الدور اإليجابي يف
العالقات اللبنانية  -االسرتالية .
الوزير باسيل
وقال الوزير باسيل « :التقيت صباح اليوم الوزيرة بيشوب وقد سمح

رادوك ،الزوقي وعقيلته مرياي ،الوزيران باسيل ورفول ،القنصل الخطيب وحضور

لنا اللقاء لتبادل األفكار حول العالقات بني لبنان وأسرتاليا والقواسم
املشرتكة والتحديات خصوصا يف مواجهة االٍرهاب والتطف .،وابرز
القواسم املشرتكة اننا يف لبنان بلد متعدد األديان ويوجد 18
طائفة وهو بلد التناغم االجتماعي ،وأسرتاليا بلد التعددية الثقافية
حيث تتالقى فيهااألديان وهناك اكثر من  200لغة وإثنية والجميع
يعيش بوئام وتناغم» ،داعيا املغرتبني اىل «املشاركة يف مؤتمر الطاقة
االغرتابية يف  6 ،5 ،4أيار املقبل يف بريوت».
ويف الختام قدم الزوقي درع غرفة التجارة للوزير باسيل.
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مــناسبات

باسيل يف احتفال التيار الوطين يف سيدني :كونوا جنودا الستعادة اجلنسية فنحن تيار اجلنسية ولسنا تيار التجنيس

الوزير جربان باسيل

الوزير بيار رفول

املطران انطوان شربل طربيه

املطران طربيه ،القنصل غانم وعقيلته والنائبان جهاد ديب وجوليا فني

جان ونيسي ناصيف

طاولة القوات اللبنانية

كلوفيس ومارك البطي
أكد وزير الخارجية واملغرتبني جربان باسيل يف احتفال «للتيار
الوطني الحر» يف سيدني ان على «التيار ان يربح االنتخابات
لكي يستطيع ان يكمل مسرية اإلصالح والتغيري» ،معتربا
ان «العمل الصحيح يلزمه تخطيط ،فالتيار ال يبنى من دون
تخطيط ،وال تبنى الدولة أيضا من دون تخطيط».
وقال« :اريد ان أخاطبكم اليوم كرئيس للتيار وليس بصفتي
الوزارية ،نحن اليوم امام مسؤوليات كبرية ولكن الطريق
الصعب هو قدرنا دائما ،ولكي نسطيع ان نحمل هذا الحمل
الكبري علينا ان نفكر باملستقبل البعيد».
اضاف «علينا ان نعيش مع بعضنا يف التيار بتنوعتنا الطائفي،
ألننا يف تيارنا نستطيع ان نتحدث عن حقوق املسيحيني
واملسلمني ،والتيار القوي يكون بفكره ونظامه وعديده ،فعليكم
ان تمدوا يدكم للجميع ،وان تتعاونوا مع كل الفئات واالطراف
وان تكونوا على عالقة واحدة ،مهما كانت الخالفات السياسية،
وأريد ان ارى انتسابات جديدة بحجم الجالية يف اسرتاليا،
وان تعملوا بجهد من اجل خدمة لبنان والقضية اللبنانية ،وان
تكونوا جنودا الستعادة الجنسية ،فنحن تيار الجنسية ولسنا
تيار التجنيس ،ومستقبلنا جنسية وهوية لبنانية».
ودعا اىل «االلتزام الحزبي» ،معتربا ان «املقاومة انتصرت
الن رجالها التزموا بقوة بقضيتهم» ،مشددا على «االنفتاح
على الجميع من دون استثناء ،الن قوتنا هي يف ان نتفاهم

الشيخ كمال مسلماني

االب لويس الفرخ ،طوني خطار ورجال دين

رفول يتوسط نسيب الهاشم ومارشا البايع

طاولة الكتائب

ابراهيم الخوري مع باخوس جرجس وعقيلته باتي
مع الجميع ،وان ال تكون بيننا عداوات .يف السياسة يمكن ان
نختلف وهذا من صلب النظام الديمقراطي».
وشدد على اهمية «الحصول على األكثرية للفوز بالتصويت
يف مجلس الوزراء».
واكد ان «ال احد يريد السيطرة على اآلخر ،فلبنان رسالة
وتعدد من ضمن املناصفة ،ويجب ان نقبل ان املسيحي ال يمكن
ان يخرج من البلد ،والحقيقة ان كل ما حصل من التسعينيات
حتى االمس القريب ،هو لكي يخرج املسيحي من لبنان فال
نكذب على بعضنا فهذه هي الحقيقة املرة».
كما أكد ان «التيار الوطني الحر يتصدى للمسيحيني اذا ارادوا
مد اليد على املسلمني» ،داعيا اىل «املعاملة بالتساوي ،وخصوصا
يف قانون االنتخابات وهذه هي الوحدة الوطنية».
واعترب ان «زمن الخالفات الحادة بيننا كلبنانيني ،وخصوصا
يف االغرتاب ،يجب ان يكون قد انتهى اىل غري رجعة ،وانا
مسرور بوجود جميع األحزاب والتيارات السياسية» ،داعيا
اىل «رفض العداء والخصومات الشخصية» ،مؤكدا انه «علينا
ان نكون عنصر سالم وليس عنصر تهديد ألحد» ،معتربا ان
«وثيقة التفاهم امنت العيش بسالم مع بعضنا ،وورقة النوايا
امنت السالم يف البيت الواحد ،ونريد ان نتفق مع املستقبل
وأمل واالشرتاكي والكتائب ،وال أقول املردة ،الن هناك اتفاقا
بيننا وبينهم وهم اخوة لنا».

منسق اسرتاليا روبري بخعازي

مقدمة املناسبة كلودين جرمانوس

سركيس ناصيف وعقيلته ،ميشال دويهي وعقيلته ود .مصطفى علم الدين

بسام دكان والعقيد جورج شرتوني

الوزير رفول يتوسط الشباب طوني خوري وفادي هيار وهشام فرام

طاولة حركة االستقالل

جوني مرعب مع نبيل زعيرت وعقيلته جوسلني وحضور

عباس مراد ،د .عماد يرو ونصر كفروني
وختم «ان قوتنا هي بوحدتنا ،وعلى التيار ان يعطي هذا
النموذج ،وانا متفائل ألننا تعلمنا جميعا ان نقف عند حدودنا،
وهذا يجب ان ينطبق على قانون االنتخاب ،لكي نحفظ عيشنا
الواحد ،ونحفظ أحزابنا وتياراتنا ومجتمعنا اللبناني».
كالم باسيل جاء خالل عشاء اقامه «التيار الوطني الحر» يف
سيدني ،على شرفه ووزير شؤون رئاسة الجمهورية بيار
رفول ،يف حضور نواب أسرتاليني وفاعليات الجالية اللبنانية
الدينية والحزبية واالجتماعية ورؤساء الجمعيات واملؤسسات
وحشد من ابناء الجالية اللبنانية.
وقدمت املناسبة كارولني منصور ،ثم عزف للنشيدين اللبناني
واالسرتالي ،وبارك بعد ذلك راعي األبرشية املارونية املطران
انطوان شربل طربيه اللقاء ،متمنيا «للرئيس ميشال عون،
النجاح يف قيادة سفينة لبنان اىل شاطئ األمان ،وان يحفظ
اهلل لبنان وأسرتاليا».

مسلماني

ثم تحدث ممثل املجلس االسالمي الشيعي األعلى الشيخ
كمال مسلماني ،فنوه ب»دور التيار الوطني الحر ورئيس
الجمهورية» ،مثنيا على «دور املقاومة يف حماية لبنان من العدو
االسرائيلي واالرهاب التكفريي».

بخعازي

والقى منسق التيار يف اسرتاليا روبري بخعازي كلمة ،رحب

جان فارس وعقيلته فريوز وكريمتهما

فيها بالوزيرين باسيل ورفول ،مثنيا على «القيادة الحكيمة
للتيار» ،معربا عن فخره بانتمائه «للتيار الوطني الحر».

رفول

بدوره ،رحب رفول بالحضور ،معربا عن فخره ووالئه
السرتاليا ،وقال« :انها املرة االوىل اتحدث إليكم كوزير ،هذه
الصفة مؤقتة ودوري األساسي والدائم هو مناضل من اجل
لبنان وخدمة اللبنانيني» ،مستذكرا «ايام النضال يف اسرتاليا،
الذين غيبهم املوت» ،معتربا انه بـ «النضال تحقق االنتصار
لكل اللبنانيني».
واكد ان «االرهاب هو فكر شيطاني تكفريي هدفه تشويه
صورة االسالم» ،مشددا على ان «عالقتنا مصريية مع بعصنا،
مسلمني ومسيحيني».
وقال« :نهدي االنتصار للجميع ،للرؤساء ميشال عون وسعد
الحريري ونبيه بري ،وكل أركان الدولة والشعب اللبناني.
ان وحدتنا هي اول مدماك لبناء دولة الحق والعدالة
واملؤسسات».
ودعا اىل «عودة املغرتبني اىل وطنهم» ،منوها بـ «دور الوزير
باسيل يف الوزارات التي تسلمها يف االتصاالت والطاقة
والخارجية».
وتخلل االحتفال قصيدة للشاعر فؤاد نعمان الخوري الذي قدم
الوزير باسيل.
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كــتابات

شــذوذ

رشا شربتجي :كامريا على سبايا «الربيع» املخادع
عبد الرحمن جاسم

تؤدي نسرين طافش دور «شوق» بطلة املسلسل

هو من أشار ملوّحاً لعصاكِ
بخضوعه مستعذباً بلواكِ
هو من توسّل متع ًة محموم ًة
رسمتْ شذوذ جحيمها يمناكِ
فبأيّ مقصلةٍ أسلتِ لعابهُ
ليمدّ زهر دمائهِ لخطاكِ
وأليّ شطآن الخروج بصقتهِ
حتّى استطاب قصوره منفاكِ
ساديّة الوجه املريب تقنّعي
بالدّمع زوراً والبسي موتاكِ
فعسى يراك اليوم أكثر حلك ًة
ممّن تحيض خرابَهم عيناكِ
عدم
ّ
تتعذرُ اليوم القصيد ُة تحت أنقاض اللغ ْة
وتنوس قيد سباتها الحربيّ
تربض مفرغ ْة
هذا هو الفصل الجديد من العدمْ
ربأ من قلمْ
نغمٌ ت ّ
وارتدّ عن شفتي ولمْ ..
للهالم
سيص ّفقُ الجمعُ املؤسس
ِ
وربّما

تتكاثر الفوضى وتحصد أدمغ ْة
هل غادر الشّعراء  ..أمْ ؟؟
حممد عامر األمحد

أن صناعة الدراما السورية تضررت كثريًا خالل
ال خيتلف اثنان على َّ
األزمة املستمرة منذ ستة أعوام .الدراما اليت وصلت سابقًا ألن
تنافس مثيلتها املصرية الرائدة والعريقة ،فقدت الكثري من ألقها.
لذلك ،شاهدنا عددًا كبريًا من املسلسالت اليت ال ميكن اعتبارها
تعود عليها املشاهد ويتوقعها من
امتدادًا لألعمال الكبرية اليت
ّ
عمل درامي سوري.
ٍ
املتميزة ،وحل
والكامريا
املتني
واألداء
ة
القوي
إذ ذهبت النصوص
ّ
ّ
مكانها االستسهال يف األداء ،والنصوص غري املسبوكة ،وفوق كل
هذا اهلشاشة يف لعبيت اإلخراج والتصوير .ويف رمضان الفائت،
مل ينج من تلك اللعنة سوى «الندم» ،بينما غرقت بقية املسلسالت
السورية يف ّ
جلة األخطاء عينها (وإن كان بعضها على احلدود ،إذ
أنقذ أداء غسان مسعود وسالفة معمار ّ
اجليد مسلسلهما «نبتدي
القصة).
منني احلكاية» رغم سوء السيناريو وسطحية
ّ
يأتي «شوق» املسلسل السوري الذي تعرضه قناة «أو .أس.
أن .يا هال األوىل» واحدًا من األعمال اليت قرر منتجوه عرضه خارج
السباق الرمضاني.
يروي املسلسل حكايا من األزمة السورية احلالية :نشاهد قصة حب
مربكة بني بطلني (جوان ّ
خضور ونسرين طافش) تدور رحاها بني
سوريا ولبنان ،فيما تقع جمموعة من النساء (ليلى جرب ،سوزان جنم
الدين ،إمارات رزق) «سبايا» إلحدى اجلماعات اإلسالمية املتطرفة.
حملام (باسم ياخور) ورجل
يف الوقت عينه ،نتابع قصصًا يومية
ٍ
عباس)
(حسني
نشر
دار
وصاحب
سياسة وصولي (أمحد األمحد)،
ّ
ٍ
حلظة
وغريهم يدورون يف فلك األزمة ،حتى يصبحوا وقودها يف
ما .إخراجيًا ،تربع رشا شربتجي يف تقديم كامريا هادئة ومتوازنة.
لذلك ،ال ميكن احلديث عن أخطاء تقنية واضحة ،بل تربع أحيانًا يف
تصوير «احلقيقة» ،فنشاهد البطالت «السبايا» بال مكياج نهائيًا
خالل وجودهن يف سبيهن .يف الوقت عينه ،ال تفلت القصة من
كاتبها حازم سليمان ،وإن شابها «امللل» ،أحيانًا وخصوصًا يف
مشاهد البطلة «شوق».
أدائيًا ،ميتاز املسلسل ّ
بأنه ميتلك واحدًا من أهم املمثلني العرب
(ولرمبا حتى العامليني) باسم ياخور ،النجم الذي ميتلك مرونة
وتنوعًا أدائيًا ( )diversityخاصة ّ
متكنه من أداء أصعب األدوار
ّ
ٍ
بأن جودة أبو مخيس من
الشك
بسهولة بالغة .هل ميكن للمشاهد
َّ
مسلسل «ضيعة ضايعة» ،و»توفيق» من مسلسل «اخلربة» ،و»أبو
شخص
نبال شيخ الوادي» من «الوالدة من اخلاصرة» هم مجيعهم
ٌ
واحد؟
حمام يسعى ملتابعة قضايا املعتقلني يف قضايا
دور
ياخور
يؤدي
ٍ
ً
«تصدر»
لـ
كافية
مساحة
يعطيه
ال
دوره
كان
وإذا
سياسية.
ّ
بأن الرجل يؤدي ما عليه .األمر نفسه
املسلسل ،إال إنه ميكن القول َّ
ينسحب على أمحد األمحد ،الذي يعرف كيف «خييط» شخصياته
اليت يلعبها ،فيمارس األمر حبرفة ،مما جيعله حمببًا للجمهور مهما
كان دوره.
عامل/
ضمن
طافش
نسرين
املسلسل
بطلة
تأتي
اآلخر،
اجلانب
على
ٍ
إطار خاص بها .بالتأكيد ليس هناك شك حول موهبة طافش
ٍ
كممثلة ،لكن ما يطرح للنقاش هو إصرارها على أن تكون «هي»
ذاتها يف كل أدوارها.
إذ ال ميكن أبدًا التمييز بني أي شخصية /دور أخذتها املمثلة السورية:
فما هو الفارق بني شخصيتها هنا وشخصيتها يف «حتالف الصبار»
مث ًال؟ تؤدي طافش دور «شوق» بطلة املسلسل« ،الساحرة»
و»املبهرة» و»اخلارقة» كعادة أدوار طافش ،واجلميع مفتونون
بها (عائلتها ،رفاقها ،أصدقاؤها ،مديرها يف العمل وهكذا) .كما
ّ
أنها «بوصلة» أخالقية تتمتع بـ «حكمة» تقوهلا لآلخرين كما هي
ّ
رمبا تعتقد ّ
«املركبة» (كالفتاة
أنه من خالل لعبها هلذه األدوار
اليت كسرتها الظروف كما يف «الندم» ،أو تعرضت لالغتصاب
كما يف «القربان») تؤكد للمخرجني علو موهبتها الكبرية ،لكنها
بأن اجلمهور سيحفظها يف هذا النوع من األدوار وسيحصرها
تنسى ّ
املنتجون واملخرجون بها (ويصبح حاهلا كحال املصرية عال غامن
مث ًال) .يف اخلتام ،الميكن اعتبار «شوق» مسلس ًال سيئًا ،أو ال
يستحق املشاهدة ،لكنه أيضًا ليس مسلس ًال من النوع «اخلالد»
الذي يبقى يف أذهان املشاهدين إىل األبد.

ر ّسام هولندي يف باريس

عرب هانس بومان املولود يف أمسرتدام عام 1950
يف سنوات املراهقةّ ،
عن رغبته يف دراسة فن الرسم يف معهد الفنون اجلملية إ ّال أن والده
رفض ذلك رفضا قاطعا ،طالبا منه دراسة العلوم .وكان عليه أن ينتظر
بلوغه سن العرشني لكي يرتك خفية البيت العائلي لينطلق إىل باريس،
رساما وال شيء غري ذلك .ويوم
عازما على حتقيق حلمه:أن يكون ّ
وصوله اىل العاصمة الفرنسية ،كانت األمطار تتهاطل بغزارة ،وكان
الربد شديدا .وكان عليه أن يطرق باب أحد أقربائه للحصول على غرفة.
لكن العالقة معه سرعان ما ساءت .فقد كان هذا الرجل الذي ميلك حم ّال
إلصالح الساعات القدمية ،متجهماومتوترادائما ،وسريع الغضب .لذا
كان عليه أن يبحث عن ملجأ آخر يف املدينة الكبرية الغاصة بفنانني
يعيشون مثله يف ظروف سيئة للغاية .مع ذلك هم ال يرغبون يف التخلي
عن حلمهم ،وعن حبهم للفن .وهكذا راح هانس بومان جيوب الشوارع
ال فقط للبحث عن مأوى ،وإمنا لكي يتعرف على احلياة الباريسية يف
خمتلف جتلياتها ،زائرا املتاحف الكبرية والصغرية ،باحثا يف الكتب
عما ميكن أن يثري ملكته الفنية .وعندما يتوفر له
الفنية ،ويف املعارض ّ
ّ
وكل ما
ينكب على الرسم بشكل حمموم فينسى اجلوع والربد
الفضاء،
ّ
ميكن أن ُيعكر صفوه،أو يصرفه عن عمله.ومع مرور األيام ،بدأ هانس
يهتم باجلسد البشري بأجزائه العليا والسفلى ويف ذهنه لوحة
بومان
ّ
رامرباندت الشهرية»:درس يف علم التشريح للدكتور تولب» .وشيئا
حممل بكثري من األشياء الغامضة
فشيئا إكتشف أن اجلسد البشري
ّ
والغريبة .ويف كوابيسه كان يرى جثثا متغنتفة ،وأخرى مبقورة البطون.
كما كان يرى أجسادا بشرية تضرب بالسياط ،وختضع لشتى أنواع
التعذيب .ورمبا هلذا السبب بات يعتقد ان حقيقة اإلنسان متسجدة
يف كل هذه املظاهر املرغبة واملنفرة أكثر ممما هي جمسدة يف روحه
اليت يصعب سرب أغوارها .ويف املتاحف اليت ألف الرتدد عليها ،مل
تعد تيستهويه مشاهدة األبطال ذوي العضالت واألجساد القوية  ،وال
نساء روبنس السمينات ذوات الصدور العارمة ،وآالهات األوملب ،وال
حماربي اإلغريق والرومان القدماء ،وإمنا هو مييل إىل التوقف امام لوحات
تظهر فيها رؤوس بشرية مقطوعة ،وبطون مبقورة ،وأجساد هزيلة
بارزة العظام ،أنهكها اجلوع التشرد والضنى.ولشدما أبهرته اللوحات
اليت رمسها الفرنسي هونوري فراغونار عن املسلوخني! كما أبهرته
لوحات فابيان غوتييه داغوتي عن املالئكة الغريبة عن املألوف .وبني
وقت وآخر كان يذهب أىل املقابر ليقضي ساعات طويلة بني القبور،
متوقفا أمام قبور املشاهري ،متخيال احلالة اليت أصبحت عليها أجسادهم
بعد مرور وقت طويل على رحيلهم .ومركزا على عمله مل يكن يعري أي
إهتمام للغرفة القذرة ،فاسدة التهوئة اليت كان يقيم فيها .كما مل
يكن يهتم مبظهره .فهو يبدو شبيها مبشرد جائع .ولعله كان أحيانا
يتعمد كل هذا لكي يكون عمله مرتبطا حبياته كما كان احلال بالنسبة
لفان كوخ وللعديد من الفنانني الذين عاشوا مثله البؤس واخلصاصة.
غري أن ذلك مل مينعهم من أن يرتكوا فنا عظيما .وعلى مدى سنوات
طويلة ،ظل هانس بوما يرسم العظام النخرة ،واألفواه الدرداء ،والوجوه
املشوهة،والرؤوس املخربة  .ويف كل ذلك كان جيد متعة ال تضاهيها
أي متعة أخرى .ولكن يف حلظة ما يستبد به غضب شديد على نفسه
وعلى عنله ،فيدمر كل ما اجنزه حتى ذلك احلني ،وبهرع للبار القريب
لكي يدفن أحزانه وآالمه.

