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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

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

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

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

رئيس  قرار  أّن  يبدو 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
انعقاد جملس  بوقف  عون 
النواب لشهر حملُّ ترحيب 

القوى  خمتلف  لدى 
خصوصًا  السياسية، 
د  هدَّ فتياًل  نَزع  وأنه 
اشتباك  إىل  البلد  بانزالق 

سياسي مفتوح على شّتى 
االحتماالت.

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

مئات القتلى بغارة للتحالف استهدفت مستودع 
مواد سامة لداعش بدير الزور

قرار رئيس اجلمهورية »االنتخابي« موضع 
ترحيب وإّتصاالت لـ»قانون« بعد الفصح!

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

أكّد اجليش السوري أن 
الدولي  التحالف  طريان 
ضربة  تنفيذ  على  أقدم  

مقرًا  استهدفت  جوية 
لتنظيم داعش يضم عددًا 
كبريًا من  األجانب يف قرية 

حطلة شرق دير الزور.
وأوضح  أن سحابة بيضاء 

الراعي يغسل أرجل 12 سجينا.. عمال بقول السيد: فليكن كبريكم خادما لصغريكم

ظهر خالف روسي- غربي 
يف  التحقيق  آلية  على 
على  الكيماوي  اهلجوم 
إدلب،  يف  شيخون  خان 
موسكو  عرقلة  بعد 
عرب  دولي  قرار  صدور 
مساء  الفيتو  استخدامها 
االربعاء ضد مشروع غربي 

خـالف روسـي - غـربي على 
التـحقيق فـي »الكـيماوي«

التتمة صفحة 31

غدا  االستفتاء  عشية 
تعديالت  على  األحد 
النظام  حتّول  دستورية 
تركيا،  يف  رئاسيًا 
رأي  استطالعات  وإمجاع 
مؤّيدي  جبهة  تقّدم  على 
التعديالت، بفارق ضئيل 
نقطتني،  يتجاوز  ال 
عن  حديٌث  يتعاظم 
ال  »السياسية«،  النتائج 

املعارضة ختشى حتويل تركيا فيديرالية

التتمة صفحة 31

يسر جريدة اهلريالد ان تعلن لقرائها القراء الكرام عن 
انضمام الكاتب الصحايف ميالد اسحاق ألسرتها مديرا 
لقسم  مديرة  فصيحة  موني  والسيدة  ملبورن  ملكتب 

التسويق واالعالن.
أهال وسهال بكما يف أسرة اهلريالد متمنني لكما النجاح 

والتوفيق.                             الهريالد

 ميالد اسحق مديرا ملكتب اهلريالد يف ملبورن 
وموني فصيحة مديرة لقسم التسويق واالعالن

تهنــئة
نتقدم بأحر التهاني من الطوائف املسيحية بمناسبة حلول عيد 
الفصح املجيد، أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات.
الهريالد

تضمن إرسال بعثة دولية 
إىل موقع اهلجوم ومقرات 
السورية.  اجلوية  القوات 
أمس  موسكو  وركزت 
االول على تكليف منظمة 
الكيماوي  السالح  حظر 
تأكيد  مقابل  بالتحقيق، 

هذا  إلقرار  الدستورية، 
النظام أو رفضه.

القومي  النائب  وكّرر 
أوزداغ  أوميت  املعارض 
من  احلقيقي  اهلدف  أن 
منح  هو  النظام  هذا 
الرئيس صالحيات مبّطنة 
إلصدار قرارات تنفيذية، 
توزيع  إعادة  ليتمّكن من 

الراعي ترأس رتبة الغسل يف رومية: السجن يفيد للنهوض من بعد السقطة 



Page 2صفحة 2     

اعالنات

 2017 نـيسان    15 Saturday 15 April 2017الـسبت 

كـوليت اسـكندر سـركيس تهـنئ
تتقدم 

الناشطة 
االجتماعية 

املسؤولة 
االعالمية 

لنادي
 دراغون

 كـوليت اسـكندر سـركيس
بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية والعربية عامة 

واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح اجمليد 
أعادها اهلل على اجلميع باخلري  والربكات..

  وكل عام وأنتم خبري.

Luke Foley  MP
  Opposition Leader

 Member for Auburn 

زعيم املعارضة لوك فولي يهـنئ

الفصـح هو زمن السالم، احملبة واألمل.
أمتنى لكم ولعائالتكم عيد فصــح سعيد للغاية.

Easter is a time 
of peace, love 

and hope. 

Wishing you 
and your family 

a very Happy 
Easter. 

54 - 58 Amy St REGENTS PARK NSW 2143 
 P 9644 6972 | F 9644 8290 | E auburn@parliament.nsw.gov.au

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

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

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  ترأس 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
يف  يف  الغسل  رتبة  الراعي 
أرجل  وغسل  روميه،  سجن 
السيد  مثال  على  سجينا،   12
املسيح يف يوم مخيس األسرار 

املقدسة.
وألقى عظة بعنوان »أحب يسوع 
أخصاءه الذين يف العامل، أحبهم 

للغاية«، قال فيها:
»1- جتلت حمبة اهلل لكل إنسان 
ابن  املسيح،  يسوع  حمبة  يف 
احتد  فبتجسده  املتجسد.  اهلل 
وبتقديم  إنسان.  بكل  ما  نوعا 
ذاته ذبيحة فداء بريئة، صاحلنا 
عبودية  من  وحررنا  اهلل،  مع 
حبيث  واخلطيئة،  الشيطان 
منا  وواحدة  واحد  يستطيع كل 
الرسول:  بولس  مع  يقول  أن 
وضحى  أحبين  اهلل  ابن  »إن 
20؛   :2 )غال  أجلي«  من  بذاته 
الدستور الراعوي: الكنيسة يف 

عامل اليوم، 22(.
الناس،  كل  أصبح  وهكذا 
الذين  »أخصاءه  ومنهم،  وحنن 
يف العامل، وقد أحبهم للغاية« 
حيبنا  زال  وما   ،)1 )يو13: 
احلقيقة  بقوة  فهو  وحيبهم. 
احلياة،  أشواط  يقطع  واحملبة، 
مراحلها وحاالتها، مع كل  بكل 

إنسان.
ككل  معكم  حنتفل  ان  يسعدنا 
سنة بهذا العيد العظيم، العيد 
الذي فيه انشأ الرب يسوع سر 
فيه  والذي  والكهنوت  القربان 
قام وغسل ارجل التالميذ ليعلمنا 

معاني القربان والكهنوت.
لكم  هي  اهلل  حب  بشرى   -2
أنتم أيضا أيها املساجني حيثما 
كنتم، أهنا يف سجن روميه، أم 
كلكم  أنتم  آخر.  سجن  أي  يف 
اليوم.  صالتنا  يف  حاضرون 
أنتم يف السجن بسبب خطأ ما 
وراء  من  وكأنكم  اقرتفتموه. 
قضبان سجنكم، وداخل جدرانه 
»درب  تعيشون  وأسواره، 
صليبكم«. فضموها إىل »درب 
كشف  الذي  املسيح  صليب« 
للجميع أن اهلل حمبة ورمحة، وأنه 
حيمل ثقل خطايانا وأغالطنا، من 
ونتصاحل  منها،  نقوم  أن  أجل 

معه.
املسيح  حمبة  جتلت  لقد   -3
ولكل  منا،  واحد  لكل  الفائقة 
يف  البشر،  تاريخ  عرب  إنسان 
ألفي  منذ  اليوم،  هذا  مثل 
سنة. ففيما كان يقيم العشاء 

وموته،  آالمه  ليلة  الفصحي 
قربان  السماوي  لآلب  قدم 
اخلبز  ودمه حتت شكلي  جسده 
روحيا  غذاء  ووهبهما  واخلمر، 
وسلمهم،  مؤمن،  ولكل  لرسله 
عرب سر الكهنوت الذي أنشأه، 
خدمة قربانه، من أجل استمرارية 
ذبيحته اخلالصية اليت متت مرة 
اجللجلة،  صليب  على  واحدة 
عشائه  وليمة  واستمرارية 
السري يف العلية. بفضل هذه 
اآلن  لنا  يقول  االستمرارية 
»خذوا  الكاهن:  بفم  وهنا، 
كلوا، هذا هو جسدي يبذل من 
أجلكم... خذوا اشربوا من هذه 
يراق  دمي  هو  هذا  الكأس، 
من أجلكم وعن كثريين ملغفرة 
لذكري.  هذا  إصنعوا  اخلطايا. 
فكلما أكلتم هذا اخلبز، وشربتم 
مبوتي  ختربون  الكأس،  هذه 
 :26 متى  )راجع  جميئي«  حتى 
لو22:  22-24؛  مر14:  26-28؛ 

19-20؛ 1كور11: 24- 26(.
املقدس،  اجلو  هذا  يف   -4
وأخذ  السري،  العشاء  عن  قام 
تاركا  التالميذ،  أرجل  يغسل 
للحياة  نهجا  املبادرة  هذه 
وهي  واملسيحية،  الكهنوتية 
اخلدمة املتواضعة وبذل الذات، 
الرب  أنا  كنت  »إذا  قال:  إذ 
أرجلكم، فيجب  واملعلم غسلت 
يغسل  أن  أيضا  أنتم  عليكم 
فأنا  بعض،  أرجل  بعضكم 
أعطيتكم بذلك قدوة« )يو 13: 

.)15-14
اإلثنا  املساجني  أيها   -5
هلذا  اختياركم  مت  الذين  عشر، 
رسل  متثلون  أنتم  االحتفال، 

املسيح اإلثين عشر. هذه نعمة 
أمام  تقفون  جتعلكم  خاصة 
ذواتكم وقفة وجدانية قادرة أن 
تكون حدثا حامسا يف حياتكم، 
يؤدي إىل توبة صادقة، ونهضة 
نظرتكم  تغري  داخلية  روحية 
ومسلككم، فيتحول السجن من 
مكاٍن للعقاب إىل مكاٍن للوالدة 

اجلديدة.
6- ولكن جيب أن يقدم السجن 
نناشد  فإنا  لذلك.  املالئم  اجلو 
الصالحية  ذات  الوزارات 
وأجهزة العدل واألمن. نطالبها 
باحليلولة دون أن يصبح السجن 
مركزا لتكتالت طائفية ومذهبية 
تتحكم  وعصابية،  وحزبية 
أحكام  إصدار  حتى  باملساجني 
ذاتها  بالدولة  وتتحكم  حبقهم، 
وبعناصرها املسؤولة عن األمن 
على  وتعمل  السجن،  ومحاية 
تفشي الفساد وجتارة املخدرات 
مبمارسة  نطالبها  واملمنوعات. 
ومحاية  ألصوهلا،  وفقا  العدالة 
النافذين  تدخل  من  القانون 
لواجبهم  القضاة  إهمال  ومن 
أشخاص  أوضاع  يف  بالتحقيق 
وينتظرون  السجن  يف  زجوا 
والتحقيق.  احملاكمة  أشهر  منذ 
لتجنب  أبنية  بإضافة  نطالبها 
يف  وبالنظافة  االكتظاظ، 
منعا  والطعام  واملاء  املكان 
وبتوفري  األمراض،  لتفشي 
العناية الواجبة بالصحة. نطالبها 
وإصالحية  ثقافية  برامج  بإحياء 
مكان  السجن  أجل،  للسجناء. 
مكان  أيضا  ولكنه  للعقاب 

لإلصالح.
من  تصلنا  وسواها  األمور  هذه 
التابعة  السجون  مرشدية  خالل 
وسالم«  »عدالة  األسقفية  للجنة 
نبيل  شكراهلل  املطران  برئاسة 
جملس  عن  واملنبثقة  احلاج، 
الكاثوليك  واألساقفة  البطاركة 
يف لبنان. فنحيي مرشدها العام 
رئيس  العنداري  جوزف  اخلوري 
اهليئة التنفيذية، ونائب الرئيس 
العاملني  وكل  نصر،  إيلي  األب 
املرشدية  قطاعات  خمتلف  يف 
والسجون. كما حنيي قوى االمن 
منطقة  قائد  بشخص  الداخلي 
العميد جهاد احلويك،  لبنان  جبل 
وقائد سرية السجون العقيد حممد 

الدسوقي، وآمري السجون.

الراعي ترأس رتبة الغسل يف رومية: 
 السجن يفيد للنهوض من بعد السقطة

البطريرك الراعي يغسل ارجل 12 سجينا

 2017 نـيسان   15 Saturday 15  April 2017الـسبت 

 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

7- تعالوا نتذكر اجملرمني اللذين 
من  فاملصلوب  يسوع.  مع  صلبا 
جهة الشمال كان يشمت ويقول 
املسيح؟  أنت  »أما  ليسوع: 
أما  وخلْصنا«.  نفسك  فخلص 
»أما ختاف  وقال:  فانتهره  اآلخر 
اهلل؟ حنن عقابنا عن عدل بسبب 
أي  عمل  فما  هو،  أما  أعمالنا. 
»أذكرني  ليسوع:  وقال  سوء. 
فأجابه  ملكوتك«.  جئت يف  متى 
اليوم  لك:  أقول  »احلق  يسوع: 
الفردوس«  يف  معي  تكون 

)لو23: 43-39(.
أحدهم،  قال  كما  السجن،  أجل، 
يفيد للنهوض من بعد السقطة، 
الذات،  مع  املصاحلة  أجل  من 
ومن  اهلل،  ومع  اآلخرين،  ومع 
جديد  من  اإلخنراط  إمكانية  أجل 
جمرم  كان  فكما  اجملتمع.  يف 
جمرم  جتاه  رسوال  اليمني  جهة 
وكل  أنتم  كذلك  الشمال،  جهة 
من  وإنسانيا  روحيا  ينهض  من 
لتساعدوا  مدعوون  سقطته، 
يف  يرتكبون  الذين  املتعثرين، 
على  شر،  فوق  شرا  السجن 
ومسلك  جديدة  بنظرة  النهوض 

جديد.
أو  سقطتكم  بسبب   -  8
السجن.  يف  أنتم  سقطاتكم، 
ثالث  يسوع  بسقوط  فكروا 
الثقيل  الصليب  حتت  مرات 
خطايا  جعلته  والذي  أصال، 
بعد  نهض  لكنه  أثقل.  البشر 
أن  يقينه  بقوة  سقطة،  كل 
اآلب حيبه، وال يرتكه يف ضعفه 
ومرارته وحزنه. هكذا أنتم، أيها 
يف  أنهضوا  األحباء،  السجناء 
داخلكم روحيا ومعنويا، مقرين 
حمبة  على  ومتكلني  خبطئكم، 
اهلل. وحنن نرجو معكم ونصلي 
احلسي  نهوضكم  أجل  من 
خبروجكم من أسركم واستعادة 
»حرية  تكون  أن  على  حريتكم، 
أبناء اهلل«. فاملسيح قام! حقا 

قام!
من  صالتنا  نية  هي  هذه   -9
أجلكم ومن أجل كل سجني، يف 
أي مكان وجد، وعلى هذه النية 
نقدم الذبيحة اإلهلية، ملتمسني 
ومن  املسيح  ذبيحة  من  لكم، 
وليمة جسده ودمه، النعمة اليت 
وتقوي  وتعضدكم  تقدسكم 

عزميتكم«.

الوزراء  جملس  رئيس  إستقبل 
سعد احلريري مساء امس االول 
احلكومي،  السراي  اخلميس يف 
األمريكي  الكونغرس  من  وفدا 
رودني  السيناتور  برئاسة 
حضور  يف  ويزن  فريلينغ 
لبنان  يف  األمريكية  السفرية 
اليزابيث ريتشارد، وعرض معه 
واملنطقة  لبنان  يف  التطورات 

والعالقات الثنائية.
ثم إستقبل وزير الدولة لشؤون 
والنائب  أوغاسبيان  جان  املرأة 
اللقاء  وتناول  تويين  نايلة 

شؤونا عامة.

احلريري  إستقبل  ذلك  بعد 
األمني العام التنفيذي لألسكوا 
معها  مطر وحبث  خولة  بالوكالة 
والنشاطات  املنظمة  عمل  يف 

اليت تقوم بها يف لبنان.
كما التقى وزير الدفاع يعقوب 
األوضاع  معه  وحبث  الصراف 

األمنية وشؤون وزارته.
الربملان  عضو  إستقبل  ثم 
ماري  إيليو  ميشال  األوروبي 
الفرنسي  الربملان  وعضو 
إيناس  أولييه والسيدة  باتريك 
معهم جممل  وتناول  عياش  أبو 

األوضاع يف لبنان 

احلريري إستقبل وفد الكونغرس األمريكي 
وأوغاسبيان والصراف ونائبا اوروبيا وآخر فرنسيا

الوطين  الدفاع  وزير  استقبل 
يف  الصراف  رياض  يعقوب 
من  وفدا  بالوزارة،  مكتبه 
ضم  االمريكي  الكونغرس 
وداتش  فريلينغويسن  رودني 
سفرية  حضور  يف  روبرزبرغر، 
الواليات املتحدة االمريكية يف 

لبنان اليزابت ريتشارد.
الوفد  مع  الصراف  واجرى   
تناولت  افق  جولة  االمريكي 

لبنان  يف  االوضاع  تطورات 
واملنطقة، اضافة اىل العالقات 
البلدين، ال سيما  الثنائية بني 
العسكرية  املساعدات  موضوع 

للجيش اللبناني.
رئيس  الصراف  استقبل  كما 
للمساحة  العربي  االحتاد 
مرتئسا  فدعوس  سركيس 
درعا  للصراف  وقدم  وفدا، 

تقديرية.

الصراف عرض مع وفد الكونغرس التطورات يف لبنان 
واملنطقة والتقى رئيس االحتاد العربي للمساحة

الحريري مستقبال وفد الكونغرس

العماد  اجلمهورية  رئيس  أعرب 
ارتياحه  عن  عون  ميشال 
الفعل اليت صدرت عن  لردود 
وخمتلف  السياسية  القيادات 
والنقابية،  الشعبية  اهليئات 
بتأجيل  اختذه  الذي  القرار  بعد 
ملدة  النيابي  اجمللس  انعقاد 
نص  اىل  استنادا  واحد  شهر 

املادة 59 من الدستور.
وأمل الرئيس عون »بأن تكون 
املهلة اليت أتاحها قراره، فرصة 
اضافية يتم خالهلا االتفاق على 
قانون جديد لالنتخابات النيابية 
اللبنانيني  تطلعات  جيسد 

واماهلم«.
أمام  اجلمهورية  رئيس  وقال 
»سيكون  االول:  امس  زواره 
للبنانيني قانون انتخابي جديد، 
كما التزمت يف خطاب القسم، 
القيادات  بان  ثقة  على  وانا 
اتصاالتها  تكثف  املعنية سوف 
مثل  اىل  للوصول  واجتماعاتها 
حيفظ  الذي  القانون،  هذا 
من  واللبنانيني  لبنان  مصلحة 
بينهم،  ما  يف  متييز  اي  دون 
اجراء  امام  اجملال  يف  ويفسح 
االنتخابات النيابية يف املواعيد 
احلرية  من  اجواء  يف  املناسبة 

والدميقراطية«.
ايوب

عون: سيكون للبنانيني قانون انتخابي 
جديد حيفظ مصلحتهم

الرئيس  شدد  اخرى،  جهة  من 
عون على »تعزيز الدور الرتبوي 
الذي تقوم به اجلامعة اللبنانية«، 
الربوفسور فؤاد  وابلغ رئيسها 
قبل  له،  استقباله  خالل  ايوب 
ظهر امس االول يف قصر بعبدا، 
بكلياتها  اجلامعة  مكننة  »ان 
تواكب  وادارتها،  ومعاهدها 
يف  وتساهم  جهة  من  التطور 
مكافحة الفساد، ومتكن اجلامعة 
مستوى  على  تكون  ان  من 
جامعتهم  يف  اللبنانيني  امال 

الوطنية«.
أطلع  ايوب  الربوفسور  وكان 
اوضاع  على  عون  الرئيس 
التطويرية  واملشاريع  اجلامعة 
اليت تعدها وال سيما اجملمعات 
االنشاء  قيد  هي  اليت  اجلديدة 
 - وبعلبك  عكار  حمافظيت  يف 
اهلرمل وقضاء جبيل. كما اعلن 
مستشفى  لبناء  حتضريات  عن 
الرئيسي  احلرم  يف  جامعي 
القدرة  وزيادة  احلدث  يف 
اجلامعة  لكليات  االستيعابية 

ومعاهدها.
ان  ايوب  الربوفسور  واوضح 
يرعى  سوف  عون  الرئيس 
ملناسبة  الذي سيقام  االحتفال 
يوم اجلامعة اللبنانية يف 4 ايار 

املقبل.
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والبلديات  الداخلية  وزير  اعترب   
نهاد املشنوق، تعليقا على قرار 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
جلسات  انعقاد  تعليق  عون 
أنها  شهر،  ملدة  النواب  جملس 
إىل  للتوصل  كافية  »فرصة 
وأشار  وعادلة«.  منطقية  نتيجة 
الذي  السياسي  الفريق  أن  إىل 
من  جزءا  يكن  »مل  إليه  ينتمي 
الصراع واملواجهة بل هو سهل 

كل املبادرات واملشاريع«.
متثيله  خالل  جاء  املشنوق  كالم 
احلريري  سعد  احلكومة  رئيس 
العام  املدير  تكريم  حفل  يف 
الداخلي  األمن  لقوى  السابق 
بدعوة  بصبوص،  ابراهيم  اللواء 
األعمال  رجال  رئيس مجعية  من 
خالد  حممد  اهلولندية  اللبنانية 
مفيت  حبضور  دارته،  يف  سنو 
عبد  الشيخ  اللبنانية  اجلمهورية 
مكتب  ومدير  دريان  اللطيف 
احلريري  نادر  احلريري  الرئيس 
وشخصيات  وسفراء  ونواب 
واجتماعية  وقضائية  سياسية 

واقتصادية وعسكرية.