فرنسا حتتفي برودان

ّ
لعل فرنسا جتد يف اإلحتفاء مبن صنعوا أجمادها الثقافية والفنية
والفكرية ما ينسيها متاعبها احلالية ،وفضائح خنبها السياسية،
وبؤس احلملة الراهنة لإلنتخابات الرئاسية القادمة .ويف مطلع الربيع
احلالي ،ينتظم ب «« Le Grand Palaisمعرض ضخم ألعمال النحات
العبقري رودان( ، )1917-1840وذلك مبناسبة مرور  100سنة على
رحيله .وإىل جانب منحوتاته الشهرية مثل»املفكر» ،وفيكتور هوغو،
وكليمنسو ،واملسيح يف اجلحيم ،وبالزاك ،والروب دي شامرب اليت
يضم
حيب أن يرتديها أثناء الكتابة ،وغريها من الروائع الفنية،
كان
ّ
ّ
العرض املذكور قطعا فنية جديدة جمهولة من قبل اجلمهور العريض.
من بني هذه القطع ميكن أإن نذكر»:صدر اوغلي»ن ،و»األرض
ورأس الشهيدة» .كما سيضم املعرض ابتداء من شهر ماي قطعة
نادرة من املرمر كان رودان قد اجنرها قبل  130عاما .وعلى مدى
سنوات طويلة ،راجت إشاعات تقول بإن هذه القطعة إختفت ،إال أنها
ظهرت من جديد .وبعد عرضها يف « ،»Le Grand Palaisستطوف هذه
القطعة اليت جتسد اجلانب احلسي عند رودان يف عدد من العواصم
األوروبية.
سيتم عرض فيلم جديد عن حياة ومسرية هذا
إىل جانب املعرض،
ّ
الفنان العظيم الذي أعاد للنحت العظمة اليت متيز بها يف العهود
اإلغريقية والرومانية .كما متيز بها يف عصر النهضة خصوا مع الفنان
اإليطالي ميكائيل أجنلو .وقد أجنز هذا الفيلم املخرج جاك دواالون.
فيلم»كامي كلوديل» ،الذي أخرجه برونو ناينت عام ،1988
وكما يف
ّ
يروي الفيلم اجلديد قصة احلب اجلنونية بني رودان وكامي كلوديل،
شقيقة الشاعر الكبري بول كلوديل ،واليت إنتهت بسقوطها يف ظلمة
اجلنون لتمضي الشطر األكرب من حياتها يف إحدى املصحات العقلية.
كما يتطرق الفيلم املذكور إىل قصص احلب األخرى اليت عاشها
الفنان الكبري مع نساء اخرياتّ .
إال أن مجيع هذه القصص احملمومة
ّ
يظل متعلقا حتى النهاية بروز اليت كانت خادمته يف
مل متنعه من ان
البداية ،ثم أصبحت زوجته.
جرب رودان مجيع أشكال النحت .فلم يرتك واحدا منها ّ
إال وعمل
زقد
ّ
على جتسيده على أروع وأبدع صورة إلثبات عبقريته.لذا سوف يتأثر
به يف ما بعد كبار النحاتني ال يف فرنسا وحددها ،وإمنا يف مجيع أحناء
فوتوغرافيون مثل األمريكي مان راي،
العامل .كما سيتأثر به مصورون
ّ
ورسامون مثل بيكاسو ،وجورج براك .أما الشاعر األملاني راينار ماريا
ريلكه فقد اعتربه رمزا للحاثة األوروبية يف جمال الفن.
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خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

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


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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages *Commitments *Funerals
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب
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تـصريح الرئـيس الـرتكي اردوغـان مؤخرا يثري حوله الشبهات
بادئ ذي بدء ال بد لنا من تسليط
الضوء على شخصية الرئيس
الرتكي رجب طيب اردوغان حيث
أنه ولد بتاريخ  ٢٦شباط من عام
 ١٩٥٤يف حي قاسم باشا أفقر
أحياء إسطنبول ألسرة فقرية جدا
من أصول قوقازية وحيث نشأ
وجاء من رحم املؤسسة الدينية يف
تركيا فهو نشأ وترعرع يف مدرسة
دينية وبدأ العمل السياسي من
خالل التيار اإلسالمي املتشدد
وحيث أنه شكل حزب العدالة
والتنمية عام  ٢٠٠١مع عبد اهلل
غل .
واتهم الرئيس الرتكي السابق
أمحد جندت سيزر الذي كان من
أشد وأكثر املدافعني عن العلمانية
يف تركيا حكومة اردوغان مبحاولة
أسلمة كوادر الدولة العلمانية فرد
عليه الرئيس الرتكي احلالي رجب
طيب اردوغان حبدة قائال إن من
حق املؤمنني يف هذا البلد أن
ميارسوا السياسة.
وفعال هذا ظهر بشكل واضح
وضوح الشمس يف النهار حيث
أن اردوغان حارب مؤسسة اجليش
العلمانية وزج أغلب اجلنراالت يف
السجون كما حارب أغلب املؤسسات
العلمانية يف تركيا وما تصرحيه
األخري يف  ٢٣آذار عام  ٢٠١٧سوى
مرآة حقيقية لشخصيته املتشددة
دينيا حيث أن الرئيس الرتكي

اردوغان قد صرح بتاريخ  ٢٣أذار
املاضي يف خطاب له بأنقرة قائال
«قد ال يستطيع أي أوروبي السري
خطوة واحدة بأمان وطمأنينة يف
الشارع يف أي مكان يف العامل».
أن كل باحث يف التاريخ وكل
حملل سياسي وكل مفكر وكل
انسان ناضج ومن وجهة نظر
موضوعية وعلمية يرى بهذا
التصريح تهديدا مباشرا ووفقا
لعلم املنطق والقانون حيمل يف
طياته تهديا مباشرا ملواطين الدول
األوروبية وبالدليل القطعي يعترب
هذا التصريح شروعا يف القتل
ومشاركة يف اإلرهاب العاملي
ودعمه ويشكل جرمية يعاقب عليها
القانون الدولي ألنه يشكل تهديدا
ألمن اجملتمع الدولي ويعترب سابقة
خطرية متس أمن اجملتمع العاملي.
ومن يقرأ بني السطور جيد أن
هذا التصريح حيمل بني طياته
معاني ومدلوالت خطرية ومفادها
أنه يدعم وميول اإلرهاب يف العامل
فبدال من أن تكون تصرحياته تعرب
عن السالم نراها عكس ذلك نارية
تدعم اإلرهاب أكثر يف العامل.
وبالواقع نرى أن لديه هاجسا
قويا وحنينا دائما للعودة إىل
أيام سالطني بين عثمان وكأنه
يف هذه احلالة يرسل إشارات إىل
املتشددين من األتراك وغريهم يف
دول أوروبا للتحرك والعبث بأمن

هذه الدول وخاصة لقتل األبرياء
املدنيني بالقيام بأعمال إرهابية
بينما يف تركيا يعتقل الصحفيني
وغريهم ويصادر حرية الرأي اآلخر
ولديه احلنني الكبري للسيطرة على
الدول العربية وغريها وتناسى
ما خلفه االحتالل العثماني ملدة
أربعة قرون لدول كثرية من العامل
وخاصة الوطن العربي الذي أعاده
ألف سنة إىل الوراء من ختلف وفقر
وجهل وارتكاب جمازر وحشية حبق
األرمن واملسيحيني يف سورية
ولبنان واألقليات األخرى واجلميع
يدرك خطر تصرحيه األخري وخاصة
أننا نرى على صعيد الواقع العربي
مدى تدخله يف الشأن العربي بدءا
من الربيع اجلهنمي العربي وخاصة
ملا جرى يف ليبيا من تدخل سافر
للقضاء على القذايف وبعدها يف
سورية حيث أنه تدخل بشكل علين
وعسكري ومازالت قواته العسكرية
موجودة يف الشمال السوري.
كما أنه يسعى لتفتيت وحدة
سورية وبغض النظر عن مسألة
احلكومة السورية سواء كانت
فاسدة أم ال ،فهذا يقرره الشعب
العربي السوري وال جيوز وفقا
للقوانني الدولية التدخل يف شؤون
الدول األخرى وهذا ما نصت عليه
املعاهدات الدولية وقرارات األمم
املتحدة .
كما نراه يتدخل يف شؤون مصر

ا لد ا خلية
ويدعم حركة
ا إل خو ا ن
املسلمني يف
مصر وجياهر
ولو
بذلك
هذا
صدر
التصريح من
مسؤول عربي
شريف لقامت
عليه
الدنيا
وهذا إن دل
شيء
على
يدل
فهو
على ارتباطه
با لصهيو نية
ا لعا ملية
بينما لو عدنا
بالتاريخ قليال
إىل املاضي
كيف
لرأينا
كانت مؤسسة

بقلم الزميل ميالد اسحق

اجليش الرتكي علمانية ومتطورة
وحيث أننا جند يف تركيا الكثري
من الصحفيني واملفكرين والعلماء
يسعون إىل إقامة دولة حضارية
تنبذ العنف واإلرهاب وتؤمن
بالصداقة اليت ال تشوبها شائبة
مع دول العامل وخاصة مع الدول
العربية واجلميع يرغب بأن تكون
هناك حكومة علمانية حضارية يف

تركيا وكما أن اجلميع يرغب بإقامة
عالقات جيدة مع حكومة تركيا تؤمن
باالستقرار العاملي وعدم التدخل
بشؤون الدول األخرى عالقات
مبنية على التفاهم وحسن اجلوار
وعلى احرتام املعاهدات وقوانني
الشرعية الدولية اليت حترم املس
بأمن دولة ألخرى وهذا ما يتمناه
الشعب العربي واجملتمع الدولي.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

 10عبارات عليك جتنبها أمام
الصغار ..ما هي؟

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

وقالت الصحيفة ،إن
مهمة
الطفل
تربية
صعبة ومعقدة ،وأحيانا
يكون األطفال سببا يف
شعور الوالدين باليأس
أمام عدم قدرتهم على
السيطرة على تصرفاتهم
بشكل صحيح.
فمن املعلوم أن الصراخ وفقدان األعصاب يأتيان
حتما بنتائج عكسية ،وهو ما يقودنا شيئا فشيئا
ً
إىل االبتعاد عن أطفالنا أو ابتعاد أطفالنا عنا.
وأشارت الصحيفة إىل مجلة من السلوكيات اليت
يلجأ إليها اآلباء باستمرار ،معتقدين أنها أكثر جناعة،
إال أنها ال تزيد األمر إال تعقيدا ،وال تساعدهم على
حتقيق أهدافهم؛ فالعديد منهم يستعملون يف
مناسبات عدة تعابري وعبارات من شأنها أن متس
مبشاعر أطفاهلم ،من دون أن يدركوا ذلك؛ لذلك
ينبغي اّأال نتفوه بها حتت أي ظرف من الظروف.
وبينت الصحيفة أن هذه السلوكيات اخلاطئة
تكمن أوال يف التهديد؛ فاستعمال عبارة «حذار
يعد خطأ
أن يكتشف والدك أو أمك ما قمت به» ،اّ
مزدوجا؛ نظرا ألنه من ناحية أوىل يقلل من سلطتنا
أمام أطفالنا ،ومن ناحية أخرى ،نكون بذلك منحنا
دورا سلبيا ،سواء لألب أو األم؛ وبذلك يشعر
األطفال بالتخوف من اللحظة اليت سيكشف فيها
أحد والديه ما قام به ،وهو ما جيعلهم يلجأون إىل
إخفاء أفعاهلم مستقبال.
كما أفادت الصحيفة بأن استعمال عبارة «سوف
أقوم بـ »...اليت توحي بالتهديد ،تأتي يف كل
األحوال بنتائج عكسية ،وتفشل يف تغيري سلوك
أطفالنا ،كما أنها ال تساهم سوى يف غرس
اخلوف والرهبة لديهم .أما إذا كنا حريصني دائما
على التهديد ،دون اختاذ إجراء بشأن املسألة،
فسوف يساهم ذلك ،يف نهاية املطاف ،بفقدان
مصداقيتنا وسلطتنا أمام أطفالنا؛ لذلك ،إذا فكرنا
يف معاقبتهم فيجب أن نقوم بذلك على الفور ،وأن
نتجنب أيضا التحذيرات اليت ال تفي بالغرض.
كما لفتت الصحيفة إىل عدم مقارنة أطفالنا
ً
فمثال ،استعمال عبارة «أنت
بأشخاص آخرين؛
مثل أمك أو أبيك» ،بطريقة سلبية ،غري مفيد على
اإلطالق ،ويؤدي بالطفل إىل الشعور باإلهانة،
كما هو الشأن بالنسبة لعبارة «جيب أن تتعلم من
فالن»؛ إذ إن املقارنة بني األشقاء غالبا ما تؤدي
إىل البغض واضطراب العالقة؛ نظرا ألنها تتسبب
يف الغرية فيما بينهم.
وعالوة على ذلك ،جتعلهم يعتقدون أنهم أقل شأنا
من إخوتهم اآلخرين ،وهو ما جيعلهم يسعون جاهدين
إىل تغيري شخصياتهم .ويف هذه احلالة جيب على
اآلباء مراعاة الفرق بني سلوكيات أطفاهلم وتشجيع
خصوصية كل واحد فيهم واحرتامها.
وأضافت الصحيفة إنه من الضروري جتنب تكريس
الصور النمطية بني اجلنسني ،الذي يتجلى من خالل
عبارة «األوالد ال يبكون» ،اليت هلا عواقب سلبية
حبتة؛ فأوال ،جتعل العديد من األطفال يعتقدون أن
البكاء أمر غري جائز ،وهو ما يؤدي بهم إىل كبت

تفاصيل جديدة عن
«آخر دقائق هتلر»

رغم مرور  72عاما على انتحار أدولف هتلر ،فإن
حياة الزعيم األملاني النازي ووفاته املليئتني
بالتفاصيل ،متثالن حتى اآلن مصدر جذب للماليني
ممن يسعون ملزيد من اإليضاحات بشأن ما حدث
بالضبط خالل احلرب العاملية الثانية.

مشاعرهم ،وثانيا ،تساهم يف تعميق الفرق بني
الذكور واإلناث؛ حيث إنها تعزز قيمة الذكور مقابل
ضعف اإلناث.
وأوضحت الصحيفة أن ختصيص الدمى للفتيات
والسيارات للفتيان هي عادة متجذرة ،تقريبا ،يف
سلوكيات مجيع اآلباء .ويتضح مثال يف تلوين غرف
األوالد باللون األزرق والفتيات باللون الوردي ،أو
مثال يف إهداء الدمى للفتيات والكرات للفتيان.
وهذه طريقة ال تنعكس من خالل دور اآلباء فحسب،
وإمنا جندها أيضا يف حمالت األلعاب واإلعالنات
التلفزيونية .فما املشكلة إذا كان الطفل يريد أن
يلعب يف مطبخ صغري ،أو أرادت الفتاة اللعب
بالكرة؟ فاأللعاب متاحة للجميع ،بغض النظر عن
جنس الطفل.
وأوردت الصحيفة أن استعمال عبارة ال تكن «مثل
البنات» ،تؤدي بنا ثانية إىل الوقوع يف استعمال
الصور النمطية بني اجلنسني ،وجعل السلوكيات
احلساسة مرتبطة حصريا باألنثى ،وهكذا نكون
وقعنا ثانية يف خطأ قمع مشاعر أطفالنا.
وأشارت الصحيفة أيضا إىل أن استعمال عبارة
«كن رجال وافعل ما عليك القيام به» تدل على
اعتقادنا بأن الشجاعة مرتبطة دائما بالذكور،
والضعف صفة خاصة باإلناث ،وهذا االعتقاد ال
يزال متجذرا يف ال وعي اجملتمع إىل حد اليوم .فمن
املؤكد أن حتفيز الطفل وتفعيل صفة الشجاعة
لديه شيء جيد من دون شك ،لكنه يف الوقت ذاته
ال يلغي شجاعة املرأة ودورها يف مكافحة املشاكل
والتغلب عليها.
وحتدثت الصحيفة كذلك عن تغاضي بعض اآلباء
عن تقدير مشاعر أطفاهلم ،اليت تنعكس من خالل
عبارة «ال تبك ،فاألمر ال يستحق البكاء» ،ال سيما
مع األطفال األصغر سنا ،الذين اعتادوا التعبري عن
أحاسيسهم بالبكاء.
ويف هذا السياق ،جتدر اإلشارة إىل أن هذه
العبارات تشجع األطفال كذلك على قمع مشاعرهم،
ما من شأنه أن يؤدي بهم يف املستقبل إىل عدم
القدرة على التعبري عن أنفسهم ،ما يولد لديهم
شعورا بالذنب.
ويف اخلتام ،أضافت الصحيفة إن عبارة «أنت سيئ
أو أنت سيئة» جتعل طفلك يعتقد دائما أنه فعال
شخص سيئ ،لكنه جيد نفسه عاجزا عن معاجلة هذه
ً
شرخا يف شخصيته،
املشكلة مبفرده ،وهو ما حيدث
ويؤثر سلبا على تصرفاته ،وبهذه الطريقة سوف
جيد أعذارا لتربير أفعاله ،قائال« :أنا هكذا ،أنا
شخص سيئ» ،ما جيعله غري واع بسلوكه السيئ،
على الرغم من أنه مقتنع متاما بعكس ذلك .وبهذه
الطريقة يكون األبوان قد منحا الطفل أعذارا غري
حقيقية لتربير أفعاله.