املشنوق
فخامة  »أوضح  املشنوق:  وقال 
الرئيس عون خالل جلسة جملس 
الفراغ،  ذكر  عندما  انه  الوزراء 
كان يتحدث عن خيار سليب لن 
لقد  به.  يسمح  ولن  اليه  يلجأ 
يسمح  دستوريا  نصا  استعمل 
النواب  جملس  جلسات  بتعليق 
فرصة  وهي  أسابيع،  أربع  ملدة 
والنقاش  للتشاور  للجميع 
منطقية  نتيجة  اىل  والتوصل 
استطعنا  هلل  واحلمد  وعادلة. 
هذه  خالل  سياسية  كمجموعة 
هذا  من  جزءا  نكون  أال  الفرتة 
الصراع، مل نتدخل يف مواجهات 
املبادرات  كل  سهلنا  وقد 
سعد  والرئيس  واملشاريع، 
احلريري فتح بابه وعقله لكل ما 
يكن  مل  عليه.  يعرض  أن  ميكن 
موافقة  أو  مسبق  رفض  هناك 
وافق  فقد  مسبقة ألي مشروع، 
التقسيمات  وعلى  النسبية  على 
االدارية، كما وافق على كل ما مت 
التحدث فيه، من دون االلتزام، 
إال إذا كان هناك صيغة نهائية 
فتح  لكن  اجلميع،  ومبوافقة 
يف  االجيابية  للمناقشة  اجملال 
كل املواضيع، وأمتنى أن تكون 
مهلة الشهر كافية للوصول إىل 

النتيجة املرجوة«.
إىل  الشكر  أوجه  »أوال  أضاف: 
هذه  على  الدار  هذه  صاحب 
عنوانها  اليت  الكرمية  املناسبة 
دائما جبديته  تكريم رجل يتسم 
وهو  وبأخالقه.  ومبصداقيته 
لقاء مبارك حبضور مساحة مفيت 
اللطيف  عبد  الشيخ  االعتدال 
لبنان  يف  قليلون  دريان. 
الكبرية  املناصب  يغادرون 
منهم  وأقل  فيها.  زاهدين 
يرفضون  أو  مغادرتها،  يطلبون 
ابراهيم  اللواء  فيها.  البقاء 
بصبوص واحد من هؤالء القليلني 
»يف  ليس  الذين  القليلني 
بالعامية.  يقولون  كما  عينهم«، 
العامة  املديرية  إىل  جاء  هو  بل 
يأتي  كما  الداخلي  األمن  لقوى 
العسكري إىل واجبه وإىل خدمة 
بلده، طمعا باملسؤولية، وليس 
جيدا،  تعرفونه  أنتم  بالوجاهة. 
وميتلك  وصلبا  ونزيها  متفانيا 
ضغط  حتمل  على  كبرية  قدرة 

العمل. وقد متيزت واليته االمنية 
بهدوء أمين. وملن ال يعرف، مل 
تشهد والية أحد من قبله حماكمة 
وعشرات  الضباط  عشرات 
العناصر، بسبب خمالفات ترتاوح 
بني اإلهمال وصوال إىل اكثر من 

ذلك بكثري«.
بصبوص  اللواء  »اعتمد  وتابع: 
فكافأ  والعقاب،  الثواب  مبدأ 
حماسبة  مع  بالتزامن  املتميزين 
الدور  هذا  مارس  املتورطني. 
ضجيج  ودون  وهدوء  بروية 
ورصانة،  حبزم  لكن  إعالمي، 
وكان  وتدقيق،  دراسة  وبعد 
كما  الضمري،  مرتاح  دائما 
تطوير  عملية  وقاد  عرفته. 
وحتديث ألجهزة عديدة يف قوى 
األمن، وبدأنا معه اإلعداد خلطة 
مخسية هدفها حتديث قوى األمن 
الداخلي، وسنستكملها بإذن اهلل 

مع اللواء عماد عثمان«.
محلنا  واليته  »خالل  وأردف: 
بهدوء  اإلرهاب  مكافحة  لواء 
الذي  وبهدوء وبهدوء. اإلرهاب 
مع  الداخلي  األمن  قوى  جنحت 
العسكرية يف  القوى  من  غريها 
التصدي له بكفاءة نادرة يشهد 
عليها العرب والغرب، من خالل 
االنضباط العالي والوالء الوطين 
دون  والعمل  االستثنائي، 
مع  املستمر  وبالتنسيق  توقف، 
األجهزة األمنية األخرى، وبتفاني 
الكثري من الضباط واألفراد يف 
عملهم، ليال ونهارا، حلماية لبنان 

واللبنانيني«.
وقال املشنوق: »كذلك شهدت 
واليته عمليات استباقية ناجحة، 
فككت شبكات عديدة قبل تنفيذ 
إنتحاريني  وأوقفت  عملياتها، 
قبل تفجري أنفسهم. كانت واليته 
وإدارته  بعمله  أمنيا،  هادئة 
الرشيدة، وهو حرص على جعلها 
وأيضا  أيضا  إداريا.  »نظيفة« 
بقدرة  يتميز  يزال  وال  كان 
أكرب  وقدرة  الصرب،  على  كبرية 
صعب  والصمت  الصمت،  على 
األمريكي  الكاتب  يقول  جدا. 
اإلنسان  إن  همينغواي  إرنست 
الكالم،  ليتعلم  سنتان  يلزمه 
الصمت.  ليتعلم  عاما  ومخسني 
حباجة  يكن  مل  بصبوص  واللواء 
إىل مخسني عاما، فهو من طينة 
الصمت،  على  القادرين  الرجال 
حتى حني يكون الكالم مغريا. مل 
تغره وسائل اإلعالم وال األضواء 
األمنيني  القادة  عن  تبحث  اليت 
وتالحقهم حبثا عن سبق صحايف 
دوما  متعطش  مجهور  وخلدمة 

ملثل هذه الروايات«.

املشنوق ممثال احلريري يف تكريم بصبوص: رئيس احلكومة جنح يف اخلروج من 
املواجهة وعقله منفتح على كل الصيغ االنتخابية

بمناسبة عيد القيامة املجيدة، 
املرتوبوليت  سيادة  يتقدم 
األبرشية  راعي  بولس صليبا 
ألوسرتاليا  اإلنطاكية 
من  والفيلبني،  ونيوزيالندة 
مؤمني  وكل  املعيّدين  جميع 
تمنياته  بأحر  أوسرتاليا 
وصلواته بقيامة مجيدة وسالم 

وأمان. 

سيحتفل  سيادته  أن  كما 
يف  السبت  نهار  بالعيد 
نيسان  من  عشر  الخامس 
التاسعة  الساعة   2017

املسيح قام ووطئ املوت مبوته

مساء يف كنيسة كاتدرائية القديس جورج - رادفن.

الساعة  من  وابتداء  نيسان  من  عشر  السادس  يف  األحد  نهار 
 – املطرانية  دار  املعيّدين يف  السادسة مساء سيستقبل سيادته 

إيالوونغ.

آمل أن تتحقق القيامة يف قلب وبيت جميعكم.   
  عن دار املطرانية األورثوذكسية - إيالوونغ

مسري  االعمال  رجل  يقوم 
سيدني  اىل  بزيارة  البطي 
واالقارب  االهل  فيها  يتفقد 

وي االصدقاء.
منزل  يف  ضيفا  حل  وقد 

شقيقه يف بانشبول.
وقد القى السيد مسري البطي 
ابناء  قبل  من  الرتحيب  كل 
يكنون  الذين  بقرقاشا  بلدته 

له كل حمبة ومودة واحرتام.
تربطها  اليت  اهلريالد،  اسرة 
بقريبه  واخّوة  صداقة  عالقة 
الوطنيني  حزب  عام  امني 
السيد  اسرتاليا  يف  االحرار 
كلوفيس البطي، تتمى للسيد 
االهل واالحباء.مسري البطي زيارة ناجحة  بني 

اهال وسهال بالسيد مسري البطي

ثالث  واياه  »عملت  أضاف: 
سنوات، خربته خالهلا، يعمل دون 
يتابع  املسؤولية،  يتحمل  ملل، 
مشاكل الناس وحقوقهم يف كل 
الوطنية  املصلحة  ويعلي  لبنان، 
حياول  ودائما  اعتبار،  كل  فوق 
زوايا  من  املؤسسة  خيرج  ان 
الوطنية.  رحاب  إىل  السياسة 
أبدا مقدار  أنسى  إن نسيت لن 
عاطفته ومقدار تفانيه واهتمامه 
او كلل  ومتابعته من دون ملل 
اي قضية انسانية تتعلق بطفل 
معتدى  صغرية  ببنت  او  ضائع 
عليها بشكل ظامل، وال شيء كان 
مينعه، أو مينعين، من أن نتهاتف 
للتحادث  الليل  منتصف  بعد 
تفصيلية  انسانية  قضايا  حول 
فيه  االنساني  اجلانب  وموجعة. 
هو أقوى جانب لديه وهو الذي 

محى اجلوانب األخرى فيه«.
وتابع: »سيسجل يف تاريخ قوى 
األمن الداخلي أن اللواء بصبوص 
والنزاهة  للجدية  رمزا  كان 
ملدرسة  وعنوانا  والشفافية 
التاريخ  وسيتذكره  املسؤولية. 
ايضا على أنه كان األكثر هدوءا. 
وقد سلم الراية ملن ال يقل عنه 
اللواء  إىل  وجدية،  مسؤولية 
عثمان، الذي حسبه أنه أخذ الراية 
ليبقيها  بصبوص،  اللواء  من 
بصبوص  اللواء  ونظيفة.  عالية 
من الناس الذين يصعبون على 
مع كل  بعده،  من  يأتون  الذين 
به  ومعرفيت  عثمان  للواء  حمبيت 
كثريا  يصعب  طويلة،  لسنوات 
على الذين من بعده القدرة على 
على  والقدرة  والرتفع  السمو 

املسؤولية الصامتة«.
وإىل  إليه  نرجع  »سنظل  وختم: 
اللبنانيني  كل  وخربته،  حكمته 
جيب ان يفعلوا ذلك، فمن مثله 
ال يتقاعدون، بل يرتاحون قليال، 
ويظل حضورهم دائما يف األمكنة 

اليت ساهموا يف بنائها«.
سنو

بكلمة  استهل  احلفل  وكان 
فيها  أعرب  الدعوة  لصاحب 
بتكريم  وسعادته  اعتزازه  عن 
وأخالقية  أمنية وعسكرية  »قامة 
األطياف  كما  املسؤولون،  أمجع 
السياسية املختلفة واملواطنون، 
على تقدير نزاهته وتثمني أدائه 
يف  إدارته  وفعالية  الوطين 

توطيد األمن«.
من  لي  بد  »ال  سنو:  وقال 
السماحة  بأعمال صاحب  التنويه 
عبد  الشيخ  االعتدال  مفيت 
اللطيف دريان، الذي عمل على 
املؤسسات  وتطوير  الشمل  مل 

ويعتز  الفتوى،  لدار  التابعة 
الوزير  معالي  بأن  البيارتة 
أمني  املشنوق  نهاد  والنائب 
متثيلهم يف اجمللس  على حسن 
بإجنازاته  ويفتخرون  النيابي، 
والبلديات،  الداخلية  وزارة  يف 
قاعدته  مع  تواصله  ويقدرون 

الشعبية«.
عامة  اللبنانيني  »إن  أضاف: 
غاليا  يثمنون  خاصة  والبيارتة 
جهود دولة رئيس جملس الوزراء 
إلنهاء  احلريري  سعد  الشيخ 
اجلمهورية  رئاسة  يف  الفراغ 
وتنشيط  لبنان،  على  حفاظا 
العمل احلكومي بإجناز التعيينات 
األمنية، ونعلق آماال كبرية على 
على  للتفاهم  حكومته  توصل 
مقبول من مجيع  انتخابي  قانون 
واستكمال  السياسية،  اجلهات 
التعيينات، وإقرار سلسلة الرتب 

والرواتب«.
بصبوص  اىل  سنو  وقدم 
»حمبة  عربون  تكرميية  درعا 
لبنان  امن  وتقدير خلدمة وحفظ 

واللبنانيني«.

بصبوص
من جهته، شكر بصبوص صاحب 
اىل  وتوجه  تكرميه،  على  الدعوة 
املشنوق بالقول: »إن كل كلمة 
بها  واعتز  افتخر  عين  قلتها 
صدري  على  وساما  وسأضعها 

حتى املوت«.
أضاف: »إنه لشرف كبري لي أن 
على  عزيز  بيت  اليوم يف  أكرم 
ام  بريوت  بريوت،  يف  قليب 
الدنيا،  ست  بريوت  الشرائع، 
أهل  الغالية،  الدرة  بريوت 
أهل  الكرام،  الطيبني  بريوت 
العنفوان،  اهل  والكرامة،  العزة 
الفضل  هلم  الذين  بريوت  اهل 
من  صحيح  انا  علي.  الكبري 
مسافة  وعلى  اخلروب،  إقليم 
40 كم تقريبا من بريوت، لكن 
إقليم اخلروب يعترب ابن بريوت، 
على  الكبري  الفضل  هلا  بريوت 
إقليم اخلروب ألن 90 باملئة من 
سكان إقليم اخلروب يعملون يف 
بريوت سواء يف القطاع اخلاص 
أو الوظائف العامة أو التجارة«.

وختم: »هذا التكريم أهديه لقوى 
اخلدمة  يف  ككل  الداخلي  األمن 
األمن  قوى  ولشهداء  الفعلية، 
الذين  األخص  وعلى  الداخلي 
لقوى  وأهديه  مؤخرا،  سقطوا 
ورتباء  ضباط  الداخلي  األمن 
الصديق  رأسهم  وعلى  وأفرادا 
اللواء عماد عثمان الذي أمتنى له 

التوفيق«.

بصبوص يتسلم الدرع

املستقبل  تيار  كتلة  عضو  أكد 
حديث  يف  احلجار  حممد  النائب 
من  أونالين«  »حوار  برنامج  إىل 
صوت لبنان أنهم كتيار مستقبل 
للوصول  اجلهود  كل  »يبذلون 
إىل قانون إنتخابي جديد«، الفتا 
إىل »املخاض السياسي احلاصل 
يف البلد وإىل السيناريو الكارثي 

الذي كان سيحدث باألمس«.
»تيار  أن  إىل  احلجار  وأشار 
املستقبل يكاد أن يكون الفريق 
الوحيد الذي يقدم التنازالت ملنع 
املطلوب  ألن  واخلراب  اإلنهيار 
اليوم ضم كل اجلهود للوصول 

يرضي  إنتخابي  قانون  إىل 
إىل  »الوصول  مؤكدا  اجلميع«، 
قانون قبل اخلامس عشر من شهر 
أيار املقبل«، معتربا التمديد »قد 
أصبح أمرا واقعا بعد سقوط كل 
املهل القانونية ويف حال خرينا 
بني التمديد والفراغ طبعا خنتار 

التمديد«.
أما يف ملف الكهرباء فرأى النائب 
احلجار أن »املشكلة كبرية كون 
تطبق  ال  نافذة  قوانني  هناك 
يتقدم  أن  الطاقة  وزير  وعلى 
بإعتباره  الناظمة  اهليئة  بإقرتاح 

املسؤول عن إجياد احللول«.

احلجار: لو خرينا بني التمديد والفراغ 
طبعا خنتار التمديد

غرد رئيس »اللقاء الدميقراطي« 
النائب وليد جنبالط عرب »تويرت«: 
»اثنتان وأربعون عاما الحقا، يا 

علينا  يطل  مريض  عقل  من  له 
بقانون انتخابي يفرز ويفرق بدل 

أن يقرب وجيمع«. 

جنبالط عرب تويرت: عقل مريض يطل علينا 
بقانون انتخابي يفرق بدل أن جيمع
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العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
»الدولة  ان  عون،  ميشال 
باملصابني  باالهتمام  معنية 
ويف  املستعصية،  باالمراض 
مقدمهم، اولئك املصابون بداء 
»اهليموفيليا« )اي داء سيالن 
الدم الوراثي الناتج عن نقص 
جزئي او كلي الحد عوامل ختثر 

الدم(.
من  »سيطلب  انه  اىل  واشار 
اجلهات الصحية املعنية، داخل 
يف  املساعدة  وخارجه،  لبنان 
للمصابني  الالزم  العالج  توفري 
وذلك  والكبار،  منهم  الصغار 
بعد اجراء مسح دقيق عن عدد 
العالج  لتأمني  وحاالتهم  هؤالء 
املناسب«، مركزا على »اهمية 
وتسهيل  والوقاية  التوعية 
باجملتمعات  املصابني  اخنراط 

للتخفيف من حدة معاناتهم«.
جاء  عون  الرئيس  كالم 
ظهر  بعد  استقباله  خالل 
بعبدا  قصر  يف  االول  امس 
السيدة  كرميته  حضور  يف 
مصابني  روكز،  عون  كلودين 
ومجعيات  »اهليموفيليا«  بداء 
املعاجلني،  واالطباء  بهم  تعنى 
العاملي  اليوم  ملناسبة  وذلك 
يوم  يصادف  الذي  الداء  هلذا 
حيييه  والذي  املقبل،  االثنني 
مجعية   134 مع  سنويا  لبنان 
االحتاد  اىل  منتسبة  وطنية 

العاملي لـ«اهليموفيليا«.
صقر

اجلمعية  االول،  اللقاء  وضم 
اليت  ل«اهليموفيليا«  اللبنانية 
القت رئيستها السيدة صوالنج 
فيها  شكرت  كلمة،  صقر 
اهتمامه،  على  عون  الرئيس 
وعرضت »ظروف اصابة االطفال 
بهذا  سواء  حد  على  والكبار 
اجلمعية  به  تقوم  وملا  الداء«، 
منذ تأسيسها »لتحسني الوضع 
واالجتماعي  والرتبوي  الصحي 
لدى املصابني ومساندة اهلهم 
ادارة  من  ليتمكنوا  ودعمهم 

حياتهم باستقاللية«.
واشارت اىل ان »عدد املصابني 
لبنان يصل  التخثر يف  بعوامل 
اىل  حيتاجون  شخص  الف  اىل 
منه  قسم  يؤمن  دائم  عالج 
بالتعاون مع وزارة الصحة، يف 
ما يتحمل ذوو املصابني باقي 
ان  اىل  االشارة  مع  التكلفة، 
يبلغ مثنها 500  الواحدة  احلقنة 
صقر  ومثنت  امريكي«.  دوالر 
»رعاية رئيس اجلمهورية لعمل 
باملصابني  للعناية  اجلمعية 
وتغيري نظرة اجملتمع جتاههم«.