وكان لروكاس ميش أحد احلراس الشخصيني للـ
«فوهرر» شهادة مهمة ختص انتحار هتلر ،حيث
إنه كان أول من ألقى نظرة على جثمانه بعد وقت
قصري من وفاته ،كما أن ميش كان آخر من تبقى
على قيد احلياة من حراس هتلر الشخصيني ،قبل
وفاته عام  2013عن عمر  96عاما.
وحسب صحيفة «إندبندنت» الربيطانية ،فإن نسخة
إجنليزية ستصدر قريبا من كتاب مليش حيمل
اسم «الشاهد األخري على هتلر ..مذكرات حارس
هتلر» ،حيكي فيه احلارس الشخصي تفاصيل
جديدة عن الدقائق األخرية يف حياة الزعيم النازي
قبيل انتحاره.
ويقول ميش إنه «يف  3أبريل عام  ،1945أرسل
اجلنرال كيتل رسالة قال فيها إن اجليش األملاني
فشل يف فك احلصار السوفيييت على برلني وإن
نهاية احلرب العاملية باتت حتمية» ،حيث كانت
القوات السوفيتية على بعد  500مرت فقط عن خمبأ
هتلر.
بعد ذلك بقليل ،مسع ميش هتلر يتحدث بصوت
خفيض مع مارتن بورمان مسؤول احلزب النازي
وآخرين ،ورآه ميشي باجتاه مكتبه ،ثم تبعته إيفا
براون اليت كانت وقتها زوجته ،وذلك حسبما يقول
مدير دار نشر الكتاب مارتن ميس.
وتابع نيس« :ميش رأى أوتو غانشي معاون هتلر
يغلق باب املكتب خلف هتلر وإيفا ،وقال مليش
إن القائد ال يريد إزعاجا.
هتلر صافح غانشي وأخربه أن كل اجلنود أصبحوا
يف حل من الوالء له ،كما قال له إنه ال يريد جلثته
أن تنتهك على املأل مثلما حدث مع جثة موسيليين،
بل أن حترق».
وأضاف نيس نقال عن ميش« :كل من يف املخبأ
انتظر يف قلق ،ثم حدثت بعض الفوضى وفتح باب
املكتب ،وألقى ميش نظرة داخله».
ويقول ميش« :ألقيت نظرة على إيفا .كانت يف
وضع اجللوس وقدماها مشدودتان ورأسها مائل
ناحية هتلر .وإىل جوارها كان هتلر ميتا .عيناه
مفتوحتان وحتدقان ورأسه متدلية لألمام قليال».
وتشري عديد من الروايات إىل أن إيفا براون
انتحرت بابتالع أقراص السيانيد السامة.
وقال ميش إنه مسع أن إيفا براون وماغدا غوبلز،
زوجة جوزيف غزبلز وزير الدعاية النازية يف عهد
هتلر ،تعهدتا باملوت مع زوجيهما.
يشار إىل أن قوات اجليش األمحر السوفييت ألقت
القبض على ميش يف وقت الحق ،وحكم عليه
بالسجن  8سنوات ،لكنه ظل على والئه هلتلر بقية
حياته.

ملاذا جيب إبقاء نوافذ الطائرة
مفتوحة عند اإلقالع؟

يالحظ أغلب املسافرين بالطائرات القيود الكثرية
والتعليمات اليت تصدر عن أطقم الرحالت اجلوية
خاصة خالل عملية اإلقالع واهلبوط.
ومن هذه التعليمات إرجاع املقاعد إىل وضعها
ورفع أي شيء على أرضية الطائرة ،وربط أحزمة
األمان ،وكل هذه األوامر تبدو مفهومة.
لكن األمر األهم واألغرب هو إصرار طاقم الطائرة
على إبقاء النوافذ مفتوحة أثناء اإلقالع واهلبوط
ومنع إغالقها .فما هو السبب؟
وعند طرح ذلك السؤال على مضيفة يف إحدى
شركات الطريان اإلماراتية ،الثالثاء ،أجابت ،أن
السبب هو وجوب مراقبة طاقم املضيفني لألجواء
خارج الطائرة أثناء إقالعها وهبوطها.
وأضافت أن بقاء النوافذ مفتوحة يتيح للطاقم
مساعدة قادة الطائرة ،يف متابعة حمركات الطائرة
من اخلارج وأي طارئ عند اإلقالع يستدعي تنبيه
قمرة القيادة والتصرف على أساسه.

حكم يشهر مسدساً يف وجه
الالعبني أثناء مباراة بالسودان

شهد عصر الثالثاء املاضي حادثة غري مسبوقة
يف ميادين كرة القدم بالسودان ،حيث قام حكم
مباراة بإشهار مسدسه أمام وجه الالعبني  ،بعد أن
حاولوا االعتداء عليه إثر احتسابه هدفا يف املباراة
نقل النتيجة إىل التعادل ،ما أغضب العيب الفريق
الذي خسر تفوقه.
وقالت صحيفة الصيحة السودانية إن حكم مباراة
جرت مبدينة القضارف بوسط البالد بني فريقي
نادي السهم ونادي األهلي بالدرجة األوىل ،كانت
ميدان هذه املواجهة.
ذكرت الصحيفة أن العيب فريق السهم وبعد أن
احتسب احلكم هدفا تعادليا خلصمهم األهلي قاموا
مبهامجة احلكم ،حبجة أن هذا اهلدف نتج عن خمالفة
صرحية مل يلق هلا احلكم با ً
ال.
وبدأت املعركة مع مهامجة حارس املرمى احلكم،
حيث اعتدى عليه وطرحه أرضا ،قبل أن يفاجئه
احلكم بإخراج مسدس من طيات مالبسه ليشهره
يف وجه الالعبني.
حال دون تطور القضية تدخل أحد إداريي نادي
السهم الذي نزل إىل أرض امللعب لتهدئة
اخلواطر ،والذي صرح قائال إنهم اختذوا إجراءات
قانونية ضد احلكم.
وقد استنكر الناس كيفية دخول احلكم إىل أرض
امللعب وهو حيمل مسدسا ،ما يثري التساؤالت حول
كيف حدث ذلك.
لكن هناك من يرى أن القضية رمبا هلا أبعاد أخرى
تتعلق حبساسية مرتاكمة بني احلكم والفريق ،فيما
اقرتح رياضيون أن حياسب احلكام الذين يتخذون
قرارات خاطئة وكبرية وعدم تركهم هكذا بال
مالحقة.
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مواصفات للمدير الفاشل ..كيف تتعاملني معها؟
املدير هو وسيلة لإلدارة،
وليس بالضرورة أن ميتلك
مجيع مهارات وعناصر العمل
الذي يرأسه ،فمدير املدرسة
ليس بالضرورة أن يعلم مجيع
ما يف الكتب ،ولكن لديه
القدرة على إدارة املنظومة
بشكل كامل ،واملدير الناجح
هو من يدرك أبعاد ختصص
موظفيه ،وال يعمل على التدخل
يف صميم ختصصاتهم ،ولكن
بعض املدراء يظنون أن
بوصوهلم ملنصب اإلدارة،
أصبحوا يعلمون كل شيء،
ومن هنا تكون بداية الفشل،
الذي يصيب رأس املؤسسة،
ثم ينتشر فيها كالطاعون ،وقد
يقضي على مهارات املوظفني
وقدراتهم.
وهنا نلتقي مع أخصائية
اإلرشاد النفسي منى باصرة،
مدربة معتمدة من املركز
اخلليجي للتنمية البشرية يف
البحرين ،للوقوف على كيفية
جناة املوظفة من عباءة الفشل،
اليت حتيط بها ،وكيف تتخطى
عقبة املدير الفاشل.
مواصفات املدير الفاشل:
 .1عدم القدرة على القيادة،
وهذه من مساته الشخصية،
حيث إن بعض البشر ُخلقوا
تابعني ،وليس متبوعني.
بني
املساواة
عدم
.2
املوظفني ،والتعامل حسب
املكانة االجتماعية واملادية.
 .3عدم اإلنصات واحلوار مع

بتعال.
املوظفني ،والتعامل معهم
ٍ
 .4ينسب جناحات موظفيه الفردية له ،وال يذكر أمساءهم ،وبالتالي
ال حيصلون على التشجيع والتحفيز للنجاح؛ ألنه لن ُينسب هلم.
كيف تستطيع املوظفات التعامل معه؟
من وجهة نظري ،من اجلميل لكل الدول تعليم خرجيي البكالوريوس
منهج أمناط وأنواع الشخصيات ،وكيفية التعامل معها.
وبالنسبة للمواصفات اليت ذكرتها ،ميكن للموظفة التعامل
معها مبساعدة مديرها على القيام بدور القيادة ،وتعزيز دوره،
والتغاضي عن عدم املساواة والتعالي بالعمل ألجل العمل ،وأن
تفكر املوظفة بأنها فرتة من حياتها وستنتهي بتغيري هذا القائد
أو ترقية املوظفة ،وأن تعرف مواصفاته الشخصية ،وتعززها يف
ذاته ،وال تتأثر بكالم وتصرفات هذا املدير.
املدير الفاشل ينشر فشله على اجلميع :من أقوال السلف« :إذا
صلح الراعي ،صلحت الرعية» ،والعكس كذلك ،واملدير الفاشل
ينشر فشله بإسقاط هذا الفشل على اجلميع ،وإحباطهم ،وعدم
االهتمام بنجاحاتهم وتقدمهم ،وهذا كله من فشله يف اإلدارة،
وبالتالي فشل اجلميع.
كيف ميكن اخلروج من عباءته؟
املدير الفاشل يف الغالب إذا كانت مشكلته الغرور والتعالي،
يصاحب هذه املشكلة اإلحساس الدائم بأنه على حق ،ففي الغالب
ال يتأثر بالنصح ،وال يشعر باخلطأ إال لو تسلط عليه شخص مثله،
فمن املمكن أن يرى نفسه يف اآلخر ،وال أعتقد ذلك.
جدا سليب ،حيث يقلل من أداء
أثره على أداء املوظفني :تأثريه ً
وإنتاج املوظفة ،وبرتكيزه على العيوب ،ستزداد وختتفي املزايا،
ويصبح جو العمل يشبه اجلو «املكهرب» ،أساسه اخلوف من
املدير ،أو عدم اإلحساس بالتميز ،واإلحباط الدائم ،واملوظفة يف
هذه البيئة ستنتظر حلظة خروجها من العمل كل يوم.
أساليب وطرق احلوار معه :دراسة ومعرفة منط شخصيته أمر مهم
جدا ،وجيب التعامل معه حسب هذا النمط ،فإن كان منط شخصيته
ً
«القائد» ،فاحلوار معه يكون على أساس التعظيم والتقييم
العالي له ،وإن كان منط شخصيته «احمللل» ،فاحلوار معه
يكون حسب األرقام واإلحصائيات والدالئل والرباهني واملنطق،
وعدم استخدام اخليال ،وإن كان منط شخصيته «الودود»،
فالتعامل معه يكون حسب املشاعر واألحاسيس ،وإن كان منط
شخصيته «املعرب» ،فالتعامل معه يكون حسب األفكار الغريبة
والكالم الكثري حتى لو على حساب العمل.
خربة شخصية:
تقول األخصائية منى باصرة :نعم ،تعاملت مع مدير منط شخصيته
«القائد» ،ولكنه قائد متطرف ،وهذا يعين أنه مغرور ،ويعتقد
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عند مرحلة أو أخرى نشعر بأننا مستنفدون .قد ال يكون من
اخلطأ االعتقاد بأن رمي نفسك على األريكة لبضعة أيام سوف
ميدك بالطاقة .ولكن ما ال تعرفينه هو أن اإلرهاق البدني مرتبط
باإلرهاق الذهين الناجم عما حصل يف ذلك اليوم.
ال بد من إعطاء جسمك بعض الوقت للراحة ،ومع ذلك ،فإنه ليس
عقليا.
دائما النهج األكثر فعالية إذا كنت تشعرين بأنك منهكة
ً
ً
يف ما يلي بعض الطرق الفعالة إلعادة شحن طاقتك عند بدء
شعورك باالستنفاد حيسب جملة :Psychologies
تغيري روتينك
قد يكون من الصعب عدم الوقوع يف حلقة الروتني .فكل يوم
وتكرارا ،ولكن ميكن لكسر هذا الروتني
مرارا
نفعل الشيء ذاته
ً
ً
أن يكون وسيلة جيدة إلبعاد اإلرهاق الذهين .ضعي نقطة لتحدي
نفسك لفعل شيء جديد مرة واحدة يف األسبوع أو القيام بشيء
جديد مرة واحدة يف اليوم إن أمكنك ،شيء بسيط ً
حقا .بد ً
ال من
ً
طريقا خمتلفة مبناظر طبيعية
أخذ طريقك املعتاد للعمل ،اسلكي
خالبة .عليك التفكري يف األنشطة اليت تستمتعني بها وتغذي
روحك والبدء يف القيام بها .عند فتح عقلك لطرق جديدة للتفكري
عموما.
واإلدراك ،ستكونني أكثر سعادة
ً
اإلبقاء على مذكرات
هذه وسيلة رائعة لتخفيف الضغط بتدوين كل شيء على الورق،
كما أنها تتيح لك الفرصة بالعودة للقراءة والتفكري يف التقدم
الذي قمت به يف حياتك .كما سيعزز األمر إبداعك ،ويبين الثقة
والفهم ،ويشجعك على متابعة خطاك لتحقيق األهداف .ال ينبغي
أن يكون هناك شيء جيعلك تشعرين بالضغط وال حتتاجني إىل
الكتابة كل يوم .اكتيب ما يتبادر إىل ذهنك واجعلي ذلك أولوية
لعدة مرات يف األسبوع .يف نهاية املطاف ،سوف جتدين أن
الكتابة متنفس إلعادة شحن الدماغ.

أنه هو فقط الصواب ،وأنه يعرف كل شيء ،وكان صعب املراس،
أما تعاملي معه فكان على أساس إثبات ذاتي أمامه ،فال يأتي أو
يذهب إال ويراني أعمل جبد ،واألهم من العمل اجلاد كان التعظيم
لكل صغرية يعملها ،وتغليف كالمي كله بعبارات التعظيم ،مثل:
سيدي ،قائدنا ،بدونك ال يتم العمل ،أنت أفضل قائد ،فمثل هذه
العبارات ترضي هذا النمط ،باإلضافة إىل التعامل جبدية يف وقت
العمل وإجناز ما يطلبه يف أسرع وقت ،وهذا جعلين من املوظفات
املميزات يف عملي يف ذلك الوقت رغم أن كل املوظفات معي
يكرهن هذا املدير ،وال يستطعن التعامل معه.
أختم بالتأكيد على أن دورة أمناط الشخصيات هي دورة تفيد كل
موظف وكل قائد يف التعامل مع موظفيه بكل احلب.

التأمل
هناك الكثري من املقاالت والناس الذين يشيدون بفوائد التأمل،
ولكنه فعال ً
حقا .ما يقرب من  80يف املئة من زيارات الطبيب
تكون متعلقة مبشاكل مرتبطة بالتوتر .ميكن توفري الكثري من املال
والوقت بتعلم ممارسة التأمل .إذ ميكنه أن يقلل من التوتر ،ويعزز
املناعة ،وحيسن النوم ،ورمبا زيادة السعادة .مخس دقائق يف
اليوم هي يف احلقيقة كل ما حتتاجينه .مع مرور الوقت قد جتدين
يوميا لفرتات أطول من الوقت ،أنفع
التأمل أكثر من مرة واحدة
ً
لرفاهك العقلي .فالناس الذين ميارسون التأمل باستمرار عادة ما
وشعورا بالقلق عندما يواجهون التحديات.
يكونون أكثر عقالنية
ً
إعادة تقييم عالقاتك
جدا ،لكن األكثر أهمية هو إدراك مدى صحة
العالقات مهمة ً
عددا قلي ًال من العالقات السامة
وجودهم .قد جتدين أن هناك
ً
يف حياتك .قد يبدو من الصعب وضع حد هلذه العالقات يف كثري
“طبيعيا” من
جزءا
من األحيان ولألسف ،قد تصبح العالقات املختلة ً
ً
احلياة دون أن تعني مدى اإلرهاق الذهين الناجم عنها.
كوني حامسة يف إعادة تقييمها وحددي ما إذا كانت إضافة قيمة
حلياتك وراحتك.
ممارسة الرياضة
فهي ليست مفيدة لرفاهك العام فقط ،بل ثبت أنها مفيدة

الـ فاشينيستا السعودية هال عبد اهلل املعروفة بـ «هال هال» من هي؟

“هال هال” أو
ا لفا شينيستا
السعودية “هال
عبد اهلل” ،جنمة
ا ال نستقر ا م
ذات اإلطالالت
البسيطة األنيقة،
ودعت اجلامعة
ّ
العام
هذا
من
بالتخرج
ّ
قسم اهلندسة
ا ملعما ر ّية ،
مؤخرًا
ظهرت
مقابالت
يف
عدة،
تلفزيونة
ّ
إلثارتها الرأي
العام مبتابعني

يفوق عددهم النصف مليون
على االنستقرام.
الفاشينيستا
استطاعات
السعودية ،جذب هذا العدد
األصيل،
العربي
جبماهلا
ّ
وأناقتها البسيطة اجلذابة،
نالحظ أغلب اختياراتها يف

ّ
تكلف أو مبالغة،
إطالالتها بال
تعمد إىل اختيار قطع منتقاة
عاملية معروفة ،وقد
من أمساء
ّ
ّ
وظفت معلوماتها السابقة يف
ختصصها اجلامعي ،يف التقاط
ّ
ّ
اجلذابة وامللهمة يف
الصور
شتى البقاع ،فهي من هواة

نعدها من األمثلة
السفر ،واآلن ّ
العربية اليت ُيقتدى بها يف
ّ
املوضة والذوق الشخصي
والتنسيق.
ّ
تصفحي معنا إطالالت أيقونة
املوضة السعودية هال عبد
اهلل.

عندما تشعرين بأنك مرهقة
عقليا كذلك .إن مل تتمكين
ً
من االنتساب إىل ناد رياضي
يوميا .فقد
خصصي  20دقيقة
ً
أظهرت دراسات متعددة قيمة
الرياضة يف زيادة الرتكيز .مع
يوميا،
 20دقيقة تدريب مكثف
ً
تضمن تدفق الدم إىل الدماغ
وحتسني مزاجك ،واإلبداع،
والذاكرة.
افعلي ما جيعلك سعيدة
قد خيلط بني هذا وبني القيام
بشيء ميدك بشعور اإلجناز.
فالشعور باإلجناز لن ميدك
دائما بالفرح .ميكن إلمضاء
ً
بضع ساعات إضافية يف العمل
إلجناز األمور أن تكوني منتجة
ولكنها قد ترتك مرهقة .امسحي
لنفسك أن تشرتي حذاء رغبت
به ألسابيع ،أو القيام برحلة
عطلة نهاية األسبوع عفوية مع
األصدقاء .وقتنا على األرض
فأيا ما كان الذي اخرتت
قصري ً
القيام به ،ليكن لكونه جيلب
الفرح احلقيقي لروحك.
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مــقابلة

مريم أوزرلي :ال أندم على أي شيء سيىء يف حياتي

ا يعرف كثري من معجبيها أن املمثلة الرتكية اجلميلة ،املرحة ،احملبة
للمزاح مع أصدقائها ،األملانية اجلنسية والرتكية األصل مريم أوزرلي
الشهرية بالسلطانة هيام ،امرأة غري عادية .وكان هلا دور كبري يف
حب املاليني من األتراك واألجانب للعمل التارخيي “حريم السلطان”
الذي شاهده حوالي  350مليون شخص يف أكثر من  70دولة يف
العامل“ .سيدتي الرتكية” رصدت لكم حوارًا مع مريم أوزرلي:
مريم أوزرلي باحلجاب يف السعودية
زارت مريم أوزرلي السعودية أخريًا حيث ّ
حلت ضيفة على إحدى
العالمات التجارية يف مدينة جدة ،وأطلقت جمموعة مستحضرات
جتميل حتمل اسم النجمة الرتكية حبضور عدد كبري من املعجبات
واملدونات والشخصيات املعروفة .وقد ارتدت أوزرلي عباءة سوداء
مطرزة باخليوط الذهبية ولفتت األنظار حبجابها األنيق وإطالالتها
بالعباءة فور وصوهلا  .وزارت أيضًا معرض الكتاب الدولي وحضرت
فعالية اجلمال اخلاصة بها .و قد عملت أوزرلي كخبرية للتجميل
سابقًا ،مستغلة خربتها الطويلة إلصدار جمموعتها اجلديدة حمققة
حلمها القديم. .
متى اكتشفت أنك تريدين أن تكوني ممثلة؟
منذ كنت طفلة ،شعرت بأنين أريد أن أكون ممثلة ،وأول مرة صرحت
حبيب للتمثيل كانت أمام والدي حسني أوزرلي حني أخذني ليسجلين
بروضة خاصة فسألوني :ماذا تريدين أن تكوني يف املستقبل؟
فأجبت بدون تفكري :أريد أن أكون ممثلة .والحقًا ،انضممت إىل
ورشة فنية مسرحية طورت موهبيت األدائية ،وكنت بارعة يف كتابة
الشعر ،والتمثيلّ .
بعدة أفالم ومسرحيات
وملا كربت ،صرت أشارك ّ
طويلة وقصرية.
هل كنت متفوقة يف املواد األكادميية البعيدة عن الفنون؟
نعم ،كنت طالبة متفوقة يف العلوم والرياضيات واألحياء ،وكنت
قادرة أن أصبح طبيبة أو رسامة لكن القدر ساعدني من خالل صديق
والدي املقرب الذي كان صاحب أكرب مسارح يف أملانيا .فشجعين
يف مرحلة املراهقة ،وأتيحت لي فرصة االحتكاك باملمثلني واملخرجني
يوميًا ،فنشأت يف بيئة فنية وطدت عالقيت بالفن ،وأنضجت موهبيت
اليت بدأت تبحث عن وسائل االحرتاف جبدية.
كيف كانت طفولتك؟
سعيدة ومدللة حبكم أنين أصغر فرد يف عائليت .لي شقيقان يكربانين،
أحدهما يكربني بـ  10سنوات ،والثاني بـ  9سنوات وشقيقيت جنان
تكربني بعامني.

ما يزال مسلسل “حريم السلطان” يعرض لليوم يف دول كثرية
مدبلجًا بلغاتها احمللية ،فما هي القواسم املشرتكة اليت جتمعك
بالسلطانة هيام؟
أؤمن بأن مجيع البشر يتشابهون بكثري من الصفات واملشاعر
والظروف أحيانًا كثرية.
وأنا ،بعد مضي فرتة طويلة من الزمن على أدائي شخصية السلطانة
هيام ،صارت جزءًا مين ،أفهمها وتفهمين ،وجتمعنا قواسم مشرتكة
من أهمها :أننا نشبه بعضنا باحلب والغرية على الرجل الذي حنبه،
وبالسعادة يف احلب املتبادل إال أننا خمتلفتان ومتباعدتان زمنيًا،
فهي جزء من عامل حريم رجل واحد هو السلطان ،وأنا أعيش يف زمن
خمتلف وال ميكن أن أكون جزءًا من هذا العامل ،حياتنا خمتلفة هلذا ال
نتشابه سوى يف احلب.
ما أكثر شيء أعجبك بالسلطانة هيام؟
أنها امرأة صلبة وقوية ال تستسلم ألعدائها حتى لو انهار العامل كله،
وكلما سقطت ضحية مؤامرة تنهض من جديد أكثر قوة ،ومتضي حنو
هدفها بعزمية جبارة خطوة تلو اخلطوة لكنها يف طريقها للصعود إىل
السلطة أعدمت الكثريين لكنها استمرت يف طريقها دون توقف
وبشجاعة نادرة.
السلطانة هيام كانت حماربة وعاشقة ،فما هو األهم بالنسبة إليك
احلرب أم احلب؟
احلرية.
كيف استطعت إتقان تقديم شخصية السلطانة هيام بهذه الصورة
املؤثرة واجلذابة والطبيعية؟
قبل تقدمي الختبارات الدور يف اسطنبول ،مل أكن أعرف شيئًا عن
السلطان سليمان أو السلطانة هيام أو الدولة العثمانية حبكم دراسيت
بأملانيا .هلذا ،جلأت إىل اإلنرتنت ملعرفة معلومات موثوقة عنهما،
وقرأت كتب تاريخ مهمة وكبرية حول اإلمرباطورية العثمانية وحقبة
السلطان سليمان القانوني ،وأحببت جتربة أن أكون إحدى الشخصيات
التارخيية احلقيقية ،هلذا قرأت العديد من الكتب ،وتقمصتها ،حتى
توحدت معها متامًا فشعرت كيف حتب ،وكيف حتارب أعداءها ،وكيف
تدافع عن حبها للسلطان سليمان حتى املوت.
الغريب أنه رغم عدم إتقانك اللغة الرتكية وعدم معرفتك بالثقافة
العثمانية متيزت بشخصية السلطانة هيام وسحرت املاليني بها ،فما
هي أكرب صعوبة واجهتك يف عملك؟
أكرب صعوبة واجهتها متثلت يف مبادىء وشخصية السلطانة هيام
املناقضة لشخصييت .فأنا روح حرة يف مبادئي وحياتي وال أطيق
القيود ،والسلطانة هيام تتبع بروتوكوالت وقواعد وسياسة حريم
السلطان املتبعة منذ مئات السنني وال تستطيع امرأة اخلروج عنها

وإال ستواجه السلطان نفسه.
والصعوبة الثانية كانت إتقان اللغة الرتكية اليت ،ورغم إصرار
والدي على أن أتعلمها يف سن املراهقة ،مل أكن أمارسها باإلصغاء
واحملادثة .هلذا ،واجهت صعوبة يف تعلمها ببداية تصوير وعرض
املوسم األول من “حريم السلطان” ،إال أنين كنت حمظوظة بأن
السلطانة هيام نفسها أجنبية .وعندما أحلقت حبريم القصر مل تكن
تعرف اللغة الرتكية ،فبدأنا نتعلمها معًا ،وكان األمر طبيعيًا من
الناحية الدرامية وجتاوب اجلمهور معي لدرجة مل أتوقعها.
خالد آرغنش ممثل مدهش
كيف كان تعامل زميلك املمثل خالد آرغنش معك وهو يؤدي أمامك
دور حبيبك وزوجك السلطان سليمان؟
لقد عملت مع ممثلني كثر غري مشهورين يف تركيا كما هم يف
بلدهم ،لكين أعرتف بأن عملي مع خالد آرغنش أكثر قيمة وأهمية
بالنسبة لي من غريه من املمثلني ،فهو واحد من أفضل وأكثر
املمثلني موهبة ،حيضر قبل موعده مستعدًا للتصوير والتسجيل،
يعرف كل تفاصيل دوره وأدوار زمالئه ،واألهم من ذلك كله ،أنه
ممثل حمرتف ،مدهش ملهم وطبيعي ،غين بالطاقة اإلجيابية ،مليء
بالعاطفة واملشاعر واحلياة والروحانية املتدفقة منه طوال الوقت
إلي ،فولدت كيمياء عالية
بصورة مدهشة ،وطاقته اإلجيابية انتقلت ّ
بيننا كثنائي ،وأحبنا الناس معًا ،واخرتق جناحنا حدود تركيا ،ووجوده
يف فريق العمل كان جيعل كل شيء يسري بشكل جيد ومطمئنًا
ورائعًا.
هلذا ،كنت ومازلت سعيدة بتعاوني مع خالد آرغنش؛ ألنه كان عنصراً
رئيسيًا يف جناح املسلسل ،فالشريك اجليد املتفهم واإلجيابي مهم
يف أي عمل فين ،ال سيما التارخيي ألنه يتطلب ممث ًال قديرًا وإنسانًا
إجيابيًا جدًا.
وصديقك مراد يلدريم الذي شاركته بطولة “عطر األمس” كيف كنتما
معًا؟
مراد يلدريم ممثل طبيعي وتلقائي ،وإنسان ودود جدًا ،من أيام
التصوير األوىل أصبحنا صديقني مقربني جدًا.
مل أفقد ثقيت بالرجال
جتربة احلب اليت مررت بها هل أفقدتك ثقتك بالرجال؟
ال ،جتربيت مع والد ابنيت مل تفقدني ثقيت بالرجال ،والسبب يف ذلك
هو إدراكي إن الرجال خمتلفون وال يتشابهون ،احلب إحساس صعب
ليس سه ًال أبدًا ،وجان أتيش خذلين عندما طلب مين إجهاض ابنيت
ألنه مل حيبين كما أحببته.
والعثور على احلب احلقيقي أمر نادر احلدوث أحيانًا ،واحملظوظ من يعثر
عليه وحيسه حتى لو كان هذا احلب موجعًا يف بدايته أو نهايته.
هل تندمني على شيء يف حياتك؟
نعم ،أندم على عدم اإلصغاء إىل قليب أحيانًا فهو األصدق ،وقد
خاب أملي يف بعض األشخاص يف احلياة؛ ألنين مل أتصور أنهم
خمادعون غري صادقني ،لكين عمومًا ،ال أندم على أي شيء سيىء
يف حياتي.
تغريت ،أصبحت أكثر مجا ً
ال وثقة بنفسك ،ما السبب؟
لقد ّ
ال وتفاؤ ً
غريتين وجعلتين أكثر مجا ً
ال وثقة بنفسي
األمومة
بالفعل،
ّ
كامرأة وأيضًا كممثلة ما فتح لي الكثري من األبواب املغلقة.
حتول يف حياتها؟ هل وجدت صعوبة يف التعايش كأم
ما أهم نقطة ّ
ما أسلوبها يف
وحيدة؟ كيف كانت حياتها كممثلة يف أملانيا؟
املالبس وما األزياء واملاركات املفضلة لديها؟ ما أصعب أوقات
حياتها؟ كل اإلجابات عن هذه األسئلة وغريها تكشفها النجمة
الرتكية مريم أوزرلي يف “سيدتي” يف العدد  1882املوجود حاليًا
يف األسواق
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فـــن

 7شائعات زواج تالحق النجمات يف شهر واحد ...آخرهن إميان العاصي

شبيهة حنان الرتك سبب شائعة زواجها

ايمان العاصي
مروجي الشائعات عرب مواقع التواصل االجتماعي،
من حسن احلظّ ،
أن ّ
فقدوا االمل يف «فربكة أخبار الوفاة» ،بعدما َقتلوا بالفعل «أغلب
سليب ،فقد تفرغوا إلطالق
ولكن األمر ال خيلو من جانب
النجوم»،
ّ
ّ
السري للنجمات ،ومنذ مدة ،انطلقت خالل شهر واحد
شائعات الزواج
ّ
 7شائعات زواج أو ارتباطّ ،
العربي.
كلها تستهدف مجيالت الفن
ّ
إميان العاصي وطارق صربي
اعالمية جلين ارباح مشاركتها يف
الفنانة إميان العاصي ،بدأت محلة
ّ
أن اغلب األسئلة
املسلسل الناجح «السبع بنات»،
ولكن املفارقة ّ
ّ
سرًا من الفنان الشاب طارق
ّ
املوجهة هلا ،كانت عن شائعة زواجها ّ
الثنائي ّ
تلقى التهاني سابقا باالرتباط واخلطوبة،
وأن
صربي ،خباصة ّ
ّ
واجتماعية ،ثم انفصال فجأة،
فنية
ّ
وقد ظهرا معا يف أكثر من مناسبة ّ
رد اميان حامسًا ،بتأكيد أنها ال زالت حتلم بارتداء فستان الزفاف
وجاء ّ
أن
للمرة الثانية ،ولكنها ال زالت «سينغل» وغري مرتبطة ،وأكدت ّ
ارتباطها بزميلها طارق صربي «جمرد شائعة» ،مصدرها «اجتهادات»
ّ
الفين.
من زميالت يف الوسط
رمحة حسن وعمرو عابد
الشابة رمحة حسن ،تعرضت للتجربة نفسها ،عندما أرادت
الفنانة
ّ
عدة مع
الرتويج ملسلسلها «والد تسعة» ،فنشرت صورُا
رومانسية ّ
ّ
ّ
أقل من  48ساعة ،تطورت الشائعات من
زميلها عمرو عابد ،ويف
ً
ٍ
سرا» ،ومل جتد رمحة
ارتباط اىل
ٍ
أخبار عن خطوبة ،وبعدها «الزواج ّ
سبي ًال لوقف الشائعات ،اال إعادة نشر الصور مع هاشتاق يوضح ّ
أنها
وان ما جيمعها بالفنان الشاب جمرد
من كواليس تصوير املسلسلّ ،

زيــنة

سالي عبد السالم
«زمالة وصداقة بريئة»!!
نسرين تومي وأبو هشيمة
الشابة نسرين تومي ،آخر ضحايا شائعات الزواج
ملكة اجلمال الفنانة
ّ
فبمجرد
من طليق الفنانة هيفاء وهيب امللياردير أمحد أبو هشيمة،
ّ
تسريب صورة هلا بدالهلا «املعتاد» جبوار الرجل املوعود بشائعات
سرًا ،وكالعادة
الزواج من اجلميالت ،انطلقت أخبار تؤكد
ُ
زواجه ّن ّ
إن الصورة مت التقاطها يف مناسبة
خرجت نسرين عن صمتها وقالتّ :
أي عالقة بينها وبني أبو هشيمة.
عامة ،وإنه ال يوجد ّ
سالي عبد السالم والعريس اجملهول
االعالمية سالي عبد السالم ،فقدت األمل يف الزواج من كثرة
ّ
العائلية ،فنشرت صورة
الشائعات حول ارتباطها واستقرار حالتها
ّ
ّ
وعلقت عليها قائلة:
هلا برفقة والدتها عرب حسابها مبوقع إنستقرام،
ّ
بتتقلي بقاهلا كتري..سالي عبد السالم متجوزة وبتحب
الشائعة اللي
جوزها جدًا ،واملصحف ال متجوزة وال اجتوزت قبل كدة ،وشكلي وال
هتجوز ،ممكن ّ
نبطل هبل؟؟
مالك الكويتية وعلي يوسف
يسلمن من شائعات الزواج ،فقد ربطت بني
جنمات اخلليج مل
َ
الكويتية الشابة مالك ،وجنم برنامج «ذا فويس» ،العراقي
النجمة
ّ
ُ
واضطرت مالك لنشر صورة هلما عرب حسابها مبوقع
علي يوسف،
ّ
وعلقت عليها قائلة :شائعة وداعتك واهلل شائعة ،حكي
إنستقرام،
شعلي
العزال ما ينفع مساعه ،يودون وجييبون حكي عن اللي حيبون،
ّ

مالك الكويتية
ما دام اهواك بقناعة ،كالم الناس ما فارق جدمنا مطر بالصيف ما
ّ
بلل هدمنا ،يودون وجييبون حجي عن اللي حيبون ،تراها اطباع لكل
واحد طباعه ،عزيز انت وال تهون على عناد اللي حيجون .
حال الرتك
سرًا ،فقد راجت أنباء
حتى األطفال مل يسلموا من شائعات الزواج ّ
أن الطفلة الشهرية «حال الرتك» البالغة من العمر  14عاما
تؤكد ّ
عربت عنها
سرًا ،وانتابت الصغرية نوبة غضب
جنونيةّ ،
ّ
فقط ،تزوجت ّ
يرتدد عن
يصدق كل ما
مبقطع مصور ،عاتبت فيه مجهورها الذي
ّ
ّ
الشخصية ،وقالت الرتك« :ليس لكم احلق يف التدخل بأمور
حياتها
ّ
ليس لكم عالقة بها ،والدي معي دائما ويعرف ّ
كل شيء أفعله،
فليس لكم عالقة».
زينة وأخطر شائعة زواج
ّ
سري،
كل الشائعات السابقة ميكن قبوهلا،
ّ
ولكن اخطر شائعة زواج ّ
ذمة
كانت من نصيب الفنانة
املصرية زينة ،برغم أنها ال زالت على ّ
ّ
الفنان «أمحد عز» حبكم حمكمة ،وتسعى اآلن للحصول على اخللع،
ّ
سرًا مبجرد احلصول على
ختطط للزواج
أن زينة
واكدت الشائعة ّ
ّ
ولكن أصدقاء مقربني منها ،أكدوا أن ال أساس من الصحة
احلكم،
ّ
وأن زينة ال تفكر يف الزواج حاليا ،وختطط فقط لرعاية
هلذه األخبارّ ،
الفنية!!
توأمها ،واحلفاظ على مسريتها
ّ
فمن
توقفت شائعات وفاة النجوم ،لتنطلق شائعات زواج النجمات َ ..
الرابح من وراء ّ
كل هذه القصص الكاذبة؟
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تتـمات