االشقر
نسيب  املصابني  احد  وحتدث 
اليت  املعاناة  عن  االشقر 
املصابون  االشخاص  يواجهها 
ب« اهليموفيليا« ماديا ومعنويا، 

عون التقى مصابني باهليموفيليا ومجعيات ترعاهم:
 الدولة معنية باالهتمام باملصابني باالمراض املستعصية وتوفري العالج الالزم

القانون  ب«تفعيل  وطالب 
2000/220 الذي يكرس حقوق 
ذوي االحتياجات اخلاصة للعمل 

يف املؤسسات«.
لونغ وينغ باترفالي

مجعية  مع  كان  الثاني  واللقاء 
برئاسة  باترفالي«  وينغ  »لونغ 
اعضاء  مع  عبد،  دونالد  رميون 
صغار  واطفال  اجلمعية  يف 
ب«اهليموفيليا«  املصابني  من 

وافراد عائالتهم.
اجلمعية  »عمل  عبد عن  وحتدث 
باملصابني  للعناية  وحاجاتها 

الرئيس عون مستقبال الوفد

 2017 نـيسان   15 Saturday 15  April 2017الـسبت 

بهذا الداء«.
كلمة  دمج  لني  الطفلة  والقت 
الرئيس«  »جدو  فيها  خاطبت 
بها  االهتمام  اىل  ودعته 
وبرفاقها »النك بي الكل وجدو 
الكل... اهلل حيميك وتضل فوق 

راسنا حتى تهتم فينا«.
الطفلة  على  التأثر  غلب  وقد 
فأجهشت  كلمتها،  تلقي  وهي 
عون  الرئيس  فسارع  بالبكاء 
هلا  والتأكيد  احتضانها  اىل 
وبرفاقها  بها  »سيهتم  انه 
املصابني، وانه لن يوفر جهدا 

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

اال ويبذله ملساعدتهم«.
اىل  لني  الطفلة  قدمت  ثم 

اعدته  رمسا  اجلمهورية  رئيس 
خالل  وعرضت  كهدية.  له 
الضرورية  احلاجات  اللقاء 
هلؤالء املصابني الذين حيملون 
وطوال  والدتهم  منذ  املرض 

مدة حياتهم.
عون

وشدد الرئيس عون على »اهمية 
محالت التوعية الكتشاف املرض 
يف مرحلة مبكرة والتخفيف من 
مؤكدا  به«،  املصابني  معاناة 
وزارتي  اىل  »سيطلب  انه 
االجتماعية  والشؤون  الصحة 
ومساعدة  االمر  هذا  متابعة 
من  للتخفيف  املصابني  اهالي 

عبء العالج«.
خالل  عون  الرئيس  وحرص 
االطفال  احتضان  على  اللقاء 
والتقاط  وتشجيعهم  املصابني 
ومع  معهم  التذكارية  الصور 

افراد عائالتهم.

العماد  اجليش  قائد  إستقبل   
يف  مكتبه  يف  عون  جوزاف 
الكونغرس  من  وفدا  الريزة، 
السيدين  ضم  األمريكي 
وداتش  فريلينغويسن  روندي 
السفرية  حبضور  روبرزبرغر، 
وتناول  ريتشارد،  اليزابيت 

البحث األوضاع العامة يف لبنان 
املساعدات  وبرنامج  واملنطقة، 
للجيش  املقدمة  العسكرية 

اللبناني.
اجليش  قائد  إستقبل  كما 
العمادعون السفري السابق عبد 

اهلل أبو حبيب. 

قائد اجليش عرض مع وفد الكونغرس 
االمريكي برنامج املساعدات العسكرية
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ودع لبنان مبأمت رمسي وشعيب، 
فرجنية،  مسري  السابق  النائب 
وترأس صالة اجلنازة اليت أقيمت 
مار  كنيسة  يف  نفسه  لراحة 
البطريرك  اجلميزة، ممثل  مارون 
بشارة  مار  الكاردينال  املاروني 
يوسف  املطران  الراعي  بطرس 
أساقفة  رئيس  وعاونه  بشارة، 
بريوت للطائفة املارونية املطران 
الكهنة،  من  ولفيف  مطر  بولس 
يف حضور ممثل رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون وزير الثقافة 
رئيس  ممثل  اخلوري،  غطاس 
النائب  بري  نبيه  النواب  جملس 
أمين شقري، ممثل رئيس جملس 
النائبة  احلريري  سعد  الوزراء 
بهية احلريري، الرئيسني ميشال 
سليمان وأمني اجلميل، الرئيس 
اإلعالم  وزير  احلسيين،  حسني 
رئيس  ممثال  الرياشي  ملحم 
مسري  اللبنانية«  »القوات  حزب 
والبلديات  الداخلية  وزير  جعجع، 
الشؤون  وزير  املشنوق،  نهاد 
عاصي،  بو  بيار  اإلجتماعية 
التخطيط  لشؤون  الدولة  وزيرا 
املرأة  ولشؤون  فرعون  ميشال 
سفريي  أوغاسبيان،  جان 
والفاتيكان  بون  إميانويل  فرنسا 
»اللقاء  رئيس  كاتشا،  غربيال 
وليد  النائب  الدميقراطي« 
حزب  رئيس  النواب:  جنبالط، 
الوطنيني األحرار دوري مشعون، 
سليمان  »املردة«  تيار  رئيس 
نديم  حرب،  بطرس  فرجنية، 
غازي  فاعور،  أبو  وائل  اجلميل، 
العريضي، عالء الدين ترو، أمحد 
واسطفان  دوفريج  نبيل  فتفت، 
اجليش  قائد  وممثل  الدويهي 
بيار  العميد  عون  جوزاف  العماد 

عساف.
السابقون:  الوزراء  حضر  كما 
مرتي  طارق  سالمة،  غسان 
ورمزي جريج، النواب السابقون: 

عطاهلل،  الياس  سعيد،  فارس 
منصور غامن البون ونايلة معوض، 
سفري لبنان لدى الفاتيكان جورج 
خوري، ممثل املدير العام لقوى 
األمن الداخلي اللواء عماد عثمان 
األمني  الطبجي،  الياس  العميد 
األحرار  الوطنيني  حلزب  العام 
الياس أبو عاصي، رئيس حركة 
»التغيري« إيلي حمفوض، رئيس 
ميشال  »اإلستقالل«  حركة 
حركة  رئيس  نائب  معوض، 
الدكتور  الدميقراطي«  »التجدد 
وفدا،  مرتئسا  حداد  أنطوان 
داود  احلكومة  رئيس  مستشار 
علي  السيد  العالمة  الصايغ، 
احلريري وفاعليات  نادر  األمني، 

سياسية وحزبية وعائلة الراحل.
الرقيم

تلي  املقدس،  اإلجنيل  بعد 
الراعي  بإسم  البطريركي  الرقيم 
اليوم  »يف مثل هذا  وجاء فيه: 
ليلة  يف  يسوع  قدم  املقدس 
السماوي  لآلب  وموته  آالمه 
ودمه حتت شكلي  قربان جسده 
اخلبز واخلمر ذبيحة فداء ووهبهما 
بهذه  للمؤمنني،  روحيا  غذاء 
وعزيزنا  عزيزكم  شارك  الذبيحة 
اجلسدية  بآالمه  مسري  املرحوم 
القوت  من  واغتذى  واملعنوية 
وتقوى يف  األرواح  غذاء  اإلهلي 
عاملنا  من  وعرب  الدنيا،  مسرية 
فصح  زمن  يف  اآلب  بيت  إىل 
املوت  من  العبور  وهو  املسيح 

إىل القيامة.
وسواهم  اللبنانيني  كل  مع 
حلول  الشديد  باالسى  تلقينا 
مع  حاربها  اليت  املرة  الساعة 
أسرته وحمبيه األطباء بني لبنان 
لكنها  سنة   33 منذ  وفرنسا 
نور  من  وقت  أقدس  حانت يف 
الرجاء والسالم املنبثق من قيامة 
اخلطيئة  على  املنتصر  املسيح 
والشر واملوت، فانعسكت فيها 

لبنان ودع مسري فرجنية مبأمت رمسي وشعيب الرقيم: صاحب فكر ثاقب وثقافة سياسية مبنية على التجرد واملبادئ الرفيعة

إهدن  إبن  إنه  أضواء شخصيته، 
العريقة  املارونية  املدينة  زغرتا 
اليت أعطت الكنيسة ولبنان عددا 
من الوجوه املشرقة، وهو سليل 
خلدمة  نفسه  نذر  سياسي  بيت 
الشأن العام. والده املرحوم محيد 
الربملان  يف  النائب  فرجنية  بك 
اللبناني ألكثر من دورة، والوزير 
اخلارجية  حقيبة  على  املؤمتن 
واملغرتبني يف أكثر من حكومة، 
ذو  اللبناني  املاروني  والزعيم 
الوفد  ترأس  الذي  العربي  البعد 
 1946 سنة  السوري  اللبناني 
اإلنتداب  جيش  جالء  ملفاوضة 
الفرنسي عن لبنان وسوريا معا.

يف هذا البيت الكبري تربى على 
وعلى  والوطنية  اإلنسانية  القيم 
العلم مع الشقيقني والشقيقتني 
األخوة  الذين نسج معهم روابط 
الصادقة، على هذا اإلرث الوطين 
الغين تفتحت عينا املرحوم مسري 
مقاعد  على  وهو  وقلبه  وعقله 
اليسوعيني  اآلباء  لدى  الدراسة 
ثم  اجلمهور،  السيدة  كلية  يف 
يف جامعة القديس يوسف متخرجا 
من كلية احلقوق. وجاءت أحداث 
زغرتا الدامية سنة 1957 و 1958 
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  ٢٠١٧ نيسان ١٧ – ٢٠١٧ نيسان ٩  

 ٢٠١٧نيسان  ٩  أحد الشعانني
 ابللغة العربّية قداس أول   ٧:٣٠
 (ابللغة اإلنكليزية) وزايح الشعانني إهلي يتخلله رتبة تربيك أغصان الزيتون قداس         ٨:٤٥

 اجملاورة الشرقّية الشعانني حيتفل به صاحب السيادة املطران أنطوان شربل طربيه، يليه الزايح املشرتك مع الكنائسقداس                 ١٠:٣٠
  إهلي يتخلله رتبة تربيك أغصان الزيتون وزايح الشعانني  قداس ٥:٣٠
 ابللغة اإلنكليزيةقداس  ٧:٠٠

  ٢٠١٧نيسان  ١٠ثنني اال
 صباح أسبوع اآلالم وقداسصالة  ٧:٣٠
 مع عظة  - بوزايح الصلي، رتبة الوصول إىل امليناء صالة املساء ٦:٠٠
 درب الصليب وصالة املساء ابللغة اإلنكليزية  ٨:٠٠
  ٢٠١٧نيسان  ١١ الثالاثء
 صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس ٧:٣٠
 وزايح الصليب مع عظة  صالة املساء  ٦:٠٠
 املساء ابللغة اإلنكليزية درب الصليب وصالة  ٨:٠٠

  ٢٠١٧نيسان  ١٢األربعاء 
 صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس ٧:٣٠
 مع عظة  -رتبة القنديل ومباركة الزيت وقداس وزايح الصليب  ٦:٠٠
 درب الصليب وصالة املساء ابللغة اإلنكليزية  ٨:٠٠
 عرض فيلم آالم املسيح يف الكنيسة                   ٨:٣٠

 مخيس االسرار ٢٠١٧نيسان  ١٣اخلميس  
 صالة صباح أسبوع اآلالم مع قداس ٧:٣٠

 قبل القداس ٩:٤٥قداس الوردة السّرية واملسبحة الوردية الساعة                  ١١:٠٠
 حىت منتصف الليلأبواب الكنيسة مفتوحة  -لقرابنمع ا ةسهر  - رتبة الغسل و القداس ٦:٠٠
 زايرة سبع كنائس ٧:٣٠
 : اجلمعة العظيمة ٢٠١٧نيسان  ١٤اجلمعة 
 ومناولة )رسم الكأس( السابق تقديسه رتبة ٧:٣٠
 Roberts Parkدرب الصليب يبدأ من                   ٩:٣٠

  ملعب مدرسة مار شربل (الباحة اخلارجية) يف والزايح رتبة سجدة الصليب ١٠:٣٠
 بدء تساعية الرمحة االهلية ٣:٠٠
 ة سجدة الصليب  ابللغة االنكليزية مع الزايحرتب                  ٣:٣٠
  الم "أان األم احلزينة"آلاملساء وطلبة ا ةصال    ٦:٠٠

 سبت النور :  ٦٢٠١ ٢٠١٧نيسان  ١٥السبت 
 صالة الصباح ٧:٣٠

  مع إعرتافات. صالة ورتبة الغفران ١١:٠٠
 عيد القيامةمساء قداس                   ٥:٣٠

  (نصف الليل) مع رتبة السالم  ةعيد القيامقداس  ١٢:٠٠
 أحد القيامة  : ٢٠١٧نيسان  ١٦ األحد

 ابالنكليزية ٧٫٠٠ – ٥٫٣٠ – ١١٫١٥ –ابالنكليزية  ١٠٫٠٠ – ٨٫٤٥ – ٧٫٣٠نظام القداسات: 
 :٢٠١٧نيسان  ١٧ االثنني اثين العيد

 ٥٫٣٠ – ١١٫١٥ –ابالنكليزية  ١٠٫٠٠ – ٨٫٤٥ – ٧٫٣٠نظام القداسات: 
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من  والده  أصاب  الذي  والفاجل 
ثورة  داخله  يف  لتخلق  جرائها 
عليه  أطلقت  ثقافية  يسارية 
ثورة  وهي  األمحر،  البيك  لقب 
أرادها يف نضاله مدرسة للتغيري 
اللبناني  املسار  يف  السياسي 
املشرتك  العيش  يضمن  ما  حنو 
الوطنية  والوحدة  احلوار  ولغة 
وحرية  واملواطنة  والسيادة 
القرار، فإذا به ينتقل من األمحر 
ليستقر يف األبيض بياض القلب 
الكلمة  وهدوء  الضمري  وصفاء 
املعربة،  واإلبتسامة  الصائبة 
الفرنسية  باللغة  كتابه  فأصدر 
أقاصي  إىل  رحلة  عنوان  حتت 
العنف حبثا عن ينابيعه السحيقة 
ويف  عامة  البشرية  النفس  يف 
فإذا  خاصة،  اللبناني  اجملتمع 
بهذا الكتاب يعلمنا كيف نعيش 
ومتساوين  خمتلفني  بسالم  معا 
والتسوية  الوصل  معتمدين 
واملصاحلة، فسمي الكتاب رحلة 
إىل أقاصي السالم فذهب سنة 
1990 إىل تأسيس املؤمتر الدائم 
للحوار اللبناني مبباركة املرجعيات 

الدينية.
ويف سنة 2000 تنفيذا ملا دعي 

يف  املوارنة  املطارنة  نداء  إليه 
ساهم   ،2000 سنة  أيلول  شهر 
فكر  رجال  من  له  زمالء  مع 
قرنة  لقاء  إنشاء  يف  وسياسة 
 2005 شباط   16 ويف  شهوان 
اإلستقالل  إنتفاضة  بداية  أطلق 
إىل  وصوال  ضمريها  حتى مسي 
آذار وهو  األرز وحركة 14  ثورة 
رموزها  من  واحد  كلها  فيها 
والروح  والقلب  األساسيني 
فكر  صاحب  وكونه  والضمري، 
مبنية  سياسية  وثقافة  ثاقب 
الرفيعة  واملبادىء  التجرد  على 
املبادىء  هذه  جيسد  أن  حاول 
الندوة  يف  كنائب  وجوده  خالل 
إىل   2005 سنة  من  الربملانبة 
إتزانه  وبفضل   .2009 سنة 
يقدر  راح  والسياسي  الفكري 
األمور مبيزان الصائغ: فدافع عن 
منتقديه  أشد  من  وكان  اليسار 
عن  بقوة  ودافع  لبنان،  يف 
من  وكان  الفلسطينية  القضية 
أشد منتقدي جتربة الفلسطينيني 
يف لبنان، دافع عن املوارنة من 
قرنة  لقاء  يف  املساهمة  خالل 
شهوان وكان من أشد املنتقدين 
عن  دافع  السياسية،  للمارونية 

جمموعة 14 آذار وهو أحد رموزها 
جتربتها  منتقدي  أشد  من  وكان 
السياسية. رحب بإتفاق الطائف 
تطبيقه  عدم  بشدة  انتقد  لكنه 
لكل  مثيله  وتنمى  وروحا،  نصا 

بلد من بلداننا العربية.
املرحوم النائب مسري رجل مرهف 
واإلخالص  واملودة  العاطفة 
آن  السيدة  زوجته  جتاه  عاشها 
أنطون موراني وإبنه وإبنته ومشل 
بها كل أهل البيت وأنسباءه، عمه 
رئيس اجلمهورية األسبق املرحوم 
وخاله  وأسرته  فرجنية،  سليمان 
وخالته ومحيه وعائالتهم. وأحب 
قريبا  وكان  املارونية  كنيسته 
للغاية من سلفنا صاحب الغبطة 
الكاردينال  البطريرك  والنيافة 
مار نصراهلل بطرس صفري ورجل 
الوطين،  الفكر  يف  عنده  الثقة 
والصالة  األسى  يشاطركم  وهو 
اجملمع  أعمال  يف  فشارك 
البطريركي املاروني ويف صياغة 
بالكنيسة املارونية  نصه اخلاص 
مشروع  وشارك يف  والسياسة. 
خمتصر تاريخ الكنسية املارونية 
فكان خري معاون ومشري لألمني 
جلنة  ورئيس  اجملمع  هلذا  العام 

املتابعة املطران يوسف بشارة.
من  السالمية  الرحلة  هذه  بعد 
ولبنان  عائلته  أجل  من  العطاء 
اهلل  مع  بسالم  الروح  يسلم 
مبسحة  منقى  والناس،  والذات 
املريون ومزودا بالقربان عربون 
جودة  من  راجيا  األبدية،  احلياة 
باملشاهدة  ينعم  أن  اهلل  رمحة 

السعيدة يف السماء«.
التعازي والدفن

عائلة  تقبلت  القداس  وبعد 
الشخصيات  من  التعازي  الراحل 
املشاركة، ثم نقل جثمان الراحل 
إىل مسقط رأسه يف إهدن حيث 
مدافن  يف  الثرى  يف  سيوارى 

العائلة. 
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وحنن شهوٌد على قيامِته
أحبائي، أبناء وبنات أبرشيتنا املارونية،

ذلك  على  شهوٌد  وحنن   ... قام  »لقد   .1
الفصِح  عيِد  مسريُة  )اعمال32/2؛40-38/10(. 
ومن  القيامة،  انواِر  اىل  ظلمة ِالقرِب  من  تنطلُق 
وعظـَمِة  فرٍح  اىل  املوِت  واحزاِن  الصليِب  االِم 
الرجاِء  وُبنياِن  واملوِت  االمِل  على  االنتصاِر 
من  النابُع  العظيُم  الّسُر  هذا  االبدية.  باحلياِة 
حَدِث  »الفصِح« التارخيي،  الشاهُد على موِت 
ها  التاريِخ كلَّ ازمنَة  َيْعرب  الربِّ يسوَع وقيامِته، 
ويصُل اىل انساِن اليوم، الن كلَّ واحٍد منا كان 
حاضرأ يف فكِر املسيِح الربِّ وقلِبه، يوَم صلِبه 
ويوَم قيامِته. وهكذا اصبح كلُّ انساٍن مدعّوًا ان 
يؤمَن بقيامِة املسيِح من بني االمواِت  وُيعِلَن 
الربِّ  ، سرَّ عبوِر االنساِن بنعمِة  السرَّ الفصحيَّ

من املوِت اىل احلياة.
هي  األمواِت  بني  من  يسوَع  الربِّ  قيامُة   .2
عليها  والشهوُد  الشمس،  مثُل  ساطعٌة  حقيقٌة 
مع  ومتالزمًة  براهنَي كثريًة  أْعطـَْوا  اإلجنيِل  يف 
بعِضها البعِض ومتكاملًة بشكٍل ال َيقبُل اجلدل. 
واوُل شاهٍد على املوِت والقيامِة هو الربُّ يسوُع 
نفُسه الذي تنبَأ عدَة مراٍت عن ذلك. واالجنيليُّ 
مّتى على سبيِل املثاِل ال احلصِر َيذكُر يف أجنيِله 
ويف سّتِة مواضَع ُمتلفٍة احاديَث للربِّ يسوَع 
 – 17/9  – 16/21 عن موِته وقيامِته: 12/38 – 

26/32-31  – 20/19  – 17/23-22
هود على قيامِة املسيِح  3.  وقبَل التكلِم عن الشُّ

علينا ان نتوقَف عند الشهاداِت على موِته:
أ . اوُل شهادٍة على موِت يسوَع على الصليِب 
عن  مسؤواًل  كان  الذي  املئِة  قائِد  من  كانت 
-33/15 مر   ;65-45/27 )مّتى  الصلب  عمليِة 

41و45(.
من  يسوَع  دفَن  تؤكُد  الثانيُة،  والشهادُة  ب . 
جثِة  استالَم  طلَب  الذي  الرامي  يوسَف  ِقبِل 
يسوَع، ومتَّ انزاُلا عن الصليب،  وقد ُلّف جسُد 
يسوَع بكتانٍّ وُوضع يف قرٍب جديد، ثم ُأغلَق القرُب 
بوضِع صخٍر كبرٍي على باِبه بأمٍر من هريودوَس 

دة. امللِك، باالضافِة اىل حراسٍة مشدَّ
على  املقدِس  الكتاِب  من  الشهاداُت  أما   .4

قيامِة املسيِح من بني االمواِت فهي كثرية:
واعالُن  الفارُغ  القرُب  هي  االوىل  الشهادُة  أ . 
املالِك للنسوِة قائال : »ملاذا تبحثوَن عن احليِّ 
بنَي االموات؟  انه ليس هنا لقد قام.« ودعا 
والُبشرى  السارِّ  اخلرِب  هذا  لنقِل  النساَء  املالُك 
العظيمِة اىل الرُّسل )متى 6/28 ؛ لوقا 6/24(.