منــسق التيار و«عقدة» اهلريالد! ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وال من وراءك بمقدورهم ذلك.
اسمع يا حضرة املنسق..
حسنا فعلت بعدم ذكرك الهريالد ،فتفوّهـُك باسمها ال يشرّفها.
حسنا فعلت ،الن مجرد تلفظك بها فان ّ
منظفات الدنيا وأقواها ال تستطيع
تطهريها.
هل تعتقد ايها املنسق ان النسر املحلق يف السماء يتأثر بنقيق ضفادع املياه
اآلسنة؟
أم تعتقد ايها املنسق ان بمقدور غيمة عابرة حجب نور شمس النهار؟
اذا كنت تعتقد انك بعدم ذكرك الهريالد تستطيع التعتيم عليها فأنت واهم
وألف واهم..
هل تعتقد انه باالمكان حجب السموات بالقبوات؟
فالهريالد كطائر الفينيق..
فاذا كانت األسطورة تخربنا ان هذا الطائر خرج من تحت الرماد اىل الحياة من
جديد ،فهذه االسطورة اصبحت حقيقة وواقعا ملموسا مع جريدة الهريالد التي
عادت اىل الصدور بعد توقف دام حواىل أربع سنوات وخمسة أشهر ..نعم بعد
موت استمر كل هذه الفرتة عادت الهريالد اىل الحياة من جديد..
لقد تأكدتُ اليوم ان عودة الهريالد اىل الصدور أزعجت البعض ويف مقدمتهم
املنسق فأصابه ما يشبه «املغص».
اذا كنت تعتقد ان بامكانك التأثري على الهريالد ،بأي شكل من األشكال ،فأنت
مخطئ ..فهل سمعت ان صقرا سقط من علياء فضائه بحجر رشقه به طفل
صغري؟
ان تحليق الهريالد أبعد بماليني السنوات الضوئية عن مجاالت الرمي لديك.
نعم ،اذا كنت تعتقد ذلك ،فستـُصاب بخيبة واحباط كبريين..
فالصغار والضعفاء ال يستطيعون النيل من الكبار واالقوياء..
لقد قدمت لي يا حضرة املنسق خدمة تـُشكر عليها ..لذلك فلك مني كل الشكر
على صنيعك..
هل تعرف ملاذا؟
منذ اعادة اصدار الهريالد يف أوائل تشرين االول عام  ،2009وأنا أحاول اقناع
الناس ان الهريالد لم تعد جريدة التيار بل أصبحت جريدة أنطونيوس بو رزق
فقط ..وطيلة سبع سنوات ونصف وأنا أحاول ولم أفلح..
استغل ذلك بعض اصحاب الغايات املغرضة والخبيثة التهام الهريالد بأنها
جريدة عونية امللكية (رغم انها عونية الهوى والتوجه) لفرملة مسريتها ،وبالفعل
تمكنوا من الحاق الضرر بها معنويا وماديا ،بعشرات آالف الدوالرات ..خاصة
وان االجواء يف ذلك الحني كانت بمعظمها معادية للتيار الوطني الحر وعماده
الرئيس ميشال عون ،وكانت صفحات الصحف اللبنانية يف اسرتاليا مشرعة
للمقاالت املتهجمة على التيار ورئيسه واملتهكمة بهما ِّ
وامللفقة للشائعات املغرضة
ضدهما وايضا املعادية لهما ..اما الهريالد فكانت كاملثل القائل «يا جبل ما يهزك
ريح» فاستمرت ،بكل فخر واعتزاز ،بالنهج الذي اعتمدته والخط الذي عليه
سارت.
وقفت الهريالد وحدها يف وجه الجميع تدافع عن التيار ورئيسه وترد عنهما
سهام الكذب والتطاول والتجني ،وال شك ان الكثريين ما زالوا يذكرون «املعركة»
الكالمية مع أحد الزمالء الذي كتب يف احدى افتتاحياته على الصفحة االوىل من
الصحيفة التي يعمل فيها ما معناه :زارت سفرية االمم املتحدة للنوايا الحسنة
انجيلينا جولي مخيمات النازحني السوريني يف تركيا( ،يف  18حزيران ،)2011
وجلست معهم وشربت الشاي ومرت اكثر من مرة قرب منفى العماد عون يف
فرنسا ولم تزرْه او تشرب معه القهوة ..وذلك بلغة تهكم وسخرية ،فرددتُ
عليه بافتتاحية بعنوان «زمن تطاول الصعاليك على العمالقة» ،فكان رده كالتالي
«جريدة حزبية توضع يف محالت الخضار والفواكه ،وكل من يشرتي ربطة فجل
يأخذ جريدة مجانا» ،فرددتُ عليه بافتتاحية مطولة بعنوان «كتابات للعسر
الهضمي والتلبك املعوي» جاء فيها «انك اصغر من ان تتطاول على رجل (عون)
ضاق عليه الوطن ولم يتسع له املحيط» ..ألنهي املقال بان «للفجل فائدة للجسد
اما كتاباتك فال تتسبب اال بعسر هضمي وتلبك معوي فقط» ..لينتهي السجال
عند هذا الحد.
وعندما كانت «العنكبوتيات» تلدغ الرئيس العماد عون تياره ،بصورة شبه
دائمة ،ملاذا لم تجرّد لها قلمك الغزّار وسيفك البتـّار  ..ايها البطل «الجبار»..
يا حضرة منسق التيار؟!
اين كنت حينها يا حضرة املنسق ..ملاذا لم تطلق العنان المكانياتك اللغوية
واألدبية والفكرية للدفاع عن التيار وعماده عندما كانا يتعرضان للتجريح والتهكم
والسخرية؟
اليوم والحمد هلل ومع وصول العماد عون اىل سدة الرئاسة االوىل هدأ غبار
معارك التهجم والتجني ليهب نسيم التقرب واالسرتضاء ،حتى ال نقول اكثر
من ذلك ونجرح الكثري من املشاعر والخواطر.
من أنت يا هذا؟! واىل ماذا تهدف من فعلتك الشنيعة؟!
أنا سأقول لك..
اردتَ ان تقول للحضور  -واعرتفُ انك أحسنت التوقيت  -ان التيار يف سيدني
براء من الهريالد ..اما أنا فأقول لك خسـِئت ،فالهريالد كانت وستبقى وفية
للتيار الذي من رحمه وُلـِدت ،وابتداء من الساعة ،وحتى قيام الساعة ،ستكون

منك ومن امثالك براء.
أردتَ ان تخلق شرخا بني الهريالد والتيار تنفيذا ألجندة لئيمة ..اما انا فأقول
لك ان الهريالد ستبقى منرب التيار ،شاء من شاء وأبى من أبى ،ولن تستطيع
ال أنت وال غريك دق اسفني يف العالقة بينهما ..وما قمتَ به يعرب سلوكك
ونفسيتك وال يعبـّر عن آراء الشرفاء يف التيار ..ولذلك فالهريالد لن تخيب آمال
هؤالء وترتك الساحة ملقتنصي الفرص.
ايها املنسق،
أنت عابر والتيار ثابت ..أنت زائل والتيار باق..
أنت اليوم منسقه يف سيدني وغدا ال شيء حيث ستشرق شمس الحقيقة
وسيكون له منسق آخر ..وهذا «الغد» قريب وقريب جدا.
الهريالد تتعامل دائما مع الثابت والباقي وال تلتفت اىل العابر والزائل ألن هؤالء
ليسوا ضمن حساباتها واعتباراتها.
هل تعرف انت منسق ماذا؟
أنت منسق التهميش و «التطفيش» و «التهجري» يف تيار سيدني ..فبفضل
ممارساتك شبه «الديكتاتورية ،ضد الناشطني فمنهم من انكفأ ومنهم من
اعتزل ومنهم من انسحب ولو مؤقتا..
استلمتَ رئاسة منسقية تعج بالنشاط والحركة فأصبحت معك عجوزا مـُقعـَدا
ال قدرة له على الحراك ..نعم حوّلتها جثة هامدة.
واذا كان لديك ادنى شك يف كالمي ،وتعتربه تحامـُال عليك وتجنـّيا ،فأتحداك
ان تـُثبت العكس وتكشف للمأل وعلى صفحات الجرائد كم هو عدد املنتسبني
للتيار ..هل زاد هذا العدد أم ّ
قل منذ استالمك املنسقية حتى اليوم.
ايها املنسق،
ان مؤيدي خط التيار وعماده يف صفوف الجالية وخاصة املسيحية يـُعدّون
بعشرات اآلالف اما املداومون على حضور اجتماعاتكم فال يتعدون أصابع اليدين
فلماذا ..وأتحداك اظهار العكس ،ألقدم لك اعتذاري.
بربك ايها املنسق،
هل هذا هو تيار الرئيس العماد عون؟
املنسق الناجح هو الجامع ال املفرّق ..الباني ال الهادم ..الرافع املداميك ال املقوّض
للبنيان والهادم لصرح تعب على تشييده ورفع أعمدته مناضلون وناشطون
شرفاء حافطوا على قوته وعظمته طيلة عشرين سنة من عمره يف سيدني ،اي
قبل انتسابك ملنسقيته ( الذي عمره اقل من ست سنوات) وقبل رئاستك لها
منذ حواىل أربع سنوات.
أنت لست اكثر من طابور خامس ،زُ ِرعت فيه لفرطه من الداخل.
ايها املنسق،
اؤكد لك ان مؤمراتك لن تنجح وان حقنتك املسمومة لن تنفذ اىل دمي لقتلي
«النو جلدي سميك» ويجب ان تعلم ،انت ومن يملي عليك مواقفك ،ماذا يقول
املثل «طابخ السمّ قاتله».
ان ما قمت به كان طعنة ليس فقط للهريالد بل للتيار الذي ما زال ،حتى اآلن،
يفاخر بها ويعتربها جريدته والناطقة باسمه وينتظرها مؤيدوه ومناصروه
اسبوعيا ليقرأوا ماذا تحمل لهم من أخبار ومقاالت وتحاليل.
ان ما قمت به لم يكن خطأ بل خطيئة ال تنفع معها تالوة الف فعل ندامة..
أيها املنسق،
اعتقدتَ انه بفعلتكَ هذه سيـُصيبني «الحَرَد» فأبتعد عن التيار واترك املجال
لك وألمثالك ،غري انني أطمئنك ان ذلك ما زادني اال تمسكا بخطه ونهجه..
(وباملناسبة اقول لك ان تأييدي للتيار ليس تأييدا أعمى بل ينمّ عن قناعة
ووعي ..وهو ليس تأييدا للتيار كتيار ،بل تأييد ملواقف وسياسات تتقاطع
مع مواقفي ورؤيتي السياسية يف معظم االحيان ،مع االخذ يف الحسبان مجال
االختالف يف وجهات النظر يف بعض األحيان).
أيها املنسق،
لم أكن اعلم ان لديك «عقدة» مع جريدة الهريالد ،تقض مضجعك وتؤرقك.
من جهتي ،لم أكن أحمل اي مشاعر حقد او ما شابه ذلك ضدك ،والدليل على
ذلك ان صورتك كانت بااللوان يف عدد السبت (قبل يوم واحد من فعلتك) على
الصفحة  19يف جريدة الهريالد يف تغطية تكريم الصديق أحمد ديب للنائب
جهاد ديب يف منزله.
لم أكن اعلم ان لديك «عقدة» ،مع جريدة الهريالد ،واال لكنت حاولتُ حلها قبل
انكسار الجرة بيننا..
واخريا اقول لك ولكل املرتبصني بالهريالد شرا والضامرين لها حقدا ان هذه
الجريدة ستبقى على تحليقها وأنتم على زحفكم ..وشتان شتان بني الزحف
والتحليق.

التيار الوطين احلر ...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

البلد منهوب وليس مكسورا ،كما الرئيس العماد ميشال عون
نفسه يف السابق.
ولكن من حيمي الفاسدين واملفسدين؟ أليس النواب والزعماء
أنفسهم؟ اال يعترب ذلك إخبارا يدفع القضاء للتحرك ووضع يده على
هذا امللف؟ ..ولكن لألسف انهم ال يريدون بناء دولة ويعتربون
البلد شركة ريعية ومزرعة ال أكثر وال أقل حتى ال نقول ان البلد
يصح فيه املثل «حارة كل مني ايدو الو».
املداخلة االوىل كانت للنائب عقاب صقر الذي قال «مسعنا الكثري
من املطالبات عن وقف اهلدر والفساد ومعاجلة وضع اجلمارك
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وغريها ،ولكن السؤال هل هناك تضامن بني القوى السياسية
الجناح احلكومة؟ نسمع الكثري عن فساد ولكن ال احد يسمي
الفاسد .من هو الوزير الذي يقبض على توقيعه ،واذا كان النائب
ال يستطيع تسمية الفاسد فمن يسميه؟ وبالتالي عدم التسمية
مشاركة بالفساد بطريقة غري مباشرة»».
واتهم «النواب بالفساد والسرقة ،جيب ان تكون هناك جلسة
حول الفساد» ،ومتنى على القوى السياسية «ان ترفع الغطاء عن
احملسوبني عليها كما فعل الرئيس احلريري يف موضوع عبداملنعم
يوسف الذي اعتقد انه بريء وسينصفه القضاء».
النائب حممد قباني قال« :الفساد موجود عند اجلميع موجود
عند الوزراء قبل ان يكون عند املوظف ،ونستغرب عندما نرى
فاسدا كبريا يتحدث مواجهة الفساد ،فهل نقدم على االصالح من
فوق».
وتناول دور املسيحيني وقال ان «لبنان بدون دور املسيحيني ليس
لبنان والدور يكون باالنفتاح وبالنوع وليس بالكم العددي».
بدوره النائب نوار الساحلي متنى على احلكومة االنكباب على وضع
قانون لالنتخاب لتجنب الفراغ والتمديد.
اما النائب علي خريس فتناول الوضع املعيشي الضاغط من ازمة
املياه اىل ازمة الكهرباء ،وغياب فرص العمل ،وسأل «اين احلكومة
من هذه االزمات اىل جانب التهديدات االسرائيلية وموضوع االرهاب
وعبء النازحني السوريني».
النائب نواف املوسوي تناول موضوع النفط فقال »:ال جيوز الرتاجع
امام التهديدات االسرائيلية ألنها ستشكل كارثة على البالد»،
مضيفا «ذهبنا للتفاوض مع قربص وليس لدينا خريطة».
(مزيد من التفاصيل على الصفحة .)4

باسيل

على صعيد آخر ،اختتم وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل
جولته االسرتالية بزيارة أدياليد عاصمة جنوب اسرتاليا ،قبل توجهه
اىل بريوت ،فشارك يف حفل استقبال أقامه على شرفه القنصل
الفخري للبنان الياس النمر ،يف حضور رئيس جملس الشيوخ يف
الوالية راسل وورتلي ورئيس اجمللس النيابي االسرتالي مايكل
اتكنسون وحشد من أبناء اجلالية.
وألقى الوزير باسيل كلمة ،أشاد فيها ب «املغرتبني الذين ما
زالوا حيافظون على تقاليدهم وأصالتهم اللبنانية» ،وطالب ب
«فتح خطوط طريان جوية مباشرة بني لبنان واسرتاليا» ،وقال:
«العمل االساسي الذي نقوم به اليوم هو اننا نعمل على رد احلياة
السياسية الطبيعية للبنان ،وحني نعمل على إجناز قانون لالنتخاب،
ال يكون هذا فقط للبنانيني يف الداخل ،بل هو ايضا لكم ،وليبقى
لبنان الذي ال ميكن ان يكون العيش الواحد واحلرية واملساوة
والعدالة ،اذا كان قانون االنتخاب ظاملا وغري عادل .واذا مل نعط
اللبنانيني حقهم يف التمثيل فهذا يعين اننا خنون االمانة اليت
انتم هاجرمت من أجلها ،هاجرمت لتكونوا التوازن بني لبنان االرض
واالنتشار ،هاجرمت الن البعض منكم يبحث عن حرية اكثر والبعض
اآلخر عن جناح اكرب ،فكل هذا ال نستطيع ان نتنكر منه وان نكون
جمحفني بتمثيلكم كمنتشرين وبتمثيل اللبنانيني كمقيمني».
اضاف« :هذا القانون هو ابعد من حمطة انتخابية واحدة ومن مقعد
هنا او هناك ،وليس صحيحا كل ما حيكى الن هذا القانون يعين
مبادىء قام عليها لبنان إما ان حنافظ عليها او نضيعها ،وهو يعين
كم نود العيش بطمأنينة كلبنانيني مع بعضنا البعض ،هو يعين
الرسالة اليت نوجهها لطمأنة بعضنا واليت تقول ان ال أحد منا يريد
ان ميد يده على اآلخر ال يف احلرب وال يف السلم .يف احلرب مند
يدنا على بعضنا بالبندقية والقتل ،ويف حالة السلم فبماذا مند يدنا
على بعض؟ بقانون االنتخاب والتمثيل وبالدور وباملشاركة .بهذه
الوسائل السياسية نرى اليوم ان جيب على املسلمني ان يقولوا
للمسيحيني :ال نقبل اال ان تكون لديكم حقوقكم وال لزوم للمطالبة
بها ،ال جيب ان يشعر املسيحيون بانهم يطالبون ليأخذوا أقل،
كذلك ال يفرتض باملسلمني مطالبة املسيحيني حتت أي ظرف من
الظروف بأي حفظ هلم ولدورهم .وكأننا مل نتعلم وكأن هناك من
يود ان يستغل ظروفا داخلية او خارجية ليعود ويسيطر ويستولي
ويتعاىل ويتظلم .هذه االمور جيب ان تكون قد ولت».
وتابع« :هذا ما دفعكم اىل اهلجرة وجعل البعض منكم يعيش خبوف
وعدم طمأنينة ،ويقول :ان البلد ليس لنا وال ألوالدنا ونود الرحيل
تأمينا ملستقبلهم .هذه الغربة اليت عاشها البعض منكم هي حقيقة
ويعيشها نفسيا اللبناني داخل لبنان حني يقول :ال اود الدخول
اىل الدولة ألنها ليست لي ،عندما يشعر ان االدارة والنيابة ليستا
له والرئاسة ليست له .اليوم دخلنا يف مسار تصحيحي كي ال
يظلم أحد ويضطر ملخاطبة اآلخر اال مبا يطمأنه ،وال نعيش دائما
اخلوف من التمديد والفراغ بدال من ان نعيش دائما األمل باالفضل
الذي نستطيع اعطاءه لبعضنا مبنطق العدالة واملساواة .هذا هو
املنطق الذي يدفعكم للعودة اىل لبنان ،هذا هو املنطق والفكر
الذي يسمح لنا العيش بسالم والذي جيعلنا نفتخر بلبنانيتنا الننا ال
نستطيع ان نبقى متنكرين للبنانيتنا نعرتف جبزء منها ونتنكر جلزء
آخر .ال نستطيع ان نكلمكم بلبنانيتكم اذا كنا ال نستطيع ان نقدم
لكم الدولة اليت تليق بكم ،وهذه الدولة ال تستطيع القيام من
دون صحة التمثيل واالستقرار السياسي الذي جيلب كل شيء».
بعد ذلك ،شارك يف حفل استقبال دعا اليه القائم بأعمال السفارة
اللبنانية يف كانبريا جيسكار اخلوري ،يف حضور وزير الدولة لشؤون
رئاسة اجلمهورية بيار رفول وعدد من الوزراء والنواب االسرتاليني
الفيديراليني واحملليني ،وشخصيات ديبلوماسية عربية وأجنبية
وحشد من أبناء اجلالية اللبنانية.
(مزيد من التفاصيل على الصفحة .)5

صفحة 32

Saturday 8 April 2017

الـسبت  8نـيسان 2017

Page 32

صــحة وغذاء

الصداع النصفي ..خطوات بسيطة للتخلص من األمل
قد يكون الصداع النصفي أقل تكرارًا وأقل
ً
حدة من خالل اتباع اسرتاتيجيات الرعاية الذاتية،
واليت تتمثل بالدواء بداية فهو طريقة مؤكدة
لعالج الصداع النصفي والوقاية منه .لكن العالج
هو جمرد جزء من هذه العملية .فمن الضروري
أيضًا أن حتصل على رعاية جيدة لنفسك وفهم
كيفية التكيف مع أمل الصداع النصفي حينما
يشتد عليك.
اختيارات منط احلياة ذاتها اليت
وقد تقلل أيضًا
ُ
تعزز من التمتع بصحة جيدة من تكرار الصداع
النصفي وشدته.
ويف حقيقة األمر ،فإن معرفة كيفية ضبط أمل
الصداع النصفي من خالل منط احلياة واإلجراءات
السلوكية إضافة إىل الدواء ،قد تكون طريقة
فعالة يف الغالب ملعاجلة الصداع النصفي.
بيئة هادئة
عند ظهور أول عالمة من عالمات الصداع النصفي،
تراجع عن ممارسة األنشطة املعتادة ،إن أمكن
وعليك اختاذ اخلطوات التالية:
ــ أطفئ األضواء :يعمل الصداع النصفي يف
الغالب على زيادة احلساسية للضوء والصوت،
وهنا عليك أن تسرتخي يف الظالم ،يف غرفة
هادئة .مَو مَن إن أمكنك ذلك.
جرب العالج بدرجة احلرارة :ضع الكمادات
ــ ّ
الساخنة أو الباردة على رأسك أو رقبتك ،وذلك
نظرًا ألن الكمادات الثلجية هلا تأثري خمدر ،فإنها
قد تكتم اإلحساس باألمل ،وميكن أن تؤدي
الكمادات الساخنة أو الدافئة إىل إرخاء العضالت
املتوترة .كذلك ،قد يكون لالستحمام مباء دافئ
أثر مشابه.