املسيِح  قيامِة  على  الثانيُة  الشهادُة  ب . 
تأتي من التلميذين بطرَس ويوحنا ألنهما وبعَد  
الذي  املكاِن  اىل   ُمسرعـَنْيِ  اتـَيا  اخلرِب  مساِع 
ُدفن فيه يسوع، فوجدا  القرَب فارغًا واللفائَف 
وامِلْنديَل موضوعًة على االرض، فآمنا بانه قاَم 

حقًا قام   )يو8-3/20(.
ُحّراِس  من  فكانت  الثالثُة  الشهادُة  اما  ت . 
القرِب الذين ارتعُدوا عند الزلزلِة ودحرجِة احلجِر 
وجلوِس مالِك الربِّ عليه. وكان منظُره كالربِق 
وثوُبه ابيَض كالتلج، ثم اخربوا األحباَر والشيوَخ، 
»َأشيعوا  لم:  وقالوا  الكثرِي  باملاِل  فرشـَْوُهم 
نيام.«  وحنُن  فسرقوه  لياًل  جاؤوا  تالميَذه  اّن 
)متى2/28-4،11-15(، لكنَّ السؤاَل يبقى كيف 
اّن احلّراَس رَأْوا تالميَذه يسرقوَنه وهم نيام؟ 

ث . والشهادُة االخريُة على قيامِة الرِب يسوَع 
تتجلى يف ظهوراِته املتعددِة بعد القيامِة: اواًل 
لبطرَس  ثم   )18-11/20 )يوحنا  امَلدلية  ملريَم 
)لو34/24( ثم لتلميَذْي عّماوَس اللَذيِن رافَقهما 
اخُلبز )لوقا  الطريِق وتراءى لما عند كسِر  يف 
املتعددة  الظهوراُت  وبالتالي  13/24-35(؛ 
ويبقى  امياَنهم.  وُيثبَت  يقّوَي  حتى  ُللرسِل 
ظهوُر الربِّ يسوَع لتوما الرسوِل الذي مل يكن 
والرباهنُي  السابقة،  الظهوراِت  يف  الرسِل  مع 
واقوى  امجُل  اعطاها،  اليت  والواضحُة  احلسّيُة 
امياَننا  جنّدُد  اليوَم  وحنن  القيامة.  عن  شهادٍة 
مبوِت املسيِح وقيامته، رغَم احملاوالِت الكثريِة 
عامِل  يف  وتشويِهها  احلقيقِة  هذه  لتهميِش 
الرسوِل  توما  مع  امياٍن  صرخَة  ونصرُخ  اليوم، 

قائلني : رّبي والي.
أيها األحّباُء،

بالربِّ  االمياِن  على  مبنيٌة  املسيحيُة  احلياُة   .5
يسوَع وعلى الشهادِة الدائمِة لقيامِته من بنِي 

 ، ت ا مو ال ا
احلقيقُة  هذه 
عاشتها  اليت 

كنيسُتنا 
نيُة  و ر ملا ا
لا  وشِهدْت 
جـِيٍل  من 
جيل،  اىل 
مْت  قّد و
من  شهداَء 
الدفاِع  اجل 
عّنها، تدعونا 
لُنجّدَد  اليوَم 
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اميانـَنا فيها. من هذا املنطلِق َأعلَن غبطُة ابينا 
الكليُّ  الراعي  بطرس  بشارة  مار  البطريرك 
تكريس  املاروني،  السينودوِس  مع  الطوبى، 
َالسنِة املمتدِة من عيِد مار مارون 9 شباط 2017 
حتى عيِد مار يوحنا مارون 2 اذار 2018 واعالَنها 
ألٍف  ملروِر  نسبًة  والشهداء«،  »الشهادِة  سنَة 
ومخِسمئِة سنٍة على استشهاد ثالِثئٍة ومخسنَي 

راهبًا من ُرهباِن ديِر مار مارون سنة 517.
6. وحتى نكوَن شهودًا على قيامةِ الرِب يسوَع 
من  روحيًا،  َد  نتجدَّ ان  علينا  اليوم،  يف جمتمِع 
التوبِة واملشاركِة بالقداِس،  خالِل ممارسِة سرِّ 
أو  أحد،  يوِم  كّل  ودِمه  يسوَع  جسِد  وتناُوِل 
حتى كلَّ يوٍم إذا كان ذلك ممكنًا. هكذا جنّدُد 
يف  املوِت  من  القائِم  باملسيِح  إمياَننا  ونقوي 
القديسني.  َشفاعَة  طالبنَي  وكنيسِتنا  حياِتنا 
افضَل  مسيحيًة  شهادًة  كنيسُتنا  ُتعطَي  وحتى 
وأوسَع هنا يف اوسرتاليا، أصبح من الضروريِّ 
الروحيَة  اخِلطَط  ونضَع  معًا،  ونفكَر  نلتقَي  ان 
والرسولية. ومن الواجِب ايضا طرُح  والراعويةَ 
اليت تواجُهنا،  االجتماعيِة والتحدياِت  املشكالِت 
خصوصًا جلهِة نقِل االميان، اميانِ اآلباءِ واالجداِد 

لألجياِل القادمة.
للشهادِة  عيِشنا  حتسنِي  ُمنطلِق  فمن   .7
املسيحيِة وحتصنِي العائلِة والزواج، اطلقنا من 
ثالِث سنواٍت الدعوةَ اىل عقِد جْممٍع ابرشيٍّ يف 
ان املْمَع  اليوَم هو  السارُّ  واخلرُب  أوسرتاليا.  
الرابِع  من  األوىل  العموميَة  مجعيتـَه  سَيعقُد 
والعشرين  إىل السادِس والعشريَن من تشريَن 
فيها  وسيشارُك  سدني،  يف   2017 الثاني 
املارونيِة  واملؤسساِت  الرعايا  عن  مندوبوَن 
والكنسيةِ  من متلِف احناِء الوطِن االوسرتالي. 
نردُد  اغوسطينوس،  القديِس  ومع  ختامًا،   .8

ونقول:
املسيحي.  امياِننا  جوهُر  هي  املسيِح  »قيامُة 
موضوُع  فهذا  مات،  قد  املسيُح  ْيكوَن  وأن 
الكنيسِة  واعداِء  الوثننَي  حتى  الكثريين،  امياِن 
من  قام  املسيُح  يكوَن  ان  اما  بذلك.  يؤمنون 
بني االموات، فهذا هو جوهُر االميانِ املسيحي.« 
وهكذا نفهُم من كالمِ  القديِس اغوسطينوس 
أّن كلَّ َمن ال يؤمُن بقيامِة املسيحِ ال ميكُن ان 
القائُم  املسيُح  فيسوُع  حقيقيًا.  مسيحيًا  يكون 
من القرِب واملنتصُر على الشرِّ واخلطيةِ واملوِت 
هو حاضٌر بشكٍل دائٍم يف العامِل، حاضٌر بروِحه 
فريٍد  بشكٍل  وحاضٌر  احلي،  وبكالِمه  القدوس، 
وكلَّ  االفخارستيا.  يف  ودِمه  جسِده  يف  جدًا 
فعليًا  نستذكُر  االلي،  بالقداِس  حنتفُل  مرٍة 
وموِت  آالِم  حقيقَة  احلاضِر،  وبالوقِت  وحقيقًة، 
والدائم ِمعنا.  احليِّ  وقيامِته،  وحضوِره  الربِّ 
قرِبنا  من  أكثَر  منا  شخٍص  كلِّ  من  قريٌب  إنه 
أمِس  نفُسه،  هو  املسيَح  يسوَع  ألن  لذواِتنا، 
واليوَم واىل االبد، على رجاِء انتظاِر جتّلي جمِده 

النهائي يف امليِء الثاني. 
نلتقي  املبارِك  العيِد  هذا  اليوَم يف  نا  وكلُّ  .9
ونقوُل بصوٍت واحٍد وبامياٍن واحد: »تعاَل، ايها 
الربُّ يسوع!« )رؤيا 20/22(. تعاَل واختمْ على 
قلوبـِنا خبتِم قيامِتك امليدة، وقوِّ إميانـَنا  فُنخربَ 
جُبرأة  قيامِتك  حقيقَة  وُنعلَن  لك  ونشهَد  عنك 

ونقول:
على  شهوٌد  وحنُن  قام...  حقًا  قام  املسيُح 

ذلك.

+املطران أنطوان-شربل طربيه
راعي أبرشية أوسرتاليا املارونية
عيد القيامة املجيدة، 16 نيسان 2017

كوريا  احتفال  من  يومني  قبل 
الشمالية بالذكرى اخلامسة بعد 
الدولة  مؤسس  مليالد  املئة 
كيم إيل سونغ، أكرب عيد وطين 
يف البالد والذي يتزامن عادة 
مع اختبار أسلحة متطورة، اعترب 
وزير اخلارجية الصيين وانغ يي 
ميكن  »ال  العسكرية  القوة  أن 
أن حتل الوضع يف شبه اجلزيرة 
الكورية«، مذكرًا باقرتاح بكني 
»تعليق  عرب  الوضع  تهدئة 
النووية  لالختبارات  مزدوج« 
والتدريبات  الشمالية  لكوريا 
بني  املشرتكة  العسكرية 
وكوريا  املتحدة  الواليات 

اجلنوبية.
نورث«   38« مركز  وكشف 
التابع  الشمالية  كوريا  ملراقبة 
الكوري   - األمريكي  للمعهد 
أن  واشنطن،  يف  اجلنوبي 
النووي  ري«  »بيونغجي  موقع 
»مربمج  الشرقي  الساحل  على 
بيونغيانغ  لتنفيذ  وجاهز« 
السادس.  النووي  اختبارها 
احمللل  برموديز،  جوزف  وقال 
يف املركز: »نشاطات األسابيع 
إىل  تشري  األخرية  الستة 
حتضري  من  النهائية  املراحل 

جتربة نووية«.
اليت  املركز  توقعات  وتزامنت 
التقطتها  صور  إىل  استندت 
إبالغ  مع  اصطناعية،  أقمار 
رئيس الوزراء الياباني شينزو 
»كوريا  أن  بالده  برملان  آبي 
الشمالية قد تكون قادرة على 
إطالق صواريخ برؤوس حربية 
مزودة غاز سارين لألعصاب«. 

العام  املدير  أمانو  يوكيا  أما 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فقال خالل مناسبة يف طوكيو 
إن »الربنامج النووي لبيونغيانغ 

يتطور خبطوات ثابتة«.
ويف تأكيد لتحذيرات أطلقتها 
اختاذ  احتمال  عن  إدارته 
إجراءات أحادية جتاه بيونغيانغ، 
إرسال  مع  ترافقت  واليت 
قرب  حبرية  قتالية  جمموعة 
الكورية،  اجلزيرة  شبه  سواحل 
شدد الرئيس األمريكي دونالد 
صحايف  مؤمتر  خالل  ترامب 
مشرتك يف واشنطن مع األمني 
ينس  األطلسي  للحلف  العام 
بالده  أن  على  ستولتنربغ، 
األزمة  مع  للتعامل  »مستعدة 
بال  الشمالية  بكوريا  املتعلقة 
الصني إذا اقتضت الضرورة، 
وهو أمر مالئم أيضًا«، موضحًا 
أن »العمل مبفردنا يعين التحرك 

مبساعدة دول كثرية«.
التقى  الذي  ترامب  وزاد 
جينبينغ  الصيين شي  الرئيس 
املاضي،  األسبوع  فلوريدا  يف 
ليل  هاتفيًا  معه  حتدث  ثم 
األربعاء: »يرغب الرئيس شي 
وحنن  الصواب،  تنفيذ  يف 
جيد،  شكل  يف  معه  نتواصل 
وأعتقد بأنه يريد مساعدتنا يف 

ملف كوريا الشمالية«.
أمريكيني  مسؤولني  لكن 
اسرتاتيجية  أن  إىل  أشاروا 
إدارة ترامب تركز على تشديد 
ضد  االقتصادية  العقوبات 
تشمل  قد  واليت  بيونغيانغ، 
لشركتها  وآخر  نفطيًا  حظرًا 

بكني حتمي بيونغيانغ إذا ختلت عن »النووي«
واعرتاض  للطريان،  الوطنية 
مصارف  ومعاقبة  شحن  سفن 

صينية تتعامل مع بيونغيانغ.
اخلارجية  وزير  وأبدى 
بيونغ  يون  اجلنوبي  الكوري 
واشنطن  بأن  اعتقاده  سي 
ستتشاور مع سيول إذا فكرت 
استباقية  ضربة  توجيه  يف 
زاد  واليت  الشمالية،  لكوريا 
أمريكية  ضربة  تنفيذ  حظوظها 
املاضي  األسبوع  سورية  ضد 
ردًا على هجوم بغاز سام أوقع 

عشرات القتلى.
الصيين  اخلارجية  وزير  واعترب 
العسكرية  القوة  أن  يي  وانغ 
الوضع  حتل  أن  ميكن  »ال 
الكورية«،  اجلزيرة  شبه  يف 
تهدئة  بكني  باقرتاح  مذكرًا 
مزدوج«  »تعليق  عرب  الوضع 
لكوريا  النووية  لالختبارات 
الشمالية والتدريبات العسكرية 
املشرتكة بني الواليات املتحدة 

وكوريا اجلنوبية.
وزير  يستبعد  مل  بكني،  ويف 
يي  وانغ  الصيين  اخلارجية 
احلالية  التوترات  ختلق  أن  أن 
فرصة للعودة إىل احملادثات، 
»غلوبال  صحيفة  كتبت  بينما 
بكني:  من  املدعومة  تاميز« 
كوريا  أمام  خيار  »أفضل 
جونغ  كيم  وزعيمها  الشمالية 
الربنامج  عن  التخلي  هو  أون 
»مبجرد أن  النووي«. وزادت: 
متتثل كوريا الشمالية لنصيحة 
النشاطات  إيقاف  يف  الصني 
النووية، سنبذل قصارى جهدنا 

حلماية أمن شعبها ونظامها«.
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عام  التفعيل  قيد  دخل  أن  منذ 
1901، شكل الدستور األسرتالي 

التاريخ السياسي للدولة.
القانون األعلى يف  الدستور هو 
أسرتاليا، ويتألف من سلسلة من 
املواد حتدد إطار إدارة القوانني، 
وكيفية  احملاكم،  عمل  وكيفية 
مع  الفيدرالية  احلكومة  تداخل 

حكومات الواليات واألقاليم.
التاسع عشر،  القرن  أواخر  ويف 
مستعمرات  ستة  هناك  كان 

بريطانية يف القارة األسرتالية.
الواليات  املذكورة)  املستعمرات 
برملاناتها  واألقاليم(  كانت هلا 
وحكوماتها ودساتريها وجيوشها 

اخلاصة.
مستعمرة  من  السفر  وعند 
على  ينبغي  كان  أخرى،  إىل 
األشخاص اخلضوع لفحص مجارك 
قبل السماح بعبور احلدود، وكان 
يتعني عليهم دفع ضرائب على 

البضائع اليت حيملونها.
يف العقدين الثامن والتاسع من 
ممثلو  بدأ  عشر،  التاسع  القرن 

أسـرتاليا.. حـكاية دسـتور

املستعمرات مناقشات قادت إىل 
تكوين فيدرالية.

خللق  معا  االنضمام  وأرادوا 
على  احلفاظ  مع  وطنية  حكومة 
كل  حلكومة  السياسية  السلطة 

مستعمرة.
حتى  املناقشات  تلك  وتراكمت 
به  تعمل  الذي  الدستور  صدر 

أسرتاليا حتى يومنا هذا.
العديد من العوامل حكمت إنشاء 
الدستور مثل احلاجة إىل تسهيل 
أسرتاليا،  داخل  التجارة  حركة 
والرغبة يف السيطرة على اهلجرة 
عن  الدفاع  ترتيبات  وحتسني 

القارة  األسرتالية.
استلهم  األجزاء،  بعض  ويف 
األسرتالي  الدستور  واضعو 
للواليات  الدستوري  اهليكل 

املتحدة األمريكية.
لكن ذلك ال يعين أن الفيدرالية 
بريطانيا،  ضد  ثارت  األسرتالية 
وطيدة  بعالقات  احتفظت  بل 
وامللكية  واحملاكم  لندن  بربملان 

الربيطانية.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

االعرتاف  الدستور  يتضمن  وال 
األصليني  أسرتاليا  بسكان 

)األبورجينز(.
وعموما ميكن القول إن الدستور 
األسرتالي أصبح خليطا من عناصر 
وعناصر  بريطانيا  من  مستلهمة 
الواليات  من  مستلهمة  أخرى 
عناصر  إىل  باإلضافة  املتحدة، 

متيز أسرتاليا بشكل متفرد.
وُطلب من الناخبني املوافقة على 
مسودة الدستور يف استفتاءات 
اليت  املستعمرات  يف  عقدت 
متريره،  لصاحل  كلها  صوتت 
نعم  بني  الفارق  أن  من  بالرغم 
كان  املستعمرات  بعض  يف 

ضئيال.
النساء  معظم  واستبعدت 
من  األصليني  أسرتاليا  وسكان 

التصويت.
وبعد مترير برملان لندن الدستور 
دخل  قانونا،  ليصبح  األسرتالي 

حيز التنفيذ يف يناير 1901.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

العقاري حيتل  ما زال القطاع 
مع  متناغما  األخبار  مانشيتات 
سوق  مستقبل  حول  توقعات 
اإلسكان، يف وقت تنفذ فيه 
البنوك  على  الرقابية  اهليئة 
محلة مشددة لتحجيم القروض 
اليت  فقط  الفائدة  بنظام 
بشكل  أسرتاليا  يف  تتفشى 

خطري.
سوتون  جون  احتل  وقد 
رئيس بنك كوينزالند صدارة 
األخبار األسبوع املاضي عندما 
املنافسني  بعض  أن  كشف 
تقديم  يعرضون  املصرفيني 
قروض سخية بنسبة تتجاوز 30 

% من طاقتها االستيعابية.

»سينتهي  سوتون:  وأضاف 
ذلك بالدموع«.

يف  ويتاكر  نويل  الكاتب   
سيدني  بصحيفة  مقال 
مورنينج هريالد قال إنه حتدث 
إىل صديق له يعمل لدى أحد 
عن  وسأله  الكربى،  البنوك 
القرض  من  األقصى  احلد 

رئيس بنك كوينزالند يفضح مهزلة القروض العقارية يف أسرتاليا
تقدميه  للمصرف  ميكن  الذي 
لزوجني يكسب كل منهما 85 
وكانت   ، سنويا  دوالر  ألف 
اإلجابة مذهلة حيث يقدم هلما 
البنك إمكانية اقرتاض مليون 

دوالر.

إمجالي  أن  الكاتب  واستطرد 
معا  للزوجني  السنوي  الدخل 
دوالر  ألف   128 يتجاوز  ال 

باخلصومات الضريبية.

وتابع: »تسديد قرض مليون 
سنويا   %  4.5 بنسبة  دوالر 
 5100 الزوجني  يكلف  سوف 
ألف   61 أو  شهريا،  دوالر 
دوالر سنويا، مما يعين أن 67 
ألف دوالر فقط سنويا تتبقى 
كافة  على  للصرف  للزوجني 

تكاليف املعيشة.

مصروفات  يف  التباين  ورغم 
دراسة  لكن  عائلة،  كل 
كشفت أن متوسط ما ينفقه 
سنويا  املتقاعدان  الزوجان 
لكنها  دوالر،  ألف   54 يبلغ 

بالتأكيد على  تعتمد  أرقام ال 
منط معيشة يتسم باإلسراف، 
حياة  حسبانها  يف  تضع  بل 
مثل  الشديد  التقشف  من 
أن يتكلف امللبس 85 دوالرا 
مصاريف  ووضع  أسبوعيا، 
 173 مستوى  عند  الرفاهية 

دوالرا.

»دعونا  الكاتب:  وواصل 
الزوجني  أن  نفرتض 
احلاصلني على قرض املليون 
ألف دوالر  ينفقان 60  دوالر 
هلما  يرتك  ذلك  فإن  سنويا، 
فحسب  سنويا  دوالر   7000
ألمور مثل العطالت والصيانة 
أن  إىل  وأشار  والسيارات، 
الوضع سيزداد قتامة بالنسبة 
سعر  ارتفع  إذا  للزوجني 

الفائدة.

وطالب الكاتب بضرورة إعادة 
القروض  نظام  يف  النظر 

العقارية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشكاوى  إدارة  كشفت 
تذمر  وجود  عن  بالكومنولث 
عدم  حالة  من  كبري  شعيب 
بها  يتسم  اليت  الشفافية 
يف  السنرتلينك  مسؤولو 

حتصيلهم للديون.
األشخاص  من  الكثري  وقال 
ظاملة  ملعاملة  تعرضوا  إنهم 

تفتقد العدالة.
وزارة  الشكاوى  وغمرت 
بدء  بعد  اإلنسانية  اخلدمات 
إرسال  يف  السنرتلينك 
مستقبلي  لبعض  إخطارات 
ومطالبتهم  االجتماعية  الدعوم 
مستحقة  أموال  بتسديد 
سجالتهم  مراجعة  بعد  عليهم 

الضريبية.
من جانبه، قال ريتشارد غلني 
قطاع  مدير  بأعمال  القائم 
إن  بالكومنولث  الشكاوى 
معظم  أنه يف  هو  يطمئنه  ما 
احلاالت كانت الديون املطلوبة 

حمسوبة بشكل دقيق.
إحصائيات  رغم  ذلك  يأتي 

أسرتاليون عن ديون السنرتلينك: تفتقد الشفافية

كل  من  واحدا  أن  أفادت 
مخسة أشخاص أرسلت إليهم 
ديون  بتسديد  مطالبات 
مدينني  ليسوا  للسنرتلينك 

بأية أموال يف واقع األمر.
النظام  إن  أن غلني قال  بيد 
مثل  بزيادة  يسمح  ال  اجلديد 

هذه األخطاء.
حدوث  ضرورة  إىل  ولفت 
حتسينات مستمرة على النظام 
اجلديد تتواءم مع احلد األدنى 
القانونية  االشرتاطات  من 

املطلوبة.
مثة  هناك  »كان  وأضاف: 
اخلدمات،  توصيل  قصور يف 
بني  االتصاالت  يف  وخلل 
عند  واملستخدمني  املوظفني 

تنفيذ النظام«.
تلك  أثرت  »لقد  واستطرد: 
جودة  على  املوضوعات 
القرارات اليت يصدرها النظام 

اآللي«.
تودج  أالن  رحب  جهته،  من 
وزير اخلدمات اإلنسانية بنتائج 

التقرير، لكنه وعد بتحسينات 
مع  التواصل  أساليب  يف 

اجلمهور.
»احلقيقة  قائال:  ذلك  وفسر 
معظم  يلتزم  بينما  أنه  هي 
االجتماعية  الدعوم  مستقبلي 
يقوم  الصحيحة،  باألمور 
اإلعالن  عرب  باالحتيال  البعض 
مما  أقل  سنوية  دخول  عن 
أجل  من  عليها  حيصلون 
مساعدات  على  احلصول 

أكثر«.
ومضى يقول: »نريد دائما أن 
مستقبلي  جتاه  بالعدل  نتسم 
الدعوم االجتماعية، ويف نفس 
الوقت ينبغي أن نكون عادلني 

مع دافعي الضرائب«.
وباملقابل، قالت ليندا بريني، 
اإلنسانية يف  اخلدمات  وزيرة 
حكومة الظل املعارضة إن نهج 
احلكومة يف هذا الصدد يتسم 

بالفشل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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يف اطار نشاطها ألرشفة وحفظ 
قدموا  الذين  اللبنانيني  تاريخ 
اجلمعية  قامت  اسرتاليا،  اىل 
للتاريخ  اللبنانية  األسرتالية 
 AustrAliAn lebAnese
 HistoricAl society
بإطالق قصة السيدة روز كريوز 
سكر خالل حفل أقيم يف الربملان 
آذار  الثالثاء 28  يوم  األسرتالي 
عائلة  اجلمعية،  أعضاء  حبضور 
السيدة روز سكر وفاعليات روحية 

واجتماعية وسياسية وأصدقاء.
بالنشيدين  االحتفال  استهل 
وتاله  واللبناني  األسرتالي 
اجلمعية  رئيس  نائب  كلمة 
رحّبت  اليت  سعد  منرية  السيدة 
السيدة  عن  وحتدثت  باحلضور 
روز متطرقة اىل فصول حياتها 
عام  أسرتاليا  اىل  وصوهلا  منذ 
1960 واخنراطها يف العديد من 
املؤسسات اليت لعبت فيها دورًا 
مهما ومثمرًا على صعيد اجلالية، 
باالضافة اىل دورها كأم خلمسة 

أطفال. 
كذلك كانت كلمة للنائب توماس 
فخره  عن  أعرب  الذي  جورج 
الستضافة هذا احلدث املميز حتت 
بأصوله  واعتزازه  الربملان  قبة 
اللبنانية والنجاحات العديدة اليت 
أسرتاليا  يف  اللبنانيون  حققها 
األرض  هذه  اىل  وصوهلم  منذ 
السيدة  ابنة  وحتدثت  الكرمية. 
اليت  ماك-غان،  انطوانيت  روز، 
األم  روز  على  الضوء  سلطت 
والصديقة وتضحياتها يف سبيل 

عائلتها وأالدها.
روز  السيدة  حياة  عرض  وبعد   
مصور  شريط  خالل  من  سكر 
تضمن صورًا من حياتها ومقاطع 

اجلمعية األسرتالية اللبنانية للتاريخ حتتفل خبمسة عقود من 
العطاء واملثابرة من حياة روز كريوز سكر

صوتية من املقابلة اليت أجريت 
يف  ستأرشف  واليت  معها، 
املكتبة األسرتالية العامة، قدمت 
اجلمعية اىل السيدة روز تذكارًا 
تقدير  عربون  الكريستال  من 
أسرتاليا  يف  ملسريتها  واحرتام 

وعطاءاتها. 

ويف اخلتام كانت كلمة للسيدة 
على  اجلمعية  فيها  شكرت  روز 
عملها حلفظ تاريخ اللبنانيني يف 
األوائل منهم،  اسرتاليا وخاصة 
اجنازه  استطاعت  ما  أن  مؤكدة 
والسيدة  الرب  مبعونة  كان 

العذراء. 

اليت  البشرية  اجملزرة  االحرار«  »الدميقراطيون  حزب  دان 
ارتكبها االرهاب التكفريي يف مدينيت طنطا واالسكندرية يف 
مصر واودت حبياة ٤٥ شهيدا واكثر من مئة جريح. وطالب 
االمم املتحدة بعمل مجاعي النهاء هذه الظاهرة االجرامية حبق 

االنسانية مجعاء.
 واذ اعرب عن تضامنه مع اهالي الشهداء تقدم من الرئيس 
السيسي والبابا تواضروس الثاني بأحر التعازي سائال للجرحى 

الشفاء العاجل.

»الدميقراطيون 
االحرار« يستنكر 

التفجريات االرهابية ضد 
األقباط يف مصر

هيئة  رئيس  برييس  واين 
األسرتالية  والتنظيم  احلوكمة 
اسم بات يرتدد امسه كثريا بعد 
اخللل  مظاهر  من  الكثري  فضحه 
واإلقراض  اإلسكان  قطاع  يف 

العقاري.
نفس  ألخذ  الوقت  حان  لقد 
الفشل  عواقب  ودراسة  عميق 
والنقص  السياسات  يف 
املنوطة  القيادات  يف  الواضح 

بقطاع اإلسكان.
على  القطاع  مشاكل  وباتت 
مكتب واين برييس الذي يبدو 
القادر  األخري  الشخص  وكأنه 
على الوقوف على قدميه، حيث 

مل تفرت عزميته بعد.
واستغل برييس خطابه يف قمة 
»القطاع املصريف والثروة« اليت 
فاينانشال  »أسرتاليان  نظمتها 
جمموعة  عن  للحديث  ريفيو« 
اليت  اجلديدة  اإلجراءات  من 
حتد  قيود  وضع  بها  يستهدف 
اخلارجة  النقدية  التدفقات  من 
من البنوك إىل أيدي مستثمري 
شراء  يف  والراغبني  العقارات 

الوحدات السكنية.
وذكر برييس أن واجباته تتمثل 
البنوك  أموال  على  احلفاظ  يف 
وحماربة إهدارها، وليس منوطا 

بتحديد أسعار العقارات.
إدانة  متثل  برييس  شهادة 

واين برييس.. 
ملاذا يرتدد امسه يف أسرتاليا؟

وعلى  الفيدراليني  للسياسيني 
مستوي الواليات األسرتالية.

ال  الفيدرالي،  املستوى  وعلى 
يف  احلكومة  لدى  رغبة  توجد 
الضريبية  اخلصومات  تقليص 
املال  رأس  مكتسبات  على 
يف  يستثمرون  الذين  هلؤالء 
قطاع العقارات وجيمعون ثروات 

كبرية وراء ذلك.
توجد  ال  ذلك،  على  وعالوة 
لتقليص  فيدرالية  شهية 
السخية  الضريبية  التنازالت 
السلبية،  باملديونية  املرتبطة 
اليت متثل الوسيلة املفضلة لدى 
قروض  على  للحصول  الشباب 
الالزم  االستعداد  دون  عقارية 

لتسديدها«.
فشل  الواليات،  مستوى  وعلى 
التحرك بسرعة  السياسيون يف 
من  جديدة  لفتح جماالت  كافية 

األراضي للتنمية.
تزيد  املنخفضة  الفائدة  أسعار 
العقاريني،  املستثمرين  جاذبية 
وهو أمر لن يتغري قريبا حبسب 

تعليقات املسؤولني.
ويف وقت سابق، حذرت هيئة 
احلوكمة والتنظيم األسرتالية من 
أسرتاليا  تضرب  عقارية  فقاعة 

خطرية العواقب.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الدعم  قواعد  خرباء  وصف 
االجتماعي اجلديدة »السنرتلينك« 

يف »أسرتاليا« باملعتوهة. 
أكثر  قواعد  احلكومة  ووضعت 

خرباء: قوانني السنرتلينك اجلديدة يف أسرتاليا »معتوهة«

االنتظار  بفرتات  تتعلق  شدة 
للحصول  طلبات  تقديم  خالل 
منع  بهدف  اجتماعية  دعوم  على 
أمواهلم  صرف  من  املتقدمني 

على أشياء غري ضرورية.
ترينبول  حكومة  وتتلقى 
القواعد  بسبب  هائلة  انتقادات 
أن يقوم  لعدم معقولية  اجلديدة 
دعما  يطلبون  الذين  األشخاص 
اجتماعيا  بإنفاق ينفقون أمواهلم 

على »حاجيات غري أساسية«.
التفسريية  املذكرة  وكانت 
التشريعية للتعديالت املقرتحة قد 
ذكرت أن اهلدف من التشديدات 
شراء  على  اخلناق  تضييق  هو 
كماليات غري ضرورية واحلصول 
احلصول على دعوم اجتماعية يف 

نفس الوقت.
لكن الدكتورة كاي كوك اخلبرية 
هذا  أدانت  سوينبورن  جبامعة 
االقرتاح، وأضافت أنها ال تعرف 

أي حبوث تعضد تلك املزاعم.
عته  »إنه  قائلة:  ذلك  وفسرت 
حقيقي، أن تظن أن شخصا ميتلك 
يف حسابه ٥00 دوالر وال ميتلك 
املنطق  يتحدى  أن  إضافيا  دخال 
ويصرف تلك األموال على شيء 
ما ليس ضروريا مثل ابتياع جهاز 
الدفع  وعدم  مثال،  جديد  آيفون 

لإلجيار أو شراء الطعام«.
كاساندرا  قالت  جانبه،  من 
لـ  التنفيذية  الرئيس  غولدي 
اجلديدة  اإلجراءات  إن   Acoss
حاجة  أشخاصا يف  وتضر  خاطئة 

إىل مساعدة«.
»االشرتاطات  بقوهلا:  وزادت 
ذوي  ضرب  تستهدف  اجلديدة 
وتساءلت:  احملدود«،  الدخل 
»منذ متى كانت قيمنا األسرتالية 
على  الدرجة  لتلك  عقابية 
احلاجة  أمس  يف  الذين  هؤالء 

ملساعدات«.
مسؤولة  راشيل سيورت  وقالت 
ق  اخلضر  حبزب  اجملتمع  خدمات 
مثرية  اجلديدة  التعديالت  إن 

للسخرية.
عن  نتحدث  »إننا  وأردفت: 
للحصول  يتقدمون  أشخاص 
أسباب  أجل  من  مساعدات  على 

ضرورية«.
وقال متحدث باسم وزير اخلدمات 
إن  بورتر  كريستيان  االجتماعية 
ملنع  مصممة  اجلديدة  اإلجراءات 
على  أمواهلم  إنفاق  من  الناس 
يلجأون  ثم  ضرورية  غري  اشياء 

للحصول على الدعم«.
اخلدمات  وزيرة  ماكلني  جيين 
االجتماعية يف حكومة الظل قالت 
إن التغيريات من شأنها أن تزيد 
األشخاص  على  املشقة  جرعة 
مالية  أوضاع  من  يعانون  الذين 

صعبة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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اإلرهاب   مكافحة  شرطة  حتقق 
اليت  اجلرمية  كانت  ما  إذا  يف 
يف  مراهقان  مراهقان  ارتكبها 
عشر  والسادسة  عشر  اخلامسة 
بأيديولوجية  ترتبط  العمر  من 

متطرفة.
توقيع  داعش باستخدام الدماء 
خدمات  حمطة  نافذة  على  وجد 
أكرب،  فيها  قتل  اليت  الطرق 
حيث  بالشرطة،  ملصادر  وفقا 
الزجاجية  النافذة  على  كتب 
بالدماء عبارة IS اختصار تنظيم 
ارتكاب  بعد  اإلسالمية  الدولة 
من  البالغ  الشاب  طعن  جرمية 

العمر 29 عاما مساء اخلميس.
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز 
إن أحد القاتلني رمبا لديه صالت 

مبنظمات إرهابية.
مفوض  نائبة  بورن  كاترين 
احلرفني  إن  قالت  الشرطة 
املوقعني بالدم أدى إىل التفكري 
بأن املراهق البالغ من العمر 16 

عاما يرتبط بعالقات إرهابية.
»لدينا  برين:  واستطردت 
مراهقان رهن االحتجاز ومعلومات 

بأن  لالعتقاد  تدعونا  كافية 
ممارسات أحدهما على األقل قد 

ترتبط باإلرهاب«.
نيو  سكان  من  املراهقان 
ساوث ويلز كانا معروفني لدى 
الشرطة، لكن تارخيهما اإلجرامي 

ما زال غامضا.
شاه نواز صديق القتيل وزميله 
السابق يف حمطة اخلدمات قال 
يساعد  رائعا،  شخصا  كان  إنه 
اآلخرين دائما،ومل حيدث مشاكل 

مع أي شخص«.
أكرب  مع  يعمل  أنه كان  وأردف 
العام  حتى  اخلدمات  حمطة  يف 

املاضي.
انتقل  القتيل  أن  قائال  وتابع 
 Queanbeyan يف  للعيش 
قادما من ملبورن منذ حوالي 18 

شهرا.
العمل سويا يف  كما سبق هلما 

بيع البيتزا يف كانبريا.
انتقل  أكرب  أن  يعتقد  حممد 
للعيش يف أسرتاليا منذ حوالي 

5 أو 6 سنوات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

توقيع داعش يكشف لغز طعن 
شاب باكستاني حتى املوت

ذكرت تقارير أن إميان شاروبيم 
املرشحة السابقة جلائزة »أسرتالية 
ألف دوالر  العام«  أهدرت 100 
دافعي  أموال  من  األقل  على 
يف  ويلز  ساوث  بنيو  الضرائب 

فضيحة نفقات صارخة.
الضخم  املبلغ  شاروبيم  وأهدرت 
رغم  شخصية  نفقات  صورة  يف 
أن األموال املذكورة كانت متويال 
الصحة يف  حكوميا هليئة خدمات 
سيدني اليت كان تديرها شاروبيم 
تستهدف  واليت   ،2015 عام 

مساعدة النساء املهاجرات.
اختلست  الذي  العام  ويف نفس 
تكرميها  مت  العامة،  األموال  فيه 
النهائية  القائمة  يف  ووضعها 
حيث  العام«،  »أسرتالية  جلائزة 
سلمها  رئيس حكومة نيو ساوث 
خطاب  بريد  مايك  آنذاك  ويلز 

ترشيحها يف نوفمرب 2014.
لألموال  احلقيقي  احلجم  أن  بيد 
رمبا  شاروبيم  أهدرتها  اليت 
يكون أكرب كثريا، لكن املراجعني 
من  كبري«  »جزء  بأنها  وصفوها 
يف  حمجوزة  كان  اليت  األموال 

السجالت املالية للهيئة.
لسجالت  املالي  املراجع  وقال 
هيئة اخلدمات الصحية للمهاجرات 
املعلومات  كل  يستقبل  مل  إنه 
بتلك  اخلاصة  والتفسريات 
اليت  احلجم  كبرية  املدفوعات 

أنفقتها شاروبيم أثناء 2015.
القائمة  دخلت  اليت  شاروبيم، 
النهائية للقب »أسرتالية العام« 

املرشحة السابقة جلائزة »أسرتالية 
العام« تتورط يف فضائح مالية

زيشان أكرب ُطعن حتى املوت

لوحة ورقية معلقة على نافذة كانت تغطي دليل جريمة طعن مراهقني  لشاب 
.Queanbeyan باكستاني يعمل يف محطة خدمات

املنزل الذي القي فيه القبض على املراهقني

أدارت  احلقوقية«   و«احملامية 
 11 ملدة  الصحية  اخلدمات  هيئة 

عاما حتى 2015.
واختذت احملكمة العليا هذا العام 
املالية  أصوهلا  بتجميد  قرارا 
باالحتيال  اتهامات  إطار  يف 
املفوضية  أجرتها  حتقيقات  إثر 
بنيو  الفساد  ملكافحة  املستقلة 
اجلرائم  ومفوضية  ويلز  ساوث 
ثروتها  بشأن  ويلز  ساوث  بنيو 

غري املربرة.
التخلص  شاروبيم  تستطع  ومل 
سيدني  يف  عقارات  أربعة  من 
متثل  أن  وينبغي  سيارتها،  أو 
أمام احملكمة مع ولديها ريتشارد 
لإلجابة  املقبل  الشهر  وتشارلي 

على تساؤالت يف هذا الشأن.
تلقيها  أثناء  شاروبيم  إميان 
»أسرتالية  جلائزة  ترشيحها 
من   2014 نوفمرب  يف  العام« 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  رئيس 

آنذاك مايك بريد
إن  ميديا  فريفاكس  وقالت 
مضاعفة  استطاعت  شاروبيم 
رصيدها املالي يف فرتة 3 سنوات 
من بيع عقار فريفيلد الذي كان 
مقرا هليئة اخلدمات الصحية، بعد 
احلكومة  من  أموال  على  حصوهلا 

إلجراء جتديدات بالعقار.
عقار  من  تدار  اهليئة  وكانت 
 2011 عام  شاروبيم  اشرتته 
مقابل 660 ألف دوالر يف شارع 

»شورت« بفريفيلد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مالكومل  الوزراء  رئيس  يدعي 
أن  وتكرارا  مرارا  تورنبول 
الدول جناحا  أكثر  أسرتاليا هي 

يف التعددية الثقافية.
ورغم أن هذا السرد حيظى بدعم 
الليربالي  احلزبني  من  ثنائي 
على  لكن  اليوم،  والعمالي 
بعد  قرن  نصف  من  أكثر  مدى 
الفيدرالية  أسرتاليا  تأسيس 
لذلك  تروج  ال  الدولة  تكان  مل 

التعدد.
رئيس  1925، طمأن  عام  ففي 
آنذاك،  األسرتالي  الوزراء 
قلقا  مجهورا  بروس  ستانلي 
من أن البنية العرقية ألسرتاليا 
ذوي  من   %  98 من  تتألف 
بعدم  ووعد  الربيطانية،  اجلذور 

تغيري ذلك.
هذا  بكالمه  يعين  كان  بروس 
العرقية  اهليمنة  على  احلفاظ 
أسرتاليا  يف  للبيض  والثقافية 
تسميته  على  اصطلح  فيما 

»سياسة أسرتاليا البيضاء«.
أسرتاليا  تأسيس  وبعد 
 ،1901 عام  مباشرة  الفيدرالية 
أجل  من  سياسات  تصميم  مت 
»بيضاء  أسرتاليا  على  احلفاظ 

وبريطانية«.
ورغم عدم استخدام لغة عنصرية 
مأزق  من  للهروب  مباشرة 
رهاب  لكن  الدولية،  اإلدانات 
كانا  الغرباء  وفوبيا  األجانب 

متفشيني يف ذلك الوقت.
ولعل الدليل على ذلك ما قاله 

»أسرتاليا البيضاء«.. عندما هيمن 
اجلنس األبيض على كل شيء 

إدموند بارتون أول رئيس وزراء 
بشكل  حتدث  حيث  أسرتالي 
ذوي  بتفوق  إميانه  عن  صريح 
البشرة البيضاء قائال: »ال وجود 
للمساواة العنصرية، وال ينبغي 

املقارنة مع اجلنس األبيض«.
»أسرتاليا  سياسة  وظلت 
عقود   7 ملدة  قائمة  البيضاء« 
بعد 1901 وكان هلا تأثري عميق 

على الكومنولث.
أسرتاليا  سياسة  تكن  مل 
البيضاء جمرد توجيهات حكومية 
املمارسات  من  سلسلة  لكنها 
ذات هدف واحد مشرتك مفاده 
االستمرار يف اكتساب أسرتاليا 

شخصية بريطانية بيضاء.
وقانون  اهلجرة،  تقييد  قانون 
الباسيفيك،  جزيرة  عمال 
كانت  القوانني  من  وغريهما 
»أسرتاليا  تعزز سياسة  مجيعها 

البيضاء«.
ورغم أن قانون تقييد اهلجرة مل 
»بيضاء«  بالتحديد كلميت  يذكر 
أدوات  أحد  كان  لكنه  و«عرق« 

اإلقصاء العنصري.
البيضاء،  وخالل عقود أسرتاليا 
األعمال  من  العديد  ظهرت 
لتلك  املروجة  املسرحية 
وشعارات،  وأغاني،  السياسة، 
ودبابيس ،وشارات، وصابون، 
مل  األناناس  مشروب  وحتى 
للرتويج  أداة  اختاذه  من  يسلم 

هليمنة اجلنس األبيض.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من  جزءا  األسنان  سقوط  ميثل 
إىل  يدعو  ال  إنسان  أي  طفولة 
تعويض  ميكن  حيث  القلق، 
خيتلف  األمر  لكن  راح،  ما 
أن  إذ  للبالغني  بالنسبة  البتة 
األضراس أو األنياب املكسورة 
أو األسنان العادية تتطلب تدخال  
صناعيا من خالل تركيب أو زرع 

أسنان بديلة.
بيد أن استخدام اخلاليا اجلذعية 
أجل  من  األسنان  من  املأخوذة 
الفك  جديدة وعظام  أسنان  منو 
طفرة جديدة توصل إليها فريق 
تطيح  أن  املتوقع  ومن  حبثي، 
بكافة أساليب استبدال األسنان 

احلالية.
إىل  البحثي  الفريق  أشار  كما 
إمكانية استخدام  اخلاليا اجلذعية 
يف إعادة بناء فك املريض بعد 

إصابة خطرية أو مرض فتاك.
أعلنتها  املذكورة  النتائج 
لطب  »توفتس«  بكلية  باحثة 
 TufTS School of األسنان

.DenTal MeDIcIne
أستاذة  يليك،  بام  هو  الباحثة 
تقويم األسنان، حيث استطاعت 
تطوير  الباحثني  زمالئها  مع 
وعظام  أسنان  لنمو  أساليب 
اخلاليا  خالل  من  سليمة  جديدة 
األسنان،  من  املشتقة  اجلذعية 
التطور  يستطيع  منط  وهو 
األنسجة  من  خمتلفة  أنواع  إىل 

املتعلقة بالفم.