النوم السليم.
ــ حدد ساعات نوم
منتظمة :حافظ على
النوم واالستيقاظ يف
مواعيد حمددة كل
يوم حتى يف عطلة
نهاية األسبوع .إذا
كنت تنام القيلولة
خالل النهار ،فاجعل
وقتها قصريًا فإذا
زادت مدة القيلولة
عن  20إىل 30
دقيقة ،فقد تؤثر
على أوقات النوم
بالليل.

غالبًا ما يصاحب الضغط النفسي الشعور بالصداع
النصفي .وال ميكنك جتنب الضغط النفسي يف
احلياة اليومية ،ولكن ميكنك أن تسيطر عليه
باستمرار لالستفادة من ذلك يف التحكم يف
الصداع النصفي:
ــ حاول تبسيط حياتك :بد ً
ال من البحث عن سبل
لضغط املزيد من األنشطة أو املهام الروتينية يف
يومك ،أخرج بعض األشياء من الروتني اليومي.
ــ ِّ
نظم وقتك حبكمة :قم بتحديث قائمة املهام
وفوض شخصاً
اخلاصة بك ،يف العمل واملنزل.
ّ
وقسم
آخر للقيام ببعض املهام حسبما تستطيع،
ّ
املشاريع الكبرية إىل مهام صغرية حبيث يسهل
إدارتها.

اسرتخ يف نهاية
ــ
ِ
اليوم :أي شيء
على
يساعدك
االسرتخاء قد يعزز
من النوم بشكل
أفضل ،استمع إىل
استلق يف محام دافئ أو اقرأ
موسيقى هادئة أو
ِ
كتابًا مفض ًال .ولكن راقب ما تأكله وتشربه قبل
الذهاب للنوم .كما أن ممارسة الرياضة بكثافة
وتناول وجبات الطعام غري اخلفيفة على املعدة
والكافيني والنيكوتني قد تتعارض مع القدرة
على النوم.
ــ ّ
جتنب ما يشتت انتباهك :خصص غرفة النوم
من أجل النوم فقط ،فال تشاهد التلفاز أثناء
االستلقاء يف السرير أو تأخذ أدوات العمل إىل
السرير .وأغلق باب غرفة النوم عليك .واستخدم
مروحة لكتم الضوضاء املشتتة لالنتباه.

ــ تناول مشروبًا حيتوي على الكافيني :ميكن أن
يؤدي الكافيني وحده عند تناوله بكميات قليلة إىل
ختفيف أمل الصداع النصفي يف املراحل املبكرة أو
يعزز من آثار دواء أسيتامينوفني «تيلينول»،
وأدوية أخرى ،واألسبريين لتخفيف أمل الصداع
النصفي ،ولكن بالرغم من ذلكَّ ،
توخ احلذر .فإن
تناول كمية كبرية للغاية من الكافيني قد يؤدي
يف معظم األحيان إىل الصداع بسبب التوقف عن
تناول األدوية الحقًا.

ــ راجع األدوية :إن األدوية اليت حتتوي على
الكافيني أو منبهات أخرى ،مثل بعض األدوية
اليت تعاجل الصداع النصفي قد تتعارض مع
القدرة على النوم.

النوم جيدًا

تناول الطعام حبكمة

قد مينع الصداع النصفي النوم أو جيعلك تستيقظ
أثناء الليل ،وباملثل يشتد الصداع النصفي غالبًا
بسبب قلة النوم يف الليل.

ــ قد تؤثر عادات تناول الطعام على الصداع
النصفي ،لذا ُيرجى مراعاة األساسيات التالية:

وفيما يلي بعض النصائح اليت قد تشجعك على

حتكم يف الضغوط

ــ ال ُجترب نفسك على النوم :كلما زادت صعوبة
حماولة النوم ،زاد الشعور باليقظة ،إذا مل تستطع
النوم ،فقم بالقراءة أو أي نشاط هادئ آخر حتى
تشعر بالنعاس.

ــ كن منتظمًا :تناول الطعام يف نفس الوقت كل
يوم تقريبًا.

ــ خذ قسطًا من الراحة :إذا كنت تشعر باإلرهاق،
فقد يساعد القليل من مترينات اإلطالة البطيئة أو
املشي السريع يف جتديد مستويات الطاقة لديك
واالستفادة منها للمهمة اليت يف متناول يديك.
ــ احتفظ مبفكرة غذائية :االحتفاظ مبفكرة مكتوبة
لألطعمة اليت تتناوهلا وعندما تتعرض لصداع
نصفي قد يساعد على حتديد احملفزات احملتملة
لتناول الطعام.
ــ جتنب األطعمة اليت حتفز الصداع النصفي :إذا
كنت يف شك من أن طعامًا معينًا حيفز الصداع
النصفي عندك ،فقلل هذه األشياء يف نظامك
الغذائي لتكتشف ما حيدث.
ممارسة الرياضة بانتظام
أثناء ممارسة النشاط البدني ،يفرز جسمك مواد
كيميائية تعيق إشارات األمل من الوصول إىل
الدماغ .وتساعد هذه املواد الكيميائية أيضًا على
ختفيف القلق واالكتئاب؛ مما قد جيعل الصداع
النصفي أشد سوءًا.
وتزيد السمنة أيضًا من خطر اإلصابة بصداع
مزمن ،لذلك فإن احلفاظ على وزن صحي من
خالل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي قد
يزودك بفوائد إضافية يف التغلب على الصداع
النصفي.
وإذا وافق طبيبك ،فاخرت أي رياضة تستمتع
مبمارستهاُ .يعد املشي والسباحة وركوب
الدراجات اختيارات جيدة يف أغلب األحيان .ولكن
من الضروري أن تبدأ ببطء .فممارسة الرياضة
بشدة قد حتفز الصداع النصفي.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

وجدت
عدل سلوكك :كن إجيابيًا دائمًا وإذا
مَ
ــ ّ
نفسك تفكر يف أنه ال ميكن فعل ذلك ،فانتقل
إىل التفكري يف شيء آخر .وبد ً
ال من ذلك ،قل
ً
لنفسك «هذا األمر سيكون صعبا .لكين أستطيع
أن أقوم بذلك».
ــ استمتع بقضاء وقت مع ذاتك :احبث عن وقت
للقيام بعمل ممتع بالنسبة لك ملدة  15دقيقة
على األقل كل يوم ،وقد يكون لعب أي لعبة
من ألعاب الفيديو أو تناول كوب من القهوة
مع صديق لك أو ممارسة هواية من اهلوايات.
ٍ
بشيء ممتع بالنسبة لك يعد طريقة
فالقيام
طبيعية للتغلب على الضغط النفسي.
ــ احرص على االسرتخاء :قد يساعدك التنفس
ّ
فركز على التنفس
من أعماقك على االسرتخاء،
شهيقًا وزفريًا ببطء وبعمق ملدة  10دقائق على
األقل كل يوم .وقد يساعد ذلك أيضًا على إرخاء
عضالتك متامًا :حبيث ُتريح جمموعة واحدة يف كل
مرة .وعند االنتهاء من ذلك ،اجلس يف هدوء
ملدة دقيقة أو دقيقتني.
احتفظ بالتفاصيل عن احلالة
تدونها أن تساعدك يف
ميكن للتفاصيل اليت
ّ
حتديد ما الذي حيفز الصداع النصفي .الحظ عندما
يبدأ الصداع النصفي ،وما الذي كنت تقوم به
يف ذلك الوقت ،وما املدة اليت استغرقتها يف
القيام به ،وما الذي ُيساعد على ختفيف األمل ،إن
وجد .فتم التوصل مؤخرًا إىل أن جتنب ما حيفز
الصداع النصفي يعترب أفضل مساعدة لك .ولكن
توضح األحباث احلديثة أن ذلك قد يزيد بالفعل
من احلساسية جتاه احملفزات احملتملة.
ومن املرجح أن يكون األسلوب األكثر فائدة من
ذلك هو تعلم كيفية التكيف مع حمفزات الصداع
هذه باستخدام أساليب ضبط السلوك ،مثل
حتديد األفكار السلبية والتغلب عليها والتدرب
على االسرتخاء وتقليل الضغط النفسي.
توازن
إن املعاناة من الصداع النصفي تعد مبثابة حتد
يومي .ولكن اختيار أمناط حياة مالئمة للصحة
قد يكون مفيدًا .فاطلب الدعم من أصدقائك
وأحبائك .وإذا كنت تشعر بالقلق أو االكتئاب،
ّ
ففكر باملشاركة مع جمموعة دعم أو طلب
املشورة .وعليك أن تؤمن بقدرتك على السيطرة
على األمل.
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صــحة وغذاء

 15عالمة لإلصابة بالسرطان يتجاهلها كثريون حتى فوات األوان
السعال املستمر الذي ال يتحسن مع مرور الوقت السعال
املستمر قد يكون عالمة لإلصابة بالسرطان ولكن السعال
الذي يأتي فجأة ويشفى بعد فرتة فقد يكون سببه اإلصابة
بالربد أو احلساسية املزمنة.

فقر الدم املفاجئ
فقر الدم هو قلة عدد اخلاليا احلمراء ،هذا أمر شائع وميكن
أن تؤخذ الرعاية مع املكمالت الغذائية .ومع ذلك ،فإن
السرطانات اليت تسبب فقدان الدم سيؤدي حتما إىل
اخنفاض عدد اخلاليا احلمراء ،وبالتالي ،إن الكثري يطن إنها
جمرد فقر يف الدم فقط.

كتل حتت اجللد يف حالة تكون كتل يف الثديني ،العقد
اللمفاوية ،اخلصيتني ،وحتى حتت األنسجة الرخوة فهي
عالمات على كل من السرطان املبكر واملتقدم ،زمن املهم
أن نالحظ أن ليس كل سرطان ثدي يظهر كتل.
فقدان الوزن دون تغيري يف النظام الغذائي أو النشاط
فقدان الوزن حيدث عندما يتم تغيري نظامنا الغذائي العادي
أو زيادة نشاطنا البدني ،ولكن فقدان الوزن بسرعة شيء
ينبغي أن يؤخذ على حممل اجلد .حتى لو مل يكن السرطان،
فإنه ميكن أن يشري إىل مشكلة الغدة الدرقية أو اإلجهاد.
نزيف غري املربرة الدم يف الرباز يرافقه الرباز األسود أو
الداكن غالبا ما تكون عالمات على سرطان القولون أو
املستقيم ،سرطان عنق الرحم ميكن أن يسبب نزيف مهبلي،
وعالوة على ذلك ،قد يكون سعال الدم عالمة على سرطان
الرئة.
تغري لون الرباز كن على بينة من أي تغيريات يف حجم ولون
الرباز ألنها قد تكون عالمة على سرطان القولون ،وعالوة
على ذلك ،الشعور باألمل وعدم الراحة يف حني التبول أو
رؤية الدم ليست طبيعية ،ال حترج أن خترب طبيبك بهذه
التغيريات.
فقر الدم املفاجئ فقر الدم هو قلة عدد اخلاليا احلمراء ،هذا
أمر شائع وميكن أن تؤخذ الرعاية مع املكمالت الغذائية .ومع
ذلك ،فإن السرطانات اليت تسبب فقدان الدم سيؤدي حتما
إىل اخنفاض عدد اخلاليا احلمراء ،وبالتالي ،إن الكثري يطن
إنها جمرد فقر يف الدم فقط.
تغيريات اجللد ال ينبغي أبدا جتاهل الطفح اجللدي ،وكذلك
البقع احملمر أو األصفر أو الداكن .أيضا الشامات ،الثآليل،
والنمش اليت تتغري يف اللون واحلجم .
الشعور باإلرهاق بغض النظر عن مقدار النوم الذي حتصل
عليه التعب املستمر حتى لو كنت حتصل على ما يكفي من
النوم ،فهذا قد يدل على إرهاق جسدك يف مكافحة منو
السرطان ،وعالوة على ذلك ،فإن بعض أنواع السرطان
تسبب فقدان الدم مما يسهم يف الشعور باإلنهاك.
آالم يف أجزاء خمتلفة من اجلسم قد يكون الصداع القوي
للغاية املستمر عالمة على ورم يف املخ ،كما أن اآلالم
القوية يف أجزاء خمتلفة يف اجلسم تعين تفشي السرطان .
تورم العقد الليمفاوية الغدد الليمفاوية متيل إىل احلصول
على تورم أو تضخم عندما يكون هناك عدوى أو إصابة،
مما جيعل من األسهل قليال لألطباء ملعرفة أن هناك شيئا
خاطئا .الغدد الليمفاوية موجودة يف الرقبة ،حتت اإلبطني،
والفخذ ،وتظهر الغدد الليمفاوية املتورمة كآثار جانبية
للحصبة والنكاف وااللتهابات البكتريية وبعض األمراض
املنقولة باالتصال اجلنسي ولكنها متيل إىل الرتاجع لوضعها
خالل شهر أو حنو ذلك .ومع ذلك ،إذا مل تعود إىل حجمهم
العادي أو نقصانهم يف غضون أربعة إىل ستة أسابيع،
حتدثوا إىل طبيبك.
عدم الراحة البلع صعوبة البلع ،وفقدان الوزن ،والقيء هي
األعراض اليت حتتاج إىل الذهاب للطبيب للتحقق منها.
حرقة من املعدة حرقة املعدة أمر شائع ،ومع ذلك ،إذا قمت
بتغيري النظام الغذائي اخلاص بك ،وال ترى أي نتائج ،تأكد
من حتديد موعد ملناقشة هذا مع طبيبك .سرطان املبيض
واملعدة ،واحللق يكشف عن نفسه مع أعراض حرقة.
آالم يف البطن والتشنج آالم فوق السرة قد يكون عالمة
على سرطان املعدة.

تغيريات اجللد
ال ينبغي أبدا جتاهل الطفح اجللدي ،وكذلك البقع احملمر أو
األصفر أو الداكن .أيضا الشامات ،الثآليل ،والنمش اليت
تتغري يف اللون واحلجم .

التغريات يف البول احلاجة إىل التبول أكثر من املعتاد ،واألمل
قويا ملراجعة
أثناء التبول وتغيري لون البول ،قد يكون سبًبا
ً
الطبيب لإلطمئنان على عدم اإلصابة بسرطان املثانة.

الشعور باإلرهاق بغض النظر عن مقدار النوم الذي حتصل
عليه

انتفاخ البطن والشعور باالمتالء الدائم الشعور بالشبع
الكامل بعد وجبة صغرية وكذلك تورم يف البطن قد يكون
سببه سرطان املعدة.

التعب املستمر حتى لو كنت حتصل على ما يكفي من النوم،
فهذا قد يدل على إرهاق جسدك يف مكافحة منو السرطان،
وعالوة على ذلك ،فإن بعض أنواع السرطان تسبب فقدان
الدم مما يسهم يف الشعور باإلنهاك.

تقول اجلمعية األمريكية للسرطان إن اجلسم غالبا ما يعطي
عالمات وأعراض ،من شأنها الداللة أن هذا العضو مصاب
بالسرطان ،ورغم أن التشخيص الذاتي واستخالص النتائج
غري جيد ،إال أنه من املهم مالحظة التغيريات يف اجلسم و
إتباع بعض االختبارات لتحديد سبب األوجاع واآلالم الغري
مربرة.
فكلما ينمو السرطان أو ينتشر ،فإنه يقوم بالضغط على
األعصاب واألوعية الدموية ،واألعضاء وثيقة الصلة،
وبالتالي ،فإنه يقوم بإعطاء األعراض والعالمات ،يقدم لكم
«الرجل» فيما يلي بعض عالمات اإلصابة بالسرطان اليت
دائما.
عليك متابعتها
ً
السعال املستمر الذي ال يتحسن مع مرور الوقت
السعال املستمر قد يكون عالمة لإلصابة بالسرطان ولكن
السعال الذي يأتي فجأة ويشفى بعد فرتة فقد يكون سببه
اإلصابة بالربد أو احلساسية املزمنة.
كتل حتت اجللد
يف حالة تكون كتل يف الثديني ،العقد اللمفاوية،
اخلصيتني ،وحتى حتت األنسجة الرخوة فهي عالمات على
كل من السرطان املبكر واملتقدم ،زمن املهم أن نالحظ أن
ليس كل سرطان ثدي يظهر كتل.
فقدان الوزن دون تغيري يف النظام الغذائي أو النشاط
فقدان الوزن حيدث عندما يتم تغيري نظامنا الغذائي العادي
أو زيادة نشاطنا البدني ،ولكن فقدان الوزن بسرعة شيء
ينبغي أن يؤخذ على حممل اجلد .حتى لو مل يكن السرطان،
فإنه ميكن أن يشري إىل مشكلة الغدة الدرقية أو اإلجهاد.
نزيف غري املربرة
الدم يف الرباز يرافقه الرباز األسود أو الداكن غالبا ما تكون
عالمات على سرطان القولون أو املستقيم ،سرطان عنق
الرحم ميكن أن يسبب نزيف مهبلي ،وعالوة على ذلك ،قد
يكون سعال الدم عالمة على سرطان الرئة.
تغري لون الرباز
كن على بينة من أي تغيريات يف حجم ولون الرباز ألنها
قد تكون عالمة على سرطان القولون ،وعالوة على ذلك،
الشعور باألمل وعدم الراحة يف حني التبول أو رؤية الدم
ليست طبيعية ،ال حترج أن خترب طبيبك بهذه التغيريات.