علماء يكتشفون طريقة مذهلة 
لنمو أسنان جديدة 

وبعد حصوهلا على خاليا جذعية 
سليمة من لب أحد أسنان شخص 
ورفاقها  يليك  قامت  بالغ، 
بعزهلا يف املعمل، ثم متكنوا من 
حتويلها تدرجييا إىل برعم يتألف 
من جمموعات صغرية من أنسجة 
رخوة تنمو يف النهاية إىل سن 

كاملة.
إنها ثورة جديدة يف عامل الطب 
أو  التالفة  األسنان  لتعويض 

الضائعة.
براعم  أن  الباحثة  وذكرت 
حيث  للغاية  معقدة  األسنان 
متاثل  ظروف  يف  فقط  تتكون 
العظام  تبدأ  حيث  اجلنني،  فك 
يف  واللثة  واحلنك  واألسنان 

التبلور.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ايمان شاروبيم

الصحفية  بانكس  لورا 
األسرتالية السابقة اليت حتولت 
للقناة  تلفزيونية  مراسلة  إىل 
الفرتات  يف  ظهرت  السابعة 
مواجهات  بعض  يف  األخرية 
أخذ  حماولتها  أثناء  الشوارع 
ساحات  أمام  من  تصرحيات 

احملاكم.
بكدمات  أصيبت  بانكس 
وسقطت  للدفع   وتعرضت 
من  وغريها  األرض،  على 

املشكالت اليت جابهتها.
مانشيتات  بانكس  واحتلت 
األخبار هذا األسبوع بعد اعتداء 
بلدية  لرئيس  السابق  النائب 
عليها  مهاجر  سليم  أوبرن 

لورا بانكس.. مراسلة بدرجة »مشاغبة«

احملاكم.
وتوصف بانكس، 30 عاما، بأنها 
من  وجاءت  العنيدة«،  »املراسلة 
السوق  لتدخل  أعوام  منذ  ملبورن 

اإلخباري الشاق بسيدني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

لورا بانكس تهوى مالحقة املتهمني 
للحصول على تصريحات

أخذ تصرحيات منه،  أرادت  عندما 
سيارة  باب  ذراعها  على  فأغلق 

بورش بيضاء.
يف  ظهرت  أخرى  لقطات  لكن 
مالحقة  تظهر  األخرية  الفرتات 
أمام   متهمني  ألشخاص  بانكس 



Page 11صفحة 11     

اسرتاليا يف اسبوع

إنها  األسرتالية  احلكومة  قالت 
»املشرط«  استخدام  تفضل 
أكثر من »املطرقة الثقيلة« يف 
اإلسكان،  مشكلة  مع  تعاملها 
يف  الضريبية  واخلصومات 
املقبلة  الفيدرالية  املوازنة 
مايو  يف  إعالنها  املفرتض 

املقبل.

ويأتي ذلك رغم  املخاوف اليت 
املركزي  البنك  حمافظ  أثارها 
أن  فيها  ذكر  اليت  األسرتالي 
يف  الضريبية  التنازالت  تلك 
تؤجج  العقارية   القروض  جمال 
االقرتاض بنظام »الفائدة فقط« 
حمذرا من عواقب وخيمة وإمكانية 

حدوث »فقاعة عقارية«.

كانت  ما  إذا  سؤال  على  وردا 
تدرس  األسرتالية  احلكومة 
اخلصومات  تغيريات يف  إحداث 
ترينبول:  أجاب  الضريبية، 
لن  املقبل،  مايو  يف  »املوازنة 

ننتظر طويال حتى نراها«.

سكوت  اخلزانة  وزير  أن  بيد 
صراحة  أكثر  كان  موريسون 
تنفذ  لن  احلكومة  أن  وذكر 
العمالية  املعارضة  اقرتاحات 
السلبية،  املديونية  إلغاء  مثل 
معتربا أن اختاذ مثل هذا القرار 
ثقيلة«  »مطرقة  مبثابة  سيكون 

على قطاع اإلسكان.

يف  موريسون  واستطرد 
بي  »إيه  لراديو  تصرحيات 
املشرط  »استخدام  سي«: 
املطرقة  استخدام  من  أفضل 
ينبغي  أنك  الفكرة  الثقيلة، 
مع  التعامل  حذرا يف  تكون  أن 
واسعة  الضريبية  السياسات 
كافة  على  تؤثر  اليت  النطاق 

األسواق«.

املعارضة  قائد  قال  جانبه،  من 

يف أزمة اإلسكان.. أسرتاليا تفضل »املشرط« 

بيل شورتن إن جتاهل االقرتاحات 
بها  تتسم  اليت  الطبيعة  يؤكد 
»إنهم  وتابع:  ترينبول،  حكومة 
لتفسري  سبب   100 خيلقون 
لكن  األزمة،  عالج  عن  إحجامهم 

الناس تريد قرارا«.

البنك  حمافظ  لوي،  فيليب 
االرتفاع  من  حذر  املركزي 
ال  املنازل  ألسعار  الصاروخي 
وملبورن  سيدني  يف  سيما 
ضوابط  وضع  بضرورة  مطالبا 
اإلقراض  على  صرامة  أكثر 
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واملصابني  املتقاعدين  العسكريني  حتركات  أراقب  كنت  عندما 
املطالبني وحبسب املرسوم االشرتاكي رقم 1983/102 واملعروف 
بقانون الدفاع الوطين وخصوصًا املادة 79 منه واليت حتدد »حقوق 
العسكريني املتقاعدين ب85% من حقوق رفاقهم يف اخلدمة الفعلية 
املال  جلنة  أقرته  والذي   »، والدرجة  الرتبة  يوازونهم يف  الذين 
املسؤولني  بعض  ان وصف  ،وبعد  األساس  هذا  على  واملوازنة 
هؤالء األبطال الذين خدموا الوطن بدمائهم واآلن حيق هلم اسرتاحة 
حمارب جيب ان يكونوا معززين مكرمني قد وصفوهم بغري املنتجني 
وبالعبء على اخلزينة والدولة، تبادرت اىل ذهين حادثة ما زلت 
اتذكرها حبذافريها حتى واآلن وهي التالي: يف خضم معارك نهر 
البارد سنة 2007 حيث خاض اجليش اللبناني أشرس املعارك ضد 
وجريح  قتيل  بني  شباننا  خرية  من  بوتقة  لنا  وسقط  اإلرهابيني 
حنا ب  اول  الرقيب  قام  الرصاص  وازيز  الصواريخ  وعلى دوي 
الذي كان قد ُأحيل على التقاعد منذ فرتة وجيزة وكان قد أصيب 
خالل فرتة خدمته يف اجليش مرات عديدة يشهد جسده املمزق على 
ذلك، حبمل بندقيته وتزنر بكامل عتاده َوقاد سيارته حتى وصل 
اىل مركز قيادة العمليات جبهد جهيد، فقّدم حتية عسكرية للضابط 
املسؤول الذي نَهَره عن ارتدائه الزي العسكري وقطعة سالح وهو 
متقاعد وخارج اخلدمة سائاًل إياه عن سبب جميئه يف هذه الساعة 
احلرجة فما كان من الرقيب اول حنا اال ان اجاب بنربة عسكرية 

حاّدة بانه هنا ليكون جنبًا اىل جنب مع رفاقه العسكريني حملاربة 
السالح حتت  اخوة  مع  ان يستشهد  له  وبأنه شرف  الوطن  أعداء 
دموعه  كانت  ان  بعد  لربهة  املسؤول  الضابط  لبنان، سكت  علم 
خيلع  وان  أتى  حيث  من  يعود  ان  اول  الرقيب  وأمَر  ستفضحه 
بان  عليه  واثنى  السجن،  مصريه  يكون  ان  قبل  والسالح  البذلة 
هناك قوافل من اجلنود تكفي لدحر اكرب ارهاب وتتوق لفداء تراب 
وضع  ان  بعد  خائبًا  ادراجه  املتقاعد  الرقيب  عاد  عندها  الوطن، 

نفسه حتت تصرف القيادة ساعة تشاء.
بلوغه سنوات  بسبب  تقاعد  من  بأن  لنقول  هذه  واقعتنا  نسرد   
اخلدمة أو إلصابة أو اعاقة فهذا ال يعين تقاعدًا من العمل الوطين 
بل هؤالء اجلنود هم خط دفاعنا األخري ان دق النفري عكس بعض 

مع  طائرة  اول  يف  نراهم  احملن  وقوع  فعند  ومسؤولينا  نوابنا 
أي  اىل  جدًا  الكرمية  معاشاتهم  وتصلهم  الوطن  خارج  عائالتهم 

عاصمة اختاروها ليتمتعوا باهلدوء والراحة.
ان هلؤالء اجلنود املتقاعدين احلق يف حياة حرة كرمية مع عائالتهم 
وما املبالغ املالية اليت يطالبون بها اال حقهم املقتطع من معاشاتهم 
على مدى السنني، فهؤالء اجلنود امليامون هم الذين أنتجوا وطننًا 

تربع على مقدراته من يصفهم بغري املنتجني.
االقرتاع  صناديق  تسّطروا يف  بان  البواسل  اجلنود  أيها  تذكروا 
أساطري تعودت ذنودكم على خطها فتلفظ كل نائب غري »منتج« 

وتطرحه على قارعة التاريخ حيثما جيب ان يكون ..
مارك البطي

  

للعسكريني املتقاعدين حق على الدولة والسياسيني

العقاري.

األسرتالية  البنوك  لوي  وانتقد 
ملنحها قروضا ألشخاص ليسوا 

مؤهلني لذلك.

املستمر  »االرتفاع  لوي:  وتابع 
وزيادة   السلبية  املديونية  يف 
أسعار املنازل خطر يهدد الصحة 
املستقبلية لالقتصاد األسرتالي 

ويزيد من هشاشة األمور.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ويلز  ساوث  نيو  أطفال  أصبح 
يف حالة من الرعب من إمكانية 
عدم قدرتهم على امتالك منزل 
أزمة  ظل  يف  املستقبل  يف 
تضرب  اليت  املرعبة  العقارات 

الوالية األسرتالية.
أطفال يف الثانية عشرة حتدثوا 
قدرتهم  عدم  من  خوفهم  عن 
املستقبلية على امتالك وحدات 

سكنية، وفقا لبحث جديد.
العقارات  أزمة  أن  ويبدو 
أصبحت تشغل بال اجلميع أكثر 
أو  النووية  احلروب  خماوف  من 
اهلجمات اإلرهابية، أو األمراض 

امليكروبية القاتلة.
أندرو جونسون  من جانبه، قال 
مناصر حقوق األطفال والشباب 
استطالع  إن  ويلز  ساوث  بنيو 
فقط   %  50 أن  كشف  رأي 
من أطفال الوالية واثقون  من 
بينما  مسكن،  امتالك  إمكانية 
يقدروا  لن  إنهم   %  33 قال 

على حتمل ذلك.

الكثري  رأينا  »لقد  واضاف: 
فكرة  أن  تثبت  اليت  األدلة  من 
باتت  منزل  شراء  على  القدرة 
بالنسبة  رئيسي  قلق  موضع 

لألطفال والشباب.
أنه  طفل  اخربنا  »لقد  وتابع: 
على  قدرته  من  متيقنا  ليس 
شراء مسكن بالقرب من والدته 

وجدته«.
أننا  »أعتقد  جونسون:  وأردف 
اآلن ندرك مجيعا أن تلك القضية 
باتت تتوغل بني السكان، بينهم 
عاما   24 عمر  حتت  مليون   2.4

بوالية نيو ساوث ويلز«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أزمة العقارات ختيف أطفال نيو ساوث ويلز

يتخوف االطفال من عدم قدرتهم على تملك منزل يف املستقبل

50% يثقون من قدرتهم على امتالك منزل



Page 12صفحة 12     

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

الدليل التجاري

 2017 نـيسان   15 Saturday 15  April 2017الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات

 2017 نـيسان   15 Saturday 15  April 2017الـسبت 

يقضي  مرسوم  إلصدار  االتصاالت  وزارة  تستعّد 
خبفض تعرفات االنرتنت وزيادة سعات املشرتكني 
وخفض أسعار خطوط الـE1 ملقدمي اخلدمات الكبار 
بغية إخراج بعض الشركات الصغرية، اليت ُرّخص 
هلا أخريًا، من السوق. احلجة وراء هذا القرار هي 
بطرس  السابق  االتصاالت  وزير  خمّلفات  إزالة 
والصيانة  لالستثمار  السابق  العام  واملدير  حرب، 
يف الوزارة عبد املنعم يوسف، اللذين حبسا فائض 
اخلدمات  مقدمي  لعشرات  ورّخصا  املتاح  السعات 
توسيع  ساهم يف  ما  السوق،  هلم  تّتسع  ال  ممن 
القرار  هلذا  أن  إال  الشرعي،  غري  االنرتنت  سوق 
املتهالكة  االتصاالت  شبكة  على  تقنية  تداعيات 

واملنافسة يف السوق.
مت إخراج عبد املنعم يوسف من إدارة قطاع االتصاالت، 
لكن اإلرث الكبري من الفشل واملشاكل اليت تركها 
جيثمان على كاهل هذا القطاع. فاالنرتنت اليوم يف 
أسوأ حاالته؛ بنية حتتية متهالكة تنتج خدمات رديئة 
وختلق قطاعات موازية غري شرعية فيما األسعار يف 

مستويات باهظة.
االتصاالت  وزارة  بدأت  الواقع،  هذا  من  انطالقًا 
السعي حنو إجراء تغيريات يف بنية السوق تتم عرب 

خّطني متوازيني:
يقضي  مرسوم  مشروع  بإعداد  يتعلق  األول  ــ 
خبفض تعرفات االنرتنت للمشرتكني وزيادة سعات 
 E1الـ خلطوط  تنازلية  تعرفة  واعتماد  االستهالك، 
لتزويد  اخلدمات  مقدمي  شركات  تستعملها  اليت 
املشرتكني خبدمات االنرتنت. وحبسب املعلومات، 
يرتفع  تنازلية حبيث  أسعار  اعتماد  الوزارة  تقرتح 
سعر خط الـE1 كلما كانت الشركة تستخدم خطوطًا 
أكثر.  خطوطًا  تستخدم  كانت  كلما  وينخفض  أقل 
وبالتالي سيكون سعر الشركات الكبرية أدنى من 

السعر للشركات الصغرية.
شبكة  من  األوىل  املرحلة  بتسلم  يتعلق  الثاني  ــ 
أوبتيك املنفذة منذ سنوات وغري املشغلة  الفايرب 
حتى اآلن، وربط كبار املستهلكني بها، أي أكثر 
اجليش،  اخللوي،  شركات  )تضم  نقطة   ٣٥٠ من 
املصارف…(،  املستشفيات،  الصحف،  اجلامعات، 
والعمل على املرحلة الثانية من الشبكة اليت تتيح 
أكرب  سعات  من  االستفادة  واملؤسسات  لألفراد 

وسرعات أعلى.
العاملني  أوساط  بني  املتداولة  املعطيات  حبسب 
التعرفات  خفض  مشروع  فإن  القطاع،  هذا  يف 
املقرتح يستند إىل مربرات متصلة بتداعيات احلقبة 
السابقة على السوق. فمنذ سنوات كان هناك 1٦ 
مقدم خدمات انرتنت، إال أن العدد ارتفع إىل أكثر 
من 11٠ شركات أيام الوزير بطرس حرب واملدير 
العام لالستثمار السابق عبد املنعم يوسف، وهذا 
الرقم يفوق كثريًا قدرة السوق على االستيعاب، 
برأي القيمني اجلدد على إدارة الوزارة. الرتخيص 
لعشرات الشركات أغرق السوق فيما كان يوسف 
يشّد اخلناق على توزيع السعات الدولية، ما أدى 
واخنراط  الشرعي  غري  االنرتنت  سوق  توسيع  إىل 
بعض الشركات املرخص هلا يف أيامه، يف عمليات 
يف  وبيعها  وتركيا  قربص  من  االنرتنت  تهريب 
لبنان بشكل غري شرعي، وهو ما فّوت على اخلزينة 

ماليني الدوالرات.
يف اعتقاد الكثري من العاملني يف هذا اجملال، أن 
هذا الواقع يدفع إىل خطوة يف االجتاه املعاكس، 
االستيعابية  القدرة  بني  املواءمة  اجتاه  يف  أي 
للسوق وبني إمكانات الشبكة. ولذا، اختذت وزارة 
االتصاالت قرارها يف شأن تعرفات السعات الدولية 

بشكل متواز مع تشغيل شبكة فايرب أوبتيك.
خلفية هذا القرار أن خفض تعرفات الـE1 سيؤدي 
غري  الشبكة  فيما  االستهالكي  الطلب  زيادة  إىل 
قادرة على استيعابه، وبالتالي فإن تشغيل املرحلة 
من  جزءًا  سيليب  أوبتيك  الفايرب  شبكة  من  األوىل 
متطلبات االستهالك، على أن تلحقها املرحلة الثانية 
أنه  إال  السنة.  ونصف  تتجاوز سنة  ال  خالل فرتة 
ستكون هلذا القرار نتائج خمتلفة على بنية السوق 
إذ أن خفض تعرفات السعات الدولية فوق سقف 
تلقائيًا إىل  حمدد خلطوط E1 لكل شركة سيؤدي 
اخلدمات، وال سيما  مقدمي  عدد شركات  تقليص 

الصغرية.

مشروع مرسوم خلفض تعرفات االنرتنت: 
الـتخلّـص مـن الـشركـات الـصغرية

محمد وهبة
تراجع جملس شورى الدولة، الثالثاء املاضي، عن 
قراراته املتعلقة بوقف تنفيذ رخصة بناء مشروع 
»االيدن باي« على شاطئ الرملة البيضاء. حبسب 
اجلهة املدعية، مل ُيعلل اجمللس أسباب تراجعه، 
على عكس ما قام به سابقًا عندما أوقف تنفيذ 
الرخصة، فيما يقول رئيس الغرفة القاضي نزار 
بدور  يقوم  أن  يستطيع  ال  القضاء  إن  األمني 
يف  صالحياته  وإن  النواب  جملس  أو  احلكومة 
امللف حمدودة جدًا. يرى املعرتضون على القرار 
اجلديد »أن تراجع اجمللس عن قراره هو مبثابة 

مكافأة غري مستحقة لشركة احتقرت القضاء«
القاضي  برئاسة  الدولة،  شورى  جملس  أصدر 
نزار األمني، أمس، قرارًا تراجع فيه عن القرارين 
بوقف  واملتعّلقني  عنه  الصادرين  اإلعداديني 
تنفيذ رخصة بناء مشروع »االيدن باي ريزورت« 
على شاطئ الرملة البيضاء، واليت منحها حمافظ 
بتاريخ  شبيب  زياد  القاضي  بريوت  مدينة 
2٠1٦/9/٦، لـ«الشركة العقارية والسياحية ايدن 

روك«.