آالم يف أجزاء خمتلفة من اجلسم
قد يكون الصداع القوي للغاية املستمر عالمة على ورم يف
املخ ،كما أن اآلالم القوية يف أجزاء خمتلفة يف اجلسم تعين
تفشي السرطان.
تورم العقد الليمفاوية
الغدد الليمفاوية متيل إىل احلصول على تورم أو تضخم
عندما يكون هناك عدوى أو إصابة ،مما جيعل من األسهل
قليال لألطباء ملعرفة أن هناك شيئا خاطئا .الغدد الليمفاوية
موجودة يف الرقبة ،حتت اإلبطني ،والفخذ ،وتظهر الغدد
الليمفاوية املتورمة كآثار جانبية للحصبة والنكاف وااللتهابات
البكتريية وبعض األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي ولكنها
متيل إىل الرتاجع لوضعها خالل شهر أو حنو ذلك.
ومع ذلك ،إذا مل تعود إىل حجمهم العادي أو نقصانهم يف
غضون أربعة إىل ستة أسابيع ،حتدثوا إىل طبيبك.
عدم الراحة البلع
صعوبة البلع ،وفقدان الوزن ،والقيء هي األعراض اليت
حتتاج إىل الذهاب للطبيب للتحقق منها.
حرقة من املعدة
حرقة املعدة أمر شائع ،ومع ذلك ،إذا قمت بتغيري النظام
الغذائي اخلاص بك ،وال ترى أي نتائج ،تأكد من حتديد
موعد ملناقشة هذا مع طبيبك .سرطان املبيض واملعدة،
واحللق يكشف عن نفسه مع أعراض حرقة.
آالم يف البطن والتشنج
آالم فوق السرة قد يكون عالمة على سرطان املعدة.
التغريات يف البول
احلاجة إىل التبول أكثر من املعتاد ،واألمل أثناء التبول
قويا ملراجعة الطبيب
وتغيري لون البول ،قد يكون سبًبا
ً
لإلطمئنان على عدم اإلصابة بسرطان املثانة.
انتفاخ البطن والشعور باالمتالء الدائم
الشعور بالشبع الكامل بعد وجبة صغرية وكذلك تورم يف
البطن قد يكون سببه سرطان املعدة.
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Former One Nation loyalist on Pauline Hanson: ‘I get better respect from a sheep dog’

Former One Nation president Ian Nelson tells Four Corners the party
is led like ‘dictatorship’. Picture: Four Corners/ABCSource:ABC

A SECRET phone recording of tense discussions
between One Nation leader Pauline Hanson and
the party’s former senator Rod Culleton has been
aired on the ABC’s Four
Corners.
The network revealed
it obtained a series of
emails which indicated
Ms Hanson was aware of
Mr Culleton’s legal woes
when she selected him to
join the party despite later
publicly criticising him
over it and urging him to
stand down.
Mr Culleton secretly recorded a phone conversation with Ms Hanson after
his private legal affairs
played out across the
media and she allegedly
withdrew her support of
him.
Mr Culleton can be
heard telling Ms Hanson:
“You’re getting angry with
me, Pauline”.
Ms Hanson said: “You’ve
been in politics for, what,
six months? I’ve been doing it for 20 years. Don’t
tell me how to run politics and how the system
works. I think I know a
little bit more than what
you do.”
Ms Hanson continued the
heated exchange: “Go
and read your constitution section 44.2 and it
states that if you have a
criminal conviction, more
than 12 months sentence.
I haven’t done that, Rod.
You did it before you were
actually standing. Now
they’ve caught up with
you over this. That is the
facts. Right? Now don’t

try and blame me.”
Mr Culleton replied: “I’m
not blaming you. But I
don’t seem to be getting
support from you in a
sense now you’re wanting
me to stand down.”
Ms Hanson advised him
to “think about it” and get
some legal advice.
“I’ll leave it up to you. I’ll
see you at parliament next
week,” she said.
Mr Culleton told the ABC
that when it comes to Ms
Hanson’s One Nation,
“they’re persona non grata”.
“Yeah, it cuts deep, to be
honest, so ... That’s it,” he
said.
“I get better respect from
a sheep dog.”
The comments came during an explosive investigative piece which claimed
Ms Hanson’s One Nation
party was a “brutal dictatorship”. It said the party
had a public face that was
“very different to the private reality”.
‘NAZI-STYLE MIND CONTROL’
During the show, journalist Caro Meldrum-Hanna
asked One Nation Senator Malcolm Roberts to
explain why One Nation
endorsed candidates that
have “said such things as
single mums are too lazy
to attract and hold a mate,
gays should be treated as
patients”.
“What about the comment
that the gay community
uses Nazi-style mind control?” Ms Meldrum Hanna
asked.
Senator Roberts then
rounded on her, accusing

the ABC of using “Nazistyle mind control” in relation to reporting on pollution.
“Wenever we talk about
carbon dioxide on the
ABC, you see on the
news broadcast, billowing steam pouring out,
giving people the impression that carbon dioxide
is both, colourful and
it’s also huge in volume,
when it’s less than 0.04
per cent,” he said.
ON THE ROAD WITH ONE
NATION
The Four Corners crew
spent more than a month
on the road with One Nation candidates and party
dissidents, gathering a
“legitimate, real look as
to what is going on inside
this party at the moment”,
with fascinating results
aired on the program on
Monday night.
Ms Meldrum-Hanna, who
led the investigation, told
news.com.au the story
was “both entertaining
and revealing”.
The explosive episode
also showed cranky former candidates sharing
scathing sentiments.
“A political party’s supposed to be transparent,
democratic, inclusive —
the party at the moment is
not any of those things,”
one former candidate
said.
“If the public knew what
went on in the party I
don’t think they’d have
anything to do with One
Nation,” says another.
The party’s former Queensland president and treasurer Ian Nelson presented the most scathing and
blunt assessment: “Absolute dictatorship. Brutal.”
CANDIDATES GAGGED
While putting the story together, Ms Meldrum-Hanna found fans and critics
of the party and its leader,
but what struck her most
was the sense of fearfulness instilled in those that
signed up to One Nation.
She said the party insiders
and disaffected members
had “scathing assess-

ments” of how the party
was being managed.
“They say that they feel
tricked, or duped, that
once they are inside the
One Nation tent and they
sign up as a candidate,
they find that all of the
public promises that One
Nation and Pauline Hanson gave the country and
indeed them, they evaporate,” she said.
Ms Meldrum-Hanna said
candidates experienced
“uncomfortable levels of
control” and found themselves being sent directives about who they were
and weren’t allowed to
speak to, with media frequently falling into the latter category.
“They weren’t allowed
to speak to party dissidents, they’re not allowed
to speak to anyone who’s
been disendorsed, they’re
not allowed to speak to
anyone who’s quit the party, and particularly when
it came to media, super
tight controls on who can
speak to the media,” she
said.
“That made people feel
very uncomfortable but
also really angry, because
they signed up to a political party that said we’re all
about freedom of speech.
“Pauline Hanson says
we’re not a mainstream
political party and I’m not
one of those politicians
that hides away in my
office in Canberra, I get
away and I speak to people and I talk to the media.
Well that certainly wasn’t
our experience.”
Ms Meldrum-Hanna and
her camera crew found
themselves subject to
One Nation’s restrictions.
The group noticed doors
being closed to them on
their travel to regional
Queensland while scoping out the state electoral
candidates, which all began to make sense when
they were leaked a text
message from the party’s
head office saying “do not
talk to Four Corners”.
QUESTIONABLE FINANC-

ES
The program also exposed
questionable financial aspects of One Nation.
“Pauline Hanson has publicly maintained that her
party doesn’t accept large
political donations. We’ve
put to the test her claims
and we’ve obtained material that would suggest
otherwise, which is very
revealing,” Ms MeldrumHanna said.
The investigation also
brought Ms Hansons’s
right hand man and chief
of staff James Ashby into
the spotlight, and allegations of intimidation within the party that comes
from the Ashby-Hanson
partnership down to the
rank and file.
“There are claims that One
Nation has turned into a
brutal dictatorship, those
are the word of the former
Queensland
president
and treasurer Ian Nelson,
and they’re very strong
words,” Ms Meldrum-Hanna said.
“The concerns lay in the
leadership of Pauline Hanson and James Ashby. He
went from being a printer,
someone outside of the
party, to her chief of staff
quite quickly and now they
have an extremely close
relationship, and there are
concerns.
“People tell us how they
feel intimidated, they feel
pressure by James Ashby
to tow the party line and
that made them feel extremely uncomfortable, so
there are concerns about
his role and influence between the party about how
he treats people and how
he controls the party.
“In terms of a series of
broken promises, we
shed light on the preference deal that was done
between One Nation and
the Liberal Party in WA.
What Pauline Hanson has
told her candidates and
what she was actually doing, we found them to be
two different things and
that was just a lightning
rod for disaffection in the

party.”
GENUINE ADORATION
Ms Meldrum-Hanna insisted the report was “not
a hatchet job”. As well as
speaking with One Nation
critics and disgruntled
party members, she said
the crew came across
their fair share of fans of
the party, and particularly
of its leader.
The crew spent two days
on the road with Queensland Senator Malcolm
Roberts — an experience
Meldrum-Hanna described
as “fantastic”.
“Spending time with Malcolm Roberts we saw the
genuine adoration and
support for the party,” she
said.
As much as there is overwhelming belief in and
support for One Nation in
some parts of Australia,
the crew quickly came to
understand that the party
would be nothing without
Pauline Hanson.
“When I asked a few One
Nation voters in one pub
do you support One Nation they said no, do you
support Pauline Hanson,
yes. She’s the absolute
star of the party and without Pauline Hanson there
really would no One Nation that became very
clear,” she said.
Neither Ms Hanson nor Mr
Ashby agreed to talk to
Four Corners.
Ms
Meldrum-Hanna’s
award-winning work with
Four Corners has been
known to make an impact.
Her 2015 report on livebaiting in the greyhound
racing led to the industry’s overhaul and more
recently a report on treatment of teenagers in the
Don Dale Youth Detention
Centre sparked a Royal
Commission.
Asked whether her report
on One Nation will likely
have consequences for
the party, particularly
when it comes to financial
matters and other accusations of misconduct, the
reporter said: “Remains
to be seen.”
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Libs bank on long-term poll turnaround
Federal Liberals are hopeful voters will reward the
government for delivering
small business tax cuts,
a child care overhaul and
making budget savings.
However, the latest Newspoll gives Labor a 53-47
lead over the coalition, as
parliament wrapped up a
fortnight of sittings that
delivered a corporate tax
cut and childcare reforms.
The opposition’s primary
vote rose to sit equal with
the coalition on 36 per
cent.
Reversing gains from unveiling his plans to expand
the Snowy Hydro scheme,
Malcolm Turnbull dipped
two percentage points as
preferred prime minister and is now leading Mr
Shorten 41 to 32 per cent.
Mr Shorten rose three
points.
Treasurer Scott Morrison said the ultimate test
would be an election due
in two years.
“They’ll be looking at what
we’ve done ... tax cuts in the
last week, affordable child
care and saving measures
through the parliament the
week before that,” Mr Morrison said on Monday.
“We’re just getting on with
the job of government and
people will be able to make
up their mind when we
come to the next election.
And they know Bill Shorten’s a phoney.”
Pollster Peter Lewis, from
Essential Media, said the
coalition’s strategy of
“throwing the kitchen sink”
at the Labor leader was not
achieving its aims.
However, Mr Shorten - who
is touring cyclone-ravaged
Queensland this week
- was still facing a challenging time establishing
himself as a credible alternative leader.
“The ratings of the individual leader tend to be overinflated,” Mr Lewis told
Sky News.
“What ultimately determines the election is both
the brand of the party and
the importance of the issues people are talking
about and how that attaches to the party brand.”
He said Labor had the
“brand advantage” of being seen as the party best

placed to deal with the biggest issues of the day such
as penalty rates, wages
and jobs.
Liberal backbencher Craig
Kelly said the government
could not afford to be polldriven.
“We’ve got to stick to delivering firm, constant policies that are of benefit to
this country for the long
term,” Mr Kelly said.
Mr Turnbull was not asked
about the polls as he visited flood-hit areas of NSW
and Queensland on Monday.
The man who delivered
the business tax deal last
week, crossbench senator
Nick Xenophon on Monday
defended the agreement,
which included a one-off
payment of $75 to singles
receiving the aged pension, disability pension or
parenting payment. Couples will receive $125 under the deal.
Senator Xenophon said
he expected details of
the agreement to be announced in the budget.
“I expect it will be this coming financial year, in these
next few months,” he told
the ABC.
However, he couldn’t guarantee the government
would act on the advice
of a promised review of
energy prices and market
rules.
Labor leader Bill Shorten
told reporters in north
Queensland the $50 billion
corporate tax cut was the
wrong priority for Australia
and Malcolm Turnbull had
not shown how they would
be funded.
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Latham’s contract terminated by Sky News Morrison presses ALP on retaining tax cuts

Wendy Harmer sent a legal letter asking for an apology after Mr Latham
said she was a “female with a disability” and a “proven commercial failure”. Picture: Supplied.Source:Supplied

Mark Latham has often attacked domestic violence campaigner, Rosie Batty. Picture:
SuppliedSource:News Corp Australia

SACKED Sky News commentator Mark Latham has
launched a Facebook page
appealing for donations for
a website he plans to launch
called Mark Latham’s Outsiders.
The planned site puts him in
direct competition with his
former employer, which is
set to relaunch the Outsiders panel show on Sunday.
The former Labor leader
posted a video on Facebook
in which he promises a new
site and Facebook Live video.
“Your contribution will help
with the start-up costs and
ongoing operation of Outsiders broadcasting. We offer a
‘Deplorable’ Guarantee!,”
Mr Latham wrote. “Thank

you again for supporting the
anti-PC movement.”
In a subsequent post, Mr
Latham wrote: “I refuse to be
silenced.” He pledged not to
surrender to the “manufactured outrage industry and
the militant Gay-Left Stalinists that have overwhelmed
the mainstream media”.
Sky News fired him late
last week after a series of
on-air outrages, including
his description of a Sydney
Boys High School student
as “gay” for appearing in an
International Women’s Day
video.
His comments about Sky
News presenter Kristina
Keneally prompted her to
formally complain to the station, while ABC presenter
Wendy Harmer sent a legal
letter asking for an apology
after Mr Latham said she
was a “female with a disability”.
In 2015, he resigned from
the Australian Financial
Review, where he’d been a
columnist for eight years,
after regularly criticising domestic violence campaigner
Rosie Batty.

Islam critic Hirsi Ali cancels Aust tour
Security concerns have
forced controversial author
and anti-Islamic activist
Ayaan Hirsi Ali to pull out of
a planned speaking tour of
Australia.
Ms Hirsi Ali, who lives with
round-the-clock security
protection due to her criticisms of radical Islamists,
was due to speak at events
in Brisbane, Melbourne,
Sydney and Auckland this
week.
She was also due to appear
on ABC TV>s Q&A panel on
Monday night.
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Organisers of her trip Think
Inc advised on Monday of
the cancellation.
«Ayaan Hirsi Ali regrets that
for a number of reasons including security concerns
she must cancel her upcoming appearances,» Think Inc
said in a statement to AAP
on Monday.
«She wishes the event organisers success in their future endeavours and hopes
to return to Australia in the
not too distant future.»
About 2,000 tickets had been
sold to Ms Hirsi Ali>s speak-

ing events in Australia.
Buyers were being notified
by email about the cancellations and will receive refunds.
Ms Hirsi Ali>s trip to Australia
had sparked protests from a
group of Muslim women who
accused her of hate mongering and bigotry.
Nearly 400 people signed an
online petition against Ms
Hirsi Ali>s speaking tour.
«Against a backdrop of
increasing global Islamophobia, Hirsi-Ali>s divisive
rhetoric simply serves to

Federal budget season
is in full swing with just
over a month to go and the
bookies are already backing an improved bottom
line when Scott Morrison
stands up to presents the
nation’s finances on May
9.
The treasurer has so far
given just a broad outline of what he wants to
achieve in his second budget - economic growth,
disciplined spending and
a package to tackle housing affordability.
He has also confirmed
the remainder of his 10year business tax plan will
stay on the books after the
passing by parliament last
week of a reduction for
businesses with a turnover
of up to $50 million.
“It is our plan to continue
to see that glide path on the
tax rate continue out for all
the other businesses,” Mr
Morrison told reporters in
Sydney on Monday.
The ACTU says it will campaign against the tax cuts,
and Mr Morrison is demanding to know whether
Labor would overturn the
reduction legislated so far.
If Labor wants to increase
taxes on business “they
should say so”, he says.
He also points out Labor’s
budget deficit would be
even larger taking into account the $4.3 billion of tax
cuts.
Labor’s costings before
last year’s election had a
short-term deficit some
$16 billion bigger than the

government’s but based
on Mr Morrison’s tax plan
not being passed by the
parliament.
“That now means the deficit they would prefer to see
is $20 billion more than
what it would be under
us,” the treasurer said.
Shadow treasurer Chris
Bowen hit back saying Mr
Morrison was obsessed
with the Labor party.
“He seems to think that
he is still the (NSW) state
director of the Liberal
party engaging in political
games when he is not focused on the job at hand,”
Mr Bowen told reporters in
Sydney.
The next election is at least
18 months away and Labor
will make its tax plan clear
before then, he said.
Mr Bowen said the treasurer has also been “all at
sea” being unable or unwilling to explain the economic benefit of these tax
cuts as they stand.
The economy was expected to gain a one per cent
lift from the $50 billion tax
plan being implemented in
full, which suggests it will
now be much smaller.
Finance Minister Mathias
Cormann also declined
to provide a breakdown,
saying the parliament has
passed the first instalment
of the 10-year plan.
“We remain 100 per cent
on track to deliver the full
plan ... the full benefits for
jobs and growth, the full
benefit of real wages over
time,” he told Sky News.