وبذلك يكون اجمللس قد أجاز للشركة استئناف 
الشركة  فإّن  وللتذكري،  املشروع.  يف  أعماهلا 
مل تلتزم بالقرارين اإلعداديني املرتاجع عنهما، 
تشييد  من  متّكنت  حتى  أعماهلا  استكملت  فهي 
الدعم  ُمستمدة  »قياسية«،  بفرتة  طبقات  ست 
من وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق ومن 
»اخلط  مجعية  دفع  األمر  هذا  شبيب.  احملافظ 
األخضر« اىل اللجوء اىل قاضي األمور امُلستعجلة 
الذي أصدر  القاضي جاد معلوف،  يف بريوت، 
بدوره قرارًا يف أواخر آذار املاضي يقضي بوقف 
األعمال يف الورشة »حتت طائلة غرامة إكراهية 
يوم  كل  عن  لبنانية  لرية  مليون   1٥٠ قدرها 
اليت  بالرخصة  العمل  إعادة  )...( حلني  خمالفة 
جُتيز هذه األعمال أو إىل حني استصدار رخصة 

جديدة«.
مبعنى آخر، مل تتوقف األعمال يف الورشة إال بعد 
صدور قرار قضائي ثالث. ومع تراجع اجمللس 
العجلة  قضاء  قرار  ُحكمًا  يسقط  قراريه،  عن 
أعمال  جُتيز  اليت  بالرخصة  العمل  إعادة  بسبب 

البناء.
أثار تراجع اجمللس عن قراريه استغراب مجعية 
أن  وخصوصًا  امُلدعية،  اجلهة  األخضر«،  »اخلط 
القرار »مل ُيرفق بالتعليل الواضح حيال دوافع 
الرتاجع عن قرار وقف التنفيذ، علمًا بأن اجمللس 
نفسه استفاض بالتعليل واملوجبات اليت دفعته 
حنو توقيف تنفيذ الرخصة«، وفق ما يقول رئيس 

اجلمعية علي درويش لـ«األخبار«.
تقول خالصة احلكم إن اجمللس استند اىل حقه 
أي  يف  اإلعدادية  قراراته  يف  النظر  ُيعيد  بأن 
معطيات  وجود  امللف  من  يتبني  »عندما  وقت، 
قانونية أو واقعية من شأنها أن تستوجب إعادة 
القرارات«.  هذه  عن  بالتالي  والعدول  النظر 
اجلدير باإلشارة أن اجمللس عندما أصدر قراره 
اإلعدادي األول بتاريخ 2٠17/2/8 املتعلق بوقف 
تنفيذ الرخصة استند )أيضًا( اىل أسباب »جدية« 
فهل  الرخصة،  تنفيذ  وقف  تستدعي  و«مهمة« 

انتفت هذه األسباب؟
ال  بالطبع  الضرر  إن  األمني  القاضي  ويقول 
يزال موجودًا. ملاذا تراجعتم إذًا؟ جُييب القاضي 
األمني بـ«أن الشق املتعّلق بنظام البناء ومبلكية 
العقارات مل يكن واضحًا يف السابق وقد جرى 
استيضاحه، وعلى ضوء هذه اإليضاحات مل تعد 
األسباب جّدية كفاية«. هناك من أثار منذ فرتة 
هل  الرتاجع،  أجل  من  لضغوط  تعّرضكم  ُشبهة 
تراجعكم عن القرار سببه هذه الضغوط؟ ينفي 
القاضي األمني أن تكون قد مورست عليه أي 
ضغوط، الفتًا اىل أن الغرفة الناظرة يف القضية 
»تابعت امللف بكل جهد وجدية«. ُيرّكز القاضي 
األمني على أن تراجعه عن القرارين ال يعين بّت 
دعوى إبطال الرخصة نهائيًا، الفتًا اىل أن قراره 
»استكمال  يعين  املاضي،  الثالثاء  الصادر، 

األعمال فقط«.
»بعد  اآلتي:  فكان  القرار،  الختاذه  تربيره  أما 

جملس شورى الدولة يرتاجع عن قراراته: مكافأة غري 
مستحقة لشركة احتقرت القضاء

التدقيق بامللف، تبنّي أن الكثري من املخالفات 
كنا  الذي  باحلجم  تكن  مل  ظاهرة  لنا  بدت  اليت 
من  وليس  البحتة،  القانونية  الناحية  من  نظنه 
وُيضيف:  البحري«.  الشاطئ  محاية  ناحية 
»امُلشكلة تكمن يف كيفية التحّرك. مثاًل املنطقة 
املخطط  يلحظها  كان  عليها  البناء  جيري  اليت 
التوجيهي للكورنيش البحري عام 19٦٦. احلراك 
يبدأ بإعادة املطالبة بالعمل مبخطط الكورنيش. 
هذه  تكون  الكورنيش،  إلغاء  ومع  اآلن  لكن 
العقارات قد حتررت. السؤال هنا إذًا ملاذا ُألغي 
املخطط؟ والطرح هنا ليس قضائيًا«. ملن نلجأ 
يقول  البحري؟  العام  امُللك  محاية  أجل  من  إذًا 
صالحيات  إن  الصدد  هذا  يف  األمني  القاضي 
القضاء حمدودة وهي تنظر يف خمالفات حمددة. 
من  جدًا  قريب  املشروع  أن  »صحيح  وُيضيف: 
البحر، لكن هذه ليست مشكلة الشركة صاحبة 
األمالك  حُتّدد  أن  العقار، فعلى وزارة األشغال 
ألصحاب  تعويضات  تعطي  وأن  البحرية  العامة 
هلؤالء  يسمح  البناء  قانون  حاليًا،  العقارات. 
بالبناء، وهنا تنتهي صالحياتنا، ال نستطيع أن 
نقوم بدور احلكومة أو بدور جملس النواب. لنا 
دور حمدد وملف دعوى حمدود«. خيتم القاضي 
العقار  يف  تكمن  ال  »املشكلة  بالقول:  األمني 
هي  امُلشكلة  فقط.  عليه  البناء  جيري  الذي 
الشاطئ  على  املمتدة  العقارات  مجيع  ُمشكلة 
قضائيًا  حلها  جيري  ال  املشاكل  هذه  البحري. 
عرب حاالت خاصة حُنّملها للقضاء«، الفتًا اىل أنه 
وأنا  البحري  العام  امللك  »متعاطف شخصيًا مع 
ضّد البناء«، لكنه ال يستطيع أن ُيشغل عواطفه 

»كي ال يظلم الطرف اآلخر«.
من جهته، يقول وكيل مجعية »اخلط األخضر«، 
القانونية«،  »املفكرة  جلمعية  التنفيذي  واملدير 
أكثر  قّدمت  اجلمعية  إن  صاغية،  نزار  احملامي 
البيئي  باألثر  تتعّلق  وقوية  ُمسندة  دفوع  من 
الدفوع  هذه  »ومجيع  العام،  وامللك  والشاطئ 
تطرح مشاكل ودوافع جّدية«. يرى صاغية أن 
تراجع اجمللس عن قراره ُيثبت أن خلفية القضاء 
جتاه قضايا البيئة ال تزال حمدودة جّدًا، »األمر 
العمل للتحذير من  الذي يدفعنا حنو املزيد من 
الدعوى  أن  اىل  الفتًا  القضايا«،  هذه  خطورة 
بإيقاف  املطالبة  مستمرون يف  و«حنن  ُمستمّرة 
القانونية  باإلجراءات  وسنقوم  الرخصة  تنفيذ 

املناسبة اليت سنعلن عنها يف ما بعد«.
يلفت صاغية يف حديثه إىل »األخبار«، اىل أن 
تنتهك  الشركة  »اللبنانيني شهدوا كيف كانت 
عن  خنوض  من  حنن  وكنا  القضاء،  قرارات 
القضاء معركة استقالليته، وكان األمل من هذه 
بدوره  يقوم  أن  أجل  من  القضاء  دعم  املعركة 
»الرتاجع  وُيضيف صاغية:  خدمة اجملتمع«.  يف 
العام  للرأي  ُيظهر  التنفيذ  وقف  قرارات  عن 
كانت  الذي  نفسه  باالجتاه  ذهب  القضاء  أن 
للشركة  مسحت  اليت  النافذة  القوى  إليه  تشد 
باستكمال أعماهلا وبتجاهل القرارات القضائية«، 
مكافأة غري  القرار«هو مبثابة  أن هذا  اىل  الفتًا 

ُمستحقة لشركة احتقرت القضاء«.
الشركة  حمامي  تصريح  الصدد،  هذا  ُيذكر يف 
بهيج أبو جماهد يف آذار املاضي، الذي وصف 
اىل  الفتًا  »األرعن«،  بالقرار  قرار اجمللس  فيه 
أنه ستتخذ إجراءات قانونية حبق كل من تسّول 

له نفسه التعدي وإحلاق األذى باملشروع.
ويقول أبو جماهد إن الشركة »قالت من أول يوم 
إنها ستنفذ املشروع بقوة القانون«، الفتًا اىل 
أن أي اعرتاض على هذا املشروع يبّته القضاء 
الوهمية واالعرتاضات يف  »وال يكون باملعارك 

الشارع«.
 وُيشري أبو جماهد اىل أن اجلهة املدعية مل ُتلحق 
الرتخيص باعرتاضها لدى شورى الدولة. وبعد 
بالرتخيص  له  تقدمنا  للقرار،  اجمللس  إصدار 
بالرتاجع  قراره  أصدر  عليه  وبناًء  عليه،  واطلع 
عن وقف تنفيذ الرخصة«. ماذا لو بّت اجمللس 
أبو  جُييب  بعد؟  ما  الرخصة يف  وأبطل  الدعوى 
ترخيص  مبوجب  ُأنشى  املبنى  »إن  جماهد: 

قانوني، ما يعين أن املبنى يبقى قانونيًا«.

هديل فرفور

الشركات  من  عدد  اعرتاض  القرار  هذا  أثار  وقد 
وال  تقنيًا  ال  مدروسة  غري  نتائجه  أن  رأت  اليت 
شركات  حضور  تعزيز  إىل  سيؤّدي  فهو  سوقيًا. 
متلك  اليت  الشركات  األخرى.  حساب  على  كبرية 
ستزداد  اجلغرايف  واالنتشار  املالية  اإلمكانات 
قدرتها التنافسية من خالل استئجار مئات اخلطوط 
اإلضافية بالتعرفة املتدنية، ما خيفض كلفتها وحيقق 
هلا املزيد من األرباح. أما الشركات الصغرية اليت 
مالية  قدرة  ولديها  جغرافيًا،  طلب حمصور  لديها 
حمدودة، لن تتمكن من جماراة الشركات الكبرية، 
وستكون كلفتها أعلى من غريها ما حيّد من قدراتها 
االكثر  فإن  جتارية،  مصادر  وحبسب  التنافسية. 
اليت متلكها  الشركة  القرار هي  استفادة من هذا 
 .IDM - cybErIa شركة  أي  احلريري،  جمموعة 
ولديها  وازنة  سوقية  حّصة  متلك  الشركة  فهذه 
ما  اجلغرايف  واالنتشار  والتقنية  املالية  القدرات 
جيعلها قادرة على زيادة حّصتها بسهولة يف حال 

خفض كلفة خطوط السعات الدولية.
والالفت أن زيادة عدد مقدمي اخلدمات يف السوق 
السعات  تأجري  تقنني يف  مع  متزامنًا  جاء  سابقًا، 
على  الطلب  كان  يوسف  والية  خالل  الدولية. 
فيما  جيغابيت،   2٠٠ يبلغ   E1الـ خطوط  استئجار 
كانت موافقات يوسف تليب ٦٠٪ من هذا الطلب 
كحّد أقصى وسط تربيرات بأن هذا السقف هو احلّد 
من  استعماهلا  للبنان  املتوافرة  للسعات  األقصى 
اخلطوط البحرية. املفاجأة كانت يف اكتشاف وجود 
 7.٥ يعادل  ما  أي  جيغابيت،   1٥٠٠ تبلغ  سعات 
أضعاف الطلب السوقي. كلفة كل خط تبلغ ٥.1 
مليون دوالر شهريًا، أما الربح الفائت من تشغيله 
فهو يقدر باملاليني. بعض التقديرات تشري إىل أن 
اهلدر بلغ يف تلك املرحلة 1٠٠ مليون دوالر سنويًا، 

أي حنو ٥٠٠ مليون دوالر خالل مخس سنوات.
قطاع  يف  العاملني  بعض  يعتقد  املقابل،  يف 
لن  أوبتيك  فايرب  شبكة  تشغيل  أن  االتصاالت، 
يف  الشبكة  قدرة  زيادة  على  كبري  أثر  له  يكون 
استيعاب الطلب الناشئ عن خفض السعر. وتفضل 
هذه املصادر أن تصف الوضع على النحو اآلتي: 
إن خطوط الـE1 هي عبارة عن أوتوسرتاد متّر فيه 
االنرتنت، وتشغيل عدد كبري منها، يعين أن عدد 
السيارات اليت ستمّر على هذا األوتوسرتاد سيكون 
أكرب فضاًل عن أنه ال يوّفر السرعة املطلوبة. الشبكة 
يف حالة رّثة، ألن املشرتكني حيصلون على االنرتنت 
بواسطة كابالت حناسية قدمية العهد ومضى عليها 
الزمن. جيب االطالع على تركيبة الشبكة قبل أي 
حبرية  كابالت  عن  عبارة  هي  الشبكة  هذه  شيء. 
تؤمن السعات الدولية، وهي مربوطة بالسنرتاالت 
حيث خترج الكابالت النحاسية. وبالتالي فإن حتديث 
الشبكة هو الذي يبقي الطلب قاباًل للتغطية باجلودة 
املطلوبة. طبعًا مشروع الفايرب أوبتيك ميكنه أن يقوم 
بهذه املهمة على أكمل وجه، إال أن املرحلة األوىل 
منه مل يبدأ تشغيلها بعد وهي تربط عددًا حمدودًا 
كانوا من كبار املستهلكني.  وإن  من املشرتكني 
ومتديد كابالت فايرب أوبتيك إىل املستهلك النهائي 
هذه  لتمديد  مشروع  وهناك  طوياًل،  وقتًا  يتطلب 
الكابالت إىل الكابينات يف الشوارع األساسية لكنه 
مشروع يتطلب وقتًا أيضًا، وهو ليس حاًل نهائيًا 
بل هو حّل جزئي ألن الكابينات يف الشوارع ستكون 

موصولة على الشبكة النحاسية القدمية.
الوصفة البديلة

اخلطوات  تكون  أن  من  املخاوف  بعض  برزت 
األوىل لوزير االتصاالت مجال اجلراح، حتت عناوين 
تصحيح اخللل يف قطاع االتصاالت وحتديث الشبكة 
وتوسيع قدرتها لتحسني كفاءة اخلدمات واجتذاب 
استثمارات إضافية يف القطاع، هي جمّرد خطوات 
عبد  تركة  من  التملص  هدفها  أن  توحي  شعبوية 
املال  األوضح يف هدر  املنعم يوسف، ومظاهرها 
العام وخلق االنرتنت غري الشرعي. إال أن السياق 
من  بديل  خلق  إىل  يرمي  عليه  العمل  الذي جيرى 
االتصاالت  وزير  مّيوت، مستشار  نبيل  يوسف هو 
رئيس  لدى  خاصة  مبكانة  حيظى  الذي  احلالي، 
احلكومة سعد احلريري ومدير مكتبه نادر احلريري. 
هي  الشعبوية  اخلطوات  هذه  تكون  أن  من  القلق 

مقدّمة للصفقات الكبرية يف القطاع.
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مقاالت وتحقيقات

مطار  على  صاروخية  ضربات  بشن  القرار  الختاذ  الكاملة  القصة 
عن  ناجتة  أنها  قيل  وصور  ريف محص  يف  السوري  ات  َعيرْ الشُّ

اهلجوم الكيميائي يف خان شيخون تؤثر على قرار ترامب.

نقلت وكالة رويرتز أّنه عصر اخلميس، وقبل ساعات من إطالق 
السوري ريف  ات  َعيرْ الشُّ صواريخ توماهوك األميكية على مطار 
محص، عرض املستشارون العسكريون للرئيس األميكي دونالد 
ترامب ثالثة خيارات لـ«معاقبة الرئيس السوري بشار األسد على 
هجوم بغاز سام أو حبياة مدنيني«، وذلك خالل اجتماع ُعقد يف 

الجو. إيه –  غرفة آمنة يف منتجع مار – 

وكان الرئيس األميكي يف منتجعه يف فلوريدا لعقد أول قمة له 
مع نظيه الصيين شي جني بينغ، لكن مسؤواًل قال لرويرتز بأّن 
َيت جانبًا إلفادة بالغة السرية من مستشار األمن القومي  القمة ُنِّ

ماكماسرت ووزير الدفاع جيم ماتيس.
وقال هذا املسؤول إّن ماكماسرت وماتيس عرضا على ترامب ثالثة 
خيارات سرعان ما تقّلصت إىل اثنني: قصف قواعد جوية عديدة أو 
ات القريبة من مدينة محص، حيث انطلقت الطائرة  َعيرْ قاعدة الشُّ

العسكرية اليت تدعي واشنطن أنها نفذت اهلجوم بالغاز السام.

وأضاف املسؤول األميكي أّن ترامب اختبار بعد السماع إىل نقاش 
الروسية  البشرية  اخلسائر  حد  ألدنى  التقليل  األفضل  من  بأّن 
قاعدة  على  كروز  صواريخ  من  سلسلة  بإطالق  وأمر  والسورية، 
ات العسكرية. وتابع أّن ماتيس وماكماسرت قاال إن اختيار  َعيرْ الشُّ
ذلك اهلدف سيوجد أوضح رابط بني استخدام األسد لغاز األعصاب 

والضربة االنتقامية.

الروس  املستشارين  إقامة  أماكن  فإّن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
حميط  يف  توجد  املدنيني  العمال  وبعض  السوريني  والطيارين 
القاعدة، وهو ما يعين أنه ميكن تدميها من دون اجملازفة بسقوط 
العمل  ساعات  غي  يف  اهلجوم  وقع  إذا  خاصة  الضحايا،  مئات 

الطبيعية للقاعدة.

اإلدارة  إّن  للوكالة  املناقشات  على  مّطلع  آخر  مسؤول  وقال 
األميكية لديها خطط طوارئ لضربات إضافية حمتملة مع حلول 

ليل اجلمعة اعتمادًا على كيفية رد األسد على اهلجوم األميكي.

ذلك  كان  إذا  ما  حيدد  من  »الرئيس  املسؤول  هذا  وأضاف 
)الضربات اجلوية( انتهى. لدينا خيارات إضافية جاهزة للتنفيذ«.

خيار »قطع الرأس«
وقال ثالثة مسؤولني شاركوا يف املناقشات لرويرتز إّن ترامب 
اعتمد يف مواجهة أّول أزمة له يف جمال السياسة اخلارجية إىل حد 
السابق  اجلنرال  ماتيس،  متمّرسني:  عسكريني  على ضباط  بعيد 
جنرال  لفتنانت  وهو  وماكماسرت،  األميكية،  البحرية  مشاة  يف 
يف اجليش األميكي، وليس على املسؤولني السياسيني الذين 

هيمنوا على قراراته السياسية يف األسابيع األوىل لرئاسته.
وقال مسؤوالن كبيان شاركا يف هذه االجتماعات إنه فور ورود 
أنباء عن اهلجوم بالغاز يوم الثالثاء طلب ترامب قائمة خبارات لـ 

»معاقبة األسد«.
الثالثاء  مساء  برتامب  التقوا  إنهم  اإلدارة  مسؤولي  كبار  وقال 
وقدموا خيارات منها عقوبات وضغوط دبلوماسية وخطط جملموعة 
متنوعة من الضربات العسكرية على سوريا، ومجيعها كانت معّدة 

قبل أن يتوىّل السلطة.
وقال أحد املسؤولي إّن أكثر اخلبارات قوة ُيسّمى بضربة »قطع 
الرأس« على قصر األسد الرئاسي الذي يقبع منفردًا على قمة إىل 

الغرب من وسط دمشق«.
إنه  األسئلة وقال  لديه كثي من  ترامب كان  أّن  وذكر مسؤول 
أراد أن يفكر بشأنها، لكنه كان لديه أيضًا بعض املالحظات وأراد 

تنقية اخليارات.
ترامب  املخبارات ومستشارو  قال مسؤولو  األربعاء،  ويف صباح 
العسكرية إنهم تأكدوا من أن القاعدة اجلوية السورية اسُتخدمت 
22 املقاتلة  لشّن اهلجوم الكيميائي وإنهم رصدوا طائرة سوخوي – 

اليت نّفذته، حبسب رويرتز.
ن«! »سرَتورْ

األبيض،  بالبيت  الورود  حديقة  ترامب يف  األربعاء، ظهر  وعصر 
وقال إن اهلجوم »الذي يتعّذر وصفه، ضد »األطفال الّرّضع« غّي 

موقفه من األسد.

القصة الكاملة للغارات األمريكية على مطار 
الشُّعريات السوري

ميسم رزق

اختار ترامب خيارًا عسكريـًّا من بني ثالث عـُرضت عليه من قبل مستشاريه
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وحني ُسئل عّما إذا كان بصدد صياغة سياسة جديدة سوريا فرّد 
ن«! بالقول »سرَتورْ

بالتوقيت احملّلي، دعا اجلنرال  الثالثاء  وعند الساعة 3:45 عصر 
جوزيف دانفورد، رئيس هيئة األركان األميكية املشرتكة، إىل 
لوضع  البنتاغون  املسّلحة يف  القّوات  فروع  لقادة  طارئ  اجتماع 

اللمسات األخية على خطة الضربات العسكرية.
وقال البيت األبيض إّن ترامب وّقع بعد قليل من ذلك على أمٍر 

بشّن اهلجمات الصاروخية.

الواشنطن بوست: الصور فعلت فعلها يف قرار ترامب

قالت صحيفة الواشنطن بوست األميكية إنه وبعد أن بدأ الرئيس 
يف  االستخبارات  من  امللّخصات  بتلّقي  ترامب  دونالد  األميكي 
كانون األّول/ يناير املاضي، طلب فريق الرئيس اآلتي: »الرئيس 
كان متعّلمًا مسعّيًا وبصرّيًا، هل من املمكن أن يشمل امللّخصص 
عددًا أقّل من الكلمات، وأن يتم استخدام بداًل من ذلك التصميمات 

الغرافيكية والصور بشكل أكرب«؟
باإلضافة إىل ذلك، قام فريق الرئيس ترامب بعد دخول األخي 
إىل مكتبه يف البيت األبيض، بتحويل خطط الطوارئ الذي كان 
قد أعّدها فريق الرئيس األميكي السابق باراك أوباما إىل مواد 
أكثر وضوحًا، حيث مّتت إضافة الصور، حبسب ما قاله مسؤولون 

أميكيون مطّلعون للصحيفة األميكية.
وحبسب الصحيفة، فإّن »صورًا بشعة« هلجوم كيميائي وقع يف 
سوريا هذا األسبوع، أثّرت برتامب، دافعة الرئيس األميكي، الذي 
رّوج لشعار »أميكا أّواًل« وعدم التدّخل، إىل تفويض إطالق 59 
صاروخًا من طراز »توماهوك« على أهداف سورّية مساء اخلميس.

املسؤولون الكبار يف اإلدارة األميكية وأضعاء الكونغرس الذين 
تأثر بشكل خاص  األميكي  الرئيس  إّن  قالوا  ترامب  مع  حتدثوا 
بصورتني، األوىل ألطفال صغار خالل حماوالت لتطهيهم من غاز 
أبيض،  ه، يف قماط  والثانية ألٍب مفجوٍع حيمل طفَليرْ األعصاب، 

وقد توّفوا إثر تسّممهم.
الرئيس األميكي  أّنه بعد مشاهدة  أحد مستشاري ترامب  وقال 
لألحداث يف سوريا خالل النهار وحتى وقت متأخٍر من الليل، بدأ 
يف  والرهيبة  الفظيعة  اللقطات  عن  املوظفني  كبار  إىل  يتحدث 

سوريا.

مأزق  من  ترامب  انتقام  أنها  يبدو  األميكية  الصواريخ   ضربة 
سياسي وضع نفسه فيه. وعلى الرغم من التلميح األميكي بأنه 
رمبا  العسكري  التدخل  هذا  ارتدادات  لكن  واحدة،  ملرة  عدوان 

تفيض عن سياق احلسابات األميكية.
نفسه  يوّرط  أن  ترامب  دونالد  األميكي  الرئيس  يشأ  مل 
مواجهة  أولوية  بشأن  مواقف  من  أختذه  عّما  الكاملة  باالستدارة 
»داعش« وجتاوز البحث العقيم عن إسقاط الرئيس بشار األسد. 
فاحلملة الدبلوماسية واإلعالمية بشأن استخدام السالح الكيماوي 
الغربي ويف  اإلعالم  عدوانية يف  خلفيات  ذات  عواصف  أثارت 
أروقة القرار األميكي والغربي. وقد جّرت هذه العواصف الرأي 
العام وراءها يف محأة تذّكر بأجواء التحضي لعدوان سابق يف 
العام 2013، الذي أحبطه الرئيس الروسي مع باراك أوباما يف 

اللحظات األخية.
ترامب الذي بدأ جمده االنتخابي بالتهّجم على ما مساه »ضعف 
أوباما« املرتاجع عن العدوان، وجد نفسه يف حدث مشابه موضع 
اتهام »بالضعف« إذا مل يربز أنياب العدوان وال سيما أنه يتخبط 
يف أزمات إدارة تقول ما ال تفعل وتفعل ما ال تقول. ففي مثل 
هذه الظروف اليت حتيق برتامب من كل صوب فإن عدم الرد 
بشكل من أشكال العدوان ميكن أن يطيح مبا بقي له من صدقية 
يرجوها الذين عقدوا عليه آمااًل كبية، وهي فرصته املثالية ألن 

خيبط خبط عشواء على قارعة الطريق.
لكن الرئيس املوصوف بالتهّور بدت هلجته شديد التعقل أثناء 
وضعتها  جّوية  ضربة  خطة  استحضار  عشية  بالعدوان  التهديد 
ُتعّد وال حتصى  أوباما على األرجح بني خطط وملفات ال  إدارة 
من دون أن تكون جمدية يف تغيي املعادالت. فلم يقل ترامب 
إنه تراجع عن أولوية مواجهة »داعش« مبا يعين ذلك من تغيي 
األميكية  االسرتاتيجية  يف  األسد  الرئيس  إسقاط  اجتاه  يف 
املقبلة. بل مل يذكر ومل يلّمح إىل تراجع عن تأجيل البحث العقيم 
يغّي  أن  بعدوان ميكن  يتوّعد  أو  يهّدد  النظام ومل  إسقاط  يف 
اليوم  ترامب  يعرتض  فما  واالسرتاتيجية.  امليدانية  املعادالت 
قادرة  واشنطن  تكون  ال  فحني  باألمس  أوباما  اعرتض  ما  هو 
على الزّج جبحافلها العسكرية على األرض، تلعب يف اهلوامش 
وأوراق االحتياط الكثية اليت متتلكها من دون التوّغل إىل يف 

الغزو وفرض األمر الواقع.
الضربة اليت نفذتها صواريخ »توما هوك« من البحر، تشي إىل 
الغزو  اجتاه  يف  التمادي  شروط  توفي  عن  يعجز  العدوان  أن 
أنه  ذلك  عن  فضاًل  واالسرتاتيجية.  امليدانية  املعادالت  لتغيي 
األقل،  على  املنظور  املدى  يف  يتجاوز  ال  »حمسوب«  عدوان 
احلفاظ على ماء الوجه. فوزير اخلارجية األميكية ريكس تيلربسون 
أخطر موسكو«لتقليل املخاطر« حفاظًا على أمن املوظفني الروس 

والسوريني، حبسب بيان »البنتاغون«. 
لكنه يف واقع األمر حماولة لطمأنة روسيا بعدم التصعيد وإخطارها 
لسحب ما ميكن محايته من املطار. فضاًل عن ذلك أصابت بعض 
جسيمة،  خبسائر  إصابته  دون  من  املطار  متفرعات  الصواريخ 
بينما ضاعت الصواريخ األخرى يف أمكنة غي معروفة، وفق وزارة 

الدفاع الروسية.
ما يؤكده تيلرسون بأن العدوان »ال ميّثل تغييًا يف السياسة 
األميكية جتاه سوريا«، هو حتديدًا ما ال يأمله حلفاء واشنطن يف 
السعودية وأنقرة وإسرائيل. فهؤالء احللفاء ال يزالون حتت وطأة 
حتليالتهم بأن واشنطن قادرة على أن تقرر ما تشاء حني تشاء، 
بهيبة  القوي  ترامب  الضعيف املرتدد« وجاء  »أوباما  إذا ذهب 
»الكوي بوي« األميكي يف أرض اهلنود احلمر. ويف هذا السياق 
سارعت إسرائيل إىل املطالبة بتوسيع العدوان إىل إيران وكوريا 
الشمالية، بينما تراءى للرئيس الرتكي أن الفرصة سانة لفك 
الطوق الروسي عن رقبة تركيا يف سوريا. وتوقعت السعودية 
أن احللم بالشبح األميكي بدأ يتحقق مع فجر أميكي جديد يف 
سوريا واملنطقة. ويف هذا الوادي يستكمل الرئيس الفرنسي 
املّوال الذي تنذر نتائج االنتخابات الفرنسية بتغييه بعد برهة 

قصية.
العدوان  توسيع  وال  الكونغرس  يستشي  أن  ترامب  حياول  مل 
مبشاركة طائرة فرنسية من هنا وبارجة بريطانية من هناك، تهّربًا 
من الدخول يف ورطة أكرب من قدرات واشنطن على النجاة من 
وحول سوريا واملنطقة. ويف هذا االجتاه سيطي وزير اخلارجية 
املذابح  إلنهاء  اجلهود  »انضمام  حماواًل  موسكو  إىل  األميكي 
موسكو  ترامب. ويف  تعبي  الدماء يف سوريا«، حبسب  وإراقة 
اليت »مل توافق على الضربة«، وفق بيان »البنتاغون« رمبا يأخذ 
الكرملني العدوان سوطًا بيده لدفع اإلدارة األميكية نو وقف 
الرتدد يف احلل السياسي كما تراه موسكو. ويف وضع مواجهة 
السوري  اجليش  جانب  إىل  التنفيذ  موضع  و«داعش«  النصرة 
األميكية  املماطلة  مساحة  تضيق  العدوان  بعد  فما  وحلفائه. 
السورية  األرض  على  والسيف  جنيف  يف  السياسي  احلل  بني 

واملنطقة.

هل يقتصر عدوان ترامب 
على »فّشة اخللق«؟

قاسم عز الدين

طلب فريق ترامب بعد دخوله البيت األبيض إضافة الصور إىل ملخـّـصات 
االستخبارات
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اض يف عني احللوة. بعدما حتّول بالل  معركة عربا الثانية تخُ
بدر »مّشاعة« تكفريية حتّركه قوى داخل املخيم ويف لبنان 
ذ القرار أخريًا بإنهاء حالته بعد أن استفحل  وخارجه، اتخُّ
بالعبث بأمن عني احللوة وجواره. لكن بالل بدر ليس أمحد 
»فتح«  حركة  تبدو  فيما  وحده،  يقاتل  ال  وهو  األسري، 
متحدة هذه املرة بني قوات األمن الوطين التابع للسلطة 
الفلسطينية وقوات حممود عيسى )اللينو( احملسوب على 

القيادي املنشق عن احلركة حممد دحالن.
حّي  معقله يف  بدر  بالل  مغادرة  حول  الشائعات  ترويج 
الطرية كان آخر املناورات اليت لعبتها اجلماعات املتشددة 
يف املخيم، ليل االثنني املاضي، بعد التقدم الذي حققته 
»فتح« يف مربع بدر األمين إثر إعالن القيادة السياسية 
حتى  باملعركة  »االستمرار  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 
السيطرة على حي الطرية وإنهاء حالة بدر«، حبسب قائد 

القوات اللواء صبحي أبو عرب.
اليت  املفاوضات  من  ساعات  أعقب  احلاسم«  »القرار 
مقابل  النار  إطالق  بوقف  للقبول  فتح  على  عرضت 
معقله.  املشرتكة يف  األمنية  القوة  وانتشار  بدر  تواري 
»احلركة  رئيس  قادها  احلسم،  أّجلت  اليت  املفاوضات 
اإلسالمية اجملاهدة« الشيخ مجال خطاب و«عصبة األنصار 
اإلسالمية« وحركة »محاس« الذين تعهدوا بضمان التزام 
عسكري.  أو  أمين  عمل  أي  عن  وانقطاعه  التواري  بدر 
إعطاء  رفض  الذي  اللبناني  اجليش  فتح  »استشارت 
فرصة لإلسالميني بعد فشل تعهداتهم السابقة«، حبسب 

مصدر أمين فلسطيين. 
وبالفعل، أبلغت »فتح« قرارها باحلسم، يف اجتماع دعا 
إليه خطاب قبل ظهر االثنني يف مسجد النور، فانسحب 
نفذته  مباغت  هجوم  ذلك  وأعقب  احتجاجًا،  املفاوضون 
جدد  ما  »اللينو«،  مواقع  على  التكفريية  اجملموعات 

االشتباكات ظهرًا بعد هدوء حذر سجل صباحًا.
جمددًا، حاول فريق التفاوض الثالثي طرح مبادرة التسوية 
القائمة على تواري بدر. وزار وفد تفاوضي عصرًا رئيس 
العميد خضر محود،  اجلنوب  اجليش يف  استخبارات  فرع 
تعهدت  اليت  »العصبة«  لـ  نفسه  بدر  يسلم  أن  طارحًا 
وضعه يف اإلقامة اجلربية مقابل أن تنتشر القوة األمنية 

املشرتكة يف معقله يف حي الطرية. 
ماهر  بالشيخ  الوفد  استنجد  العرض،  محود  رفض  بعد 
محود الذي أجرى اتصاالت بالرئيسني ميشال عون ونبيه 
إليه تقدير  القرار باجليش الذي يعود  اللذين ربطا  بري 

الوضع امليداني، لتعود سخونة االشتباكات مساًء.
أن  إال  األقل،  على  العلنية  الفتحاوية«،  »الوحدة  ورغم 
أثار تساؤالت وحتذيرات من تدحرج األمور  تأخري احلسم 
حنو »سيناريو نهر بارد جديد«، وهو ما أشار إليه الشيخ 
فرتض  محود الذي وصف ما حيصل بـ »املهزلة، ألن األمر يخُ
راد احلسم  أنه حيتاج ساعات للحسم«، متسائاًل: »هل يخُ
أساسًا؟«، ومشريًا إىل »تلخل اإلمجاع على القضاء على 

هذه الظاهرة بسبب تأخر حركة فتح عن التحرك«.
وفيما استدعت »فتح« مؤازرة عسكرية من خميمي الربج 

عني احللوة: معركة عربا الثانية
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املخيم وكل هذه القوى أسرى بدر يف تكرار لتجربة تيار املستقبل 
وأمحد األسري يف صيدا«.

من يقاتل من؟
ذخرية  تنفد  مل  املتواصلة،  املعركة  من  أيام  أربعة  بعد  أنه  يبقى 

التكفرييني ومل ينقص عديدهم. فممن يتألفون؟
وفق املصدر، متكنت اجلماعات املتشددة يف املخيم من إعادة جتميع 
صفوفها بعد تشتتها عام 2007 عندما دخل اجليش إىل تعمري عني 

نهيًا حالة »جند الشام«.  احللوة، مخُ
الشام«  »جند  بقايا  جتميع  أسهم يف  السورية  األزمة  اندالع  لكن 
و«فتح اإلسالم« و«كتائب عبد اهلل عزام« اليت شكلت يف ما بعد 
أبناء املخيم بعد معركيت  جتمع »الشباب املسلم«. عودة عدد من 
القصري والقلمون برفقة العشرات من املقاتلني السوريني والعرب، 
وال سيما السعوديون والتونسيون واملصريون، أسهم بتعبئة جيل 
التكفريي.  الفكر  إىل  واستقطابهم  السوريني  والنازحني  الشباب 
و«النصرة«  »القاعدة«  من  لرموز  مقرًا  أو  ممرًا  املخيم  وشّكل 
ماجد  السعودي  »الكتائب«  أمري  بينهم  من  وغريها،  و«داعش« 

املاجد واملوقوف أمحد األسري ومجاعته واملطلوب شادي املولوي.
 التعبئة واالستقطاب والتدريب العسكري يف بستان الطيار وبستان 
األنفاق واملعابر غري  الذخائر واألموال من خالل  اليهودي وإدخال 
»فتح«  تراخي  ظل  يف  وساق  قدم  على  جتري  كانت  الشرعية، 
والقوى الوطنية الفلسطينية. الرتاخي بلغ أشده يف السكوت عن 
االغتياالت اليت طاولت قيادات احلركة واليت اتهم بدر بتنفيذها، ثم 
يف موافقتها املتكررة على وقف إطالق النار يف االشتباكات اليت 

اندلعت بينها وبني املتشددين.

آمال خليل, قاسم س. قاسم

سهّل الجيش دخول مؤازرة عسكرية فلسطينية اىل عني الحلوة )علي 
حشيشو(

سجلت  األبرز  املشاركة  أن  الالفت  أن  إال  والرشيدية،  الشمالي 
لكتيبة من »اجلبهة الشعبية ــــ القيادة العامة«. وأكد »أبو راتب«، 
للمشاركة  عنصرًا   ٨0 إرسال  للجبهة،  والعسكري  األمين  املسؤول 
ذ حلسم املعركة نهائيًا ضد  يف املعركة، مشددًا على أن »القرار اتخُّ
بدر«. وقد سّهل اجليش دخول قوات الدعم، وشدد السيطرة على 

املعابر غري الشرعية منعًا لتسلل مسلحني لنصرة التكفرييني.
فيصل،  علي  لبنان  يف  الدميوقراطية«  »اجلبهة  مسؤول  بدوره، 
اإلسالمية  للفصائل  السياسية  القيادة  »إمجاع  »األخبار«  لـ  أكد 
أي  أو  جهة  أي  تعرتض  ومل  بدر،  حالة  إنهاء  على  والفلسطينية 
من  مقربون  وفيما شدد  القرار«.  هذا  على  اإلسالميني  من  طرف 
»محاس« على أن »هناك نية للحسم ضد بدر منذ زمن، وهو أمر 
باإلرهاب  جيري  ملا  عالقة  »ال  وأن  وفلسطينيًا«،  لبنانيًا  مطلوب 
العاملي«، قالت مصادر يف »حركة اجلهاد اإلسالمي« إن »القرار 
ذ فلسطينيًا إلنهاء هذه الظاهرة، وال عودة عن هذا القرار. وكل  اتخُّ
القوى الفلسطينية جممعة على أنه مل يعد مسموحًا بأن يبقى بالل 

واَجه«. بدر وظاهرته، وأي طرف سيتدخل لنصرته سيخُ
تدخلت  االشتباكات.  رقعة  توسيع  يفكر يف  أحد  »ال  أن  وأكدت   
عصبة األنصار ملنع متدد االشتباكات إىل أحياء أخرى داخل املخيم، 
ونشرت عناصرها يف مناطق سيطرة جمموعات إسالمية أخرى تسرب 

عناصر بدر إليها«.
مصادر أمنية حّذرت بدورها من أن »إطالة أمد املعركة قد يدخلها 
يف بازار اخلالفات الفتحاوية والفلسطينية والعربية«. لكنها اعتربت 
أن انضمام أمري »كتائب عبد اهلل عزام« توفيق طه إىل املعركة إىل 
جانب بدر »سيؤجج النار املشتعلة مبا حيرج كل القوى الفلسطينية 
وجيعل الرتاجع عن مطلب استسالم بدر شبه مستحيل، وإال فسيقع 

إجماع فلسطيني على إنهاء ظاهرة بالل بدر والجيش سهّل دخول 
مؤازرة عسكرية فلسطينية إىل عني الحلوة )علي حشيشو(

من املؤّكد أن العدوان األمريكي األخري على مطار الشعريات يف 
شري  يخُ األخري  سوريا  حلفاء  وبيان  أوسع،  بتحّرك  رتبط  مخُ سوريا 
األمريكية مشال  السياسة  فّسر  تخُ ميدانية  عطيات  مخُ إىل  بوضوح 
تقّل  ال  سوريا  جنوب  العراق..املؤّشرات  غرب  ومشال  سوريا 

أهمية أيضًا.
القليلة املاضية، نقلت تقارير للمسّلحني وجود  خالل الساعات 
مع  احلدود  عند  خاصة  أردنية  قوات  برفقة  أمريكية  قوات 

سوريا.
مع  تزامن  أنه  لوال