increase hostility and hatred
towards Muslims,» the petition, posted on Change.org,
said.
Ms Hirsi Ali has repeatedly
criticised radical Islamists
and sharia law and wants
moderate Muslims to reform
their religion.
She was raised a Muslim by
her family in Somalia, but
later renounced her religion
after seeking political asylum in the Netherlands in the
early 1990s in an attempt
to escape an arranged marriage.
Ms Hirsi Ali joined VVD, the
People>s Party for Freedon,

which is a Liberal party in
the Netherlands.
She moved to the US after
receiving death threats for
helping to make a short film
that showed images of violence against women alongside verses from the Koran.
In a paper written for the
Hoover Institute at Stanford
University last month, Ms
Hirsi Ali argues the public
needs to be better educated
about the political ideology
of Islamists and the ways
they recruit and finance
their operations so they can
reach their ultimate goal of
imposing sharia law.
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Cyclone Debbie does more damage - this
time to insurance company profits
As residents and businesses clean up from the ravages of Cyclone Debbie, a
second round of damage
is hitting. Now insurance
company shareholders are
feeling Debbie’s blast.
Speaking out as the first of
the big insurers covering
Queensland and NSW, IAG
says it will sustain a $170
million hit to pre-tax profit
this year, thanks mainly
to Debbie’s destruction,
which was both intense
and covered a large geographic spread.
Cyclone Debbie’s power
‘extraordinary’
Survivors of Cyclone Debbie count the cost and
relive the devastation but
claim that it “didn’t beat
us”.
It’s bad news for customers of all insurance
companies exposed to
Cyclone Debbie - with
industry experts predicting now its blow to their
profits will likely lead to
an increase in insurance
premiums.
There are several ways
insurance companies can
put measures in place
to limit the costs of big
disasters - called peril
events. They can lay off
risk through reinsurance,
which itself can be a costly exercise. If the costs of
reinsurance rise, they can
be passed onto the insurers’ own policy holders.
The belief that insurance
rates could rise - a move
that could enhance profit
next year - explains why
the share price of IAG was
not decimated on Wednesday when the profit downgrade was released to the
market.
Additonally, investors had
been bracing themselves
for bad news following
Debbie and were not especially disarmed by the
company’s estimate that
the cyclone would cost
$140 million - net of reinsurance.
IAG has already received
4300 claims, mainly for

property damage.”This is
a highly unusual and complex event with the devastating effects still being felt across North and
South East Queensland,
Northern New South
Wales and New Zealand.’,
the company said in its
statement on Wednesday.
The event means IAG has
lowered its 2017 financial
year reported insurance
margin guidance range,
from 12.5 per cent to 14
per cent to now just between 10.5 per cent and
12.5 per cent.
Only a month ago, the
insurer gave the market
an update on its financial position following
the Sydney hailstorms
in February. At that time,
it expected the net claim
cost of the hailstorm to be
around $160 million, with
its maximum net exposure to that event around
$200 million.
The other insurer with a
particularly large exposure to Cyclone Debbie
is Suncorp which is estimated to have about 35
per cent of Queensland’s
home and motor insurance market.
A recent report from broker UBS noted that, should
insured losses approximate the 2011 Cyclone
Yasi, Suncorp could hit
its $250 million maximum
event retention - which is
the largest loss it could be
exposed to.
Given the magnitude of
these losses, it’s easy to
expect premiums to rise making life even more difficult for those residents
hit by natural disasters
to adequately insure their
property.
Beware the competition
sleeper that’s yet to wake
up
While there was plenty of
debate at the AFR’s Banking and Wealth Summit
on Wednesday around the
best way to manage the
risks to banks and borrowers of an overheated

property market, the
chairman of the Australian Competition and Consumer Commission, Rod
Sims, pointed out that despite all the talk of financial technology, nothing
significant has happened.
In other words: the wouldbe fintech disruptors of
the cosy banking oligopoly have yet to even touch
the sides in a competition
sense.
In many ways, the banks
have played defence very
cleverly when it comes
to dead batted digital entrants. The big four have
spent billions of dollars over the past five or
more years on IT to make
their systems better and
the customer experience
more seamless.
Fortification of their positions allows them to hold
on to their market share,
sustain large cash flows
and further invest in their
own innovations.
Sims went some small
way last week to upset the
dominance of the banks
in the payment system by
refusing to allow the big
four (minus ANZ) to negotiate as a block with tech
giant Apple around digital
wallets and ApplePay.
The banks want to use
their own digital wallets
(tap-and-go) to be available for consumers using
iphones. Apple says the
banks will have to use ApplePay’s digital wallet.
While Sims makes a fair
point in bemoaning the
fact that fintech hasn’t
yet enhanced the level of
competition in Australian
banking, it’s just a matter
of time.
The move to force banks
to provide open access to
customer data is likely to
push the process along.
The banks don’t like it and
have resisted it. But they
realise that it is coming,
having seen it happen in
other markets like the UK
and Europe. It’s the real
competition sleeper.

Scott Morrison eyes $4 billion budget bonus from resources price boom

Treasurer Scott Morrison could receive a bonus in the budget. Photo:
Alex Ellinghausen

Treasurer Scott Morrison
is eyeing a $4 billion bonus from booming iron
ore and coal prices, a
month out from the May
9 budget, and is likely to
plough it back into reducing the federal deficit.
Government MPs familiar
with budget deliberations
confirmed to Fairfax Media that forecast deficits
of $36.5 billion in 2016-17
and $28.7 billion in 201718 could come in lower
than expected.
Dear ScoMo, it’s a matter
of trust.
Cartoonist Matt Davidson
examines Scott Morrison’s credibility problem
ahead of the 2017 budget.
Mr Morrison last month
told Parliament the government’s “fiscal strategy
is to reduce the deficit and
to reduce debt on every
opportunity, if there is any
improvement in commodity prices or improvement
in the parameters that
would lead to that result”.
One government MP told
Fairfax Media a “really
tight clamp has been put
on spending” and that
“windfalls on the revenue
side will show up in the
coming weeks. Expect the
deficit to be lower”.
That prediction was confirmed by a number of
economists, and an analysis of Treasury data by
Curtin University finance
professor Lee Smales,
who found the iron ore
price had averaged $15
higher than forecast in the
last budget and $14 higher since a revised forecast
in the mid-year budget update.
Those higher prices would
net the government about
$2.1 billion extra revenue,

he predicted.
Similarly, surging prices
for coking coal and thermal coal since last June
could boost revenue by
$5.7 billion and $2.1 billion, respectively.
That $10 billion gain will
be offset, however, by
about $6 billion in other
revenue lost because of a
slightly softer labour market and weaker wages.
In addition, the government has not yet said
what it will do with the socalled “zombie” savings
measures worth about
$2 billion in 2017-18,
and $10 billion over four
years. These measures,
including cuts to family
tax benefits - which could
finally be dumped - and
would reduce some of the
windfall gains from commodity prices.
Professor Smales estimated a $10 increase in
the iron ore price would
deliver about $1.4 billion
in additional revenue and
is based on a sensitivity
analysis set out in the last
budget. This is a conservative estimate compared
to the rule of thumb typically used by economists,
which is that a $10 increase boosts revenue by
about $2.5 billion.
The majority of the additional revenue will likely
deliver a boost to government revenue in 2017-18,
because of the lag time
before companies pay
tax.
National Australia Bank
chief economist Alan Oster confirmed some of
the revenue boost would
be counter-balanced by
weak wages and employment growth.
But Mr Oster added that
forecasts could improve

even further as economists predict further quarters of economic growth.
“The way commodity prices are going now I don’t
see anyone forecasting
negative September quarters at budget time, let’s
put it that way,” he said.
Market Economics’ Stephen Koukoulas, who
once worked as Julia Gillard’s economist, backed
Professor Smales’ analysis and said the windfall
gain could be even higher
than $4 billion.
“If iron ore prices are
sustained even at near
current levels, say $70 to
$75 a tonne, which is $15
higher than MYEFO, they
could easily get $4 to $5
billion extra revenue from
iron ore profits, and that
would flow through to the
bottom line in 2017-18,”
he said.
“The coal price is higher
also higher than assumed
in MYEFO, which will also
provide extra revenue,
particularly in 2017-18,
but of course the additional revenue would be
offset by the softer labour
market and lower wages.”
Spot metallurgical coal
topped $US300 ($A396)
a tonne for the first time
in November since the
Queensland floods stymied exports five years
ago, while Chinese demand has also driven hard
coking coal past $US305.
But commodity analysts
have warned that the iron
ore, which dropped back
below $80 a tonne on
Tuesday after reaching
$90 a tonne, is likely to
cool over the coming year
as Chinese stockpiles
reach new highs.
“In our view, iron ore is
on the verge of a multiyear bear market, and
the current price spike is
only going to make things
worse,” Evans & Partners
analyst Andrew Hines
said in a note to investors
in March.
“Iron ore is a bulk commodity, it is relatively
abundant, and it is not difficult to mine or process.
Iron ore producers should
not expect to make supernormal returns in perpetuity.”
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Family First candidate Lucy Gichuhi in Senate box seat
after High Court rules election of Bob Day invalid

Bob Day was ineligible to have been elected, the High Court has ruled. Photo: Alex Ellinghausen

A Kenyan-born lawyer
placed in an unwinnable
position on the Senate ballot paper at last year’s election is expected to enter
Parliament after the High
Court ruled former Family
First senator Bob Day was
ineligible to be elected.
The High Court on Wednesday ruled that Mr Day had
an inappropriate pecuniary interest with the Commonwealth because of the
ownership structure of his
Adelaide electorate office.
He was ineligible to sit as
a senator for South Australia from February 26, 2016,
the court found.
Senate spot made vacant
The High Court has ruled
Bob Day’s election invalid
so who will replace him?
Mr Day’s vacancy will be
filled by a special recount
of the Senate ballot papers,
with Family First’s second
candidate Lucy Gichuhi expected to replace him.
However Ms Gichuhi’s own
eligibility has been under a
cloud because of speculation she was also a Kenyan
citizen at the time of the
last election.
Under the Australian constitution dual citizens are
not permitted to stand for
election and if they have
been unable to renounce
citizenship of another
country must have taken
“reasonable steps” to attempt to do so.
At a press conference on
Wednesday, Ms Gichuhi
repeatedly refused to comment on her citizeship sta-

tus at the time of the last
election but denied having
ever been a dual citizen.
“I’ve never been a dual citizen,” she said. “I won’t go
to any details on that matter but I will say I am not a
dual citizen.”
South Australian Family
First leader Dennis Hood
told Fairfax Media the party
was “absolutely satisfied”
with Ms Gichuhi’s eligibility after its lawyers closely
examined the matter.
Ms Gichuhi, who said she
would be an “independentminded” senator, is expected to be a less predictable
supporter of the Turnbull
government than Mr Day,
an economically dry former
Liberal Party candidate
who usually sided with the
Coalition.
Mr Day announced he
would resign from the Senate last year to focus on
his troubled construction
company, which had gone
into liquidation. But the
process was sped up when
concerns about his alleged
pecuniary interest with
the Commonwealth were
raised.
Speaking after the decision was handed down, Ms
Gichuhi told Fairfax Media
she was “very much” excited about the prospect of
becoming a senator.
She has previously spoken
about attending school in
rural Kenya where there
was only one classroom
and most lessons were
conducted under a tree.
She said she wants to in-

spire migrant communities to embrace Australian
society and support family
businesses.
After moving to Australia,
Ms Gichuhi worked at the
SA Auditor-General’s Department and was admitted
as a lawyer in 2015.
Labor had argued that
all votes for Family First
should be disregarded because Ms Gichuhi was the
only other candidate on the
party’s ballot paper other
than Mr Day.
Parties require at least two
candidates to form a ticket,
raising the possibility that
an extra Labor senator
could be elected.
But in their reasoning, the
High Court justices found
the argument that Family First’s votes should be
disregarded would “constitute a most serious distortion of the real intention of
many thousands of voters”
- particularly those who
voted for the party above
the line.
Although it is true that the
Electoral Act requires two
or more eligible candidates,
the justices found the ineligibility of Mr Day did not
have the “invalidating effect” Labor had argued.
Mr Day told Fairfax Media:
“I’m naturally disappointed
but I trust Family First will
retain the seat on the recount.”
Special Minister of State
Scott Ryan said: “This
is the outcome the government sought from the
court.

“This decision confirms
the government took the
appropriate action last year
by proactively asking the
Senate to refer the matter
to the High Court.”
Senator Ryan said the matter would return to the High
Court in coming days for
final directions and that
a new senator would be
sworn in on May 9.
Mr Day’s High Court case
centred on a property in
Kent Town, South Australia, that Mr Day used as his
electorate office.
Mr Day owned the building
until 2014 when he transferred it to a friend and
neighbour Colin Steiner.
But Mr Day continued to
use the property as a loan
facility, and rental payments for the property
would have been directed
to a bank account owned
by Mr Day.
“It was unanimously held
that the financial benefit
which Mr Day stood to
obtain from the Commonwealth performing its obligations to pay rent pursuant to the lease constituted
an ‘indirect pecuniary interest’,” Chief Justice Susan
Keifel said.
“By virtue of the direction
that the rent be paid into
a bank account owned by
him, Mr Day was to receive
rent directly from the Commonwealth. Therefore he
had an expectation of a
pecuniary benefit from the
lease.”
South Australian Family
First leader Dennis Hood
said: “We believe that Bob
Day acted with integrity in
his dealings with the government but unfortunately
the advice he received
about his office facilities
proved incorrect.
“Family First, like the other
parties and individuals who
stood for the Senate at the
last election, will now await
for the decision of the
Electoral Commission after
a single judge of the High
Court gives directions as
to the recount.”

38 صفحة

Australia’s $15bn ‘national sport’ is in jeopardy

IT’S been described as Australia’s “national sport”, allowing tax-dodgers to rake
in a fortune without giving
back to society.
The Federal Government is
planning a crackdown on
businesses paying wages
in cash in the May Budget. It
says this will help claw back
up to $15 billion in unpaid
taxes and bogus welfare
payments.
But workers who are part of
the so-called black economy
say they rely on illegal cash
payments just to scrape by,
and the Government is simply penalising the country’s
worst-off again.
And many small businesses
in the construction, childcare and hospitality industries say they could not survive if they did not pay staff
in cash.
Workers who are part of the
so-called black economy
say they rely on cash payments just to scrape by.
‘EVERYONE BENEFITS EXCEPT THE GOVERNMENT’
“I don’t see it as cheating
the taxpayer as the little guy
earning $20 or $30 an hour
cash is a drop in the ocean
next to Google or some of
these other corporations not
paying a penny,” 29-yearold Jack Stone, from Bondi,
told news.com.au. “I’ve had a
few cash jobs. The first was
washing dishes in a cafe in
Redfern for two weeks. The
owner was dodging tax and
he paid $16 an hour so it
was below minimum wage I
think, but it worked for me.
Second one was a mate who
was a sole trader and didn’t
want to look like he was employing anyone.
“A lot of construction workers are on ABN. So they run
as their own business and
it’s up to them how they pay
tax. That’s what I do now.
I honestly don’t think the
Government can stop it really, especially in construction. If they do, I think people
will still find a way round it.
“I also do cash jobs here
and there to this day as it’s
easy and for one-offs, everyone benefits except the
Government.”
The cash economy is
thought to account for
around $21 billion or 1.5 per
cent of GDP, according to
the Australia Bureau of Statistics. Board of Taxation

chairman Michael Andrew,
who leads the Black Economy Taskforce, told Fairfax
Media around $10bn of that
is untaxed and a further
$4bn to $5bn is overpaid
welfare benefits.
He said Australians consider taking cash payments
and not declaring it “almost
a national sport”. Mr Andrew said the problem was
“really large and unfortunately it’s going to take a
significant amount of work
to turn around societal attitudes.”
Employers and staff in industries including hospitality often rely on cash payments to survive (file pic).
‘I DIDN’T WANT TO WORK
ILLEGALLY FOR RUBBISH
MONEY’
But Anna Price, 34, told
news.com.au she “didn’t
want to work illegally for
rubbish money” but as an
international student from
the UK on a visa, it was her
only option. “I’m studying
full-time and am only allowed to work 20 hours per
week. For most internationals who are only able to
get bar or waitressing jobs
here, this does not allow us
to make enough to even pay
the rent so we have to take
illegal work to make up the
difference.
“Ridiculous work rights tied
to various visa restrictions
put non-residents at risk,
where they have no choice
but to take these jobs and
are taken advantage of.”
Lewis Zhang, who was paid
in cash for DJing gigs he did
alongside his full-time job,
said companies would take
down bank details and just
pay through formal channels for one in four appearances. But he said he could
see it from the employer’s
perspective, too.
‘THEY’D JUST GO BUST’
“They do tend to play on a
dumb kid’s wish to keep it
simple and maximise their
amount,” he told news.com.
au. “Some small businesses, however, couldn’t survive if they didn’t do this. In
a DJ game, to be legit, the
licences for gear, music and
insurance are ridiculously
high and not up to speed
with current trends so it
would either raise the costs
to the client, or they’d just
go bust.”
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وصية الرئيس جربان باسيل يف لقاء التيار الوطين احلر يف ملبورن :كونوا يداً واحدة

كونوا يداً واحدة ..
هي وصية الرئيس جربان باسيل يف اللقاء الذي دعا اليه التيار الوطني الحر يف
ملبورن على مأدبة فطور لبتها أحزاب الجالية اللبنانية وفعالياتها ومناصرو التيار يف
املدينة  .....ومن أحق من التيار الوطني بالرتحيب بالرئيس وبمنسق التيار الوزير
بيار رفول وقد تميز هذا اللقاء بالعفوية والعائلية اللبنانية لدرجة أن الوزير جربان
قام بخدمة جميع الحاضرين مطبقاً املثل أن كبري القوم خادمهم وقد رفعت الكلفة
بني املدعوين واملحتفى بهم لدرجة أن الجميع كانوا مرتاحني جداً لحسن وفادة التيار
الوطني يف ملبورن ..كلمة ملبورن الرتحيبية ألقاها السيد مارون خوري شاكراً الجميع
على تلبيتهم الدعوة أماكلمة الرئيس الفيدرالي روبرت بخعازي عكست تلك الروح
التي ركز فيها على فرح التيار يف اسرتاليا وفخاره بوصول أحد مناضليه الدكتور بيار
رفول اىل سدة املسؤولية مرحباً بالوزير جربان باسيل.
كلمة الوزير بيار رفول استهلها باسم اسرتاليا لريحب بالرئيس باسيل مركزاً على

أن النضال يجب أن يرافق األحالم كي ال تبقى األحالم أحالماً وقد شكر الجالية على
نضالها واعداً بالعمل الدؤوب لتحقيق التغيري الفعلي.
أما كلمة الوزير باسيل فقد ركزت على أن اللبنانيني بالخارج يجب أن يكونوا رغم
إختالفهم صوتاً واحداً من أجل لبنان ألن لبنان اذا أصابه سوء فإن ال معنى لكل أحزابنا
ومؤسساتنا معتذراً من املغرتبني بأن الدولة اللبنانية لم تنصفهم واعداً بالعمل على
تثبيت حضورهم يف لبنان وهذا هو هدف الزيارات التي يقوم بها اىل الخارج ودعا
التيار اىل العمل الجدي من أجل تخليص اللبنانيني من لجة الغربة واسرتجاعهم كي
يكونوا مواطنني كاملي الحقوق.
أما زغلول الزغرين الشاعر أنطوان برصونا فقد أتحف الحاضرين بقصيدة من
روائعه حيث طلب الجمهور منه اإلعادة أكثر من مرة  .....انتهى اللقاء يف ملبورن
بعد أن تمنى الحاضرون التوفيق للوزيرين باسيل ورفول يف عملهما لتحقيق اإلصالح
والتغيري املرتجى شاكرين للتيار الوطني الحر حسن الوفادة والتنظيم.
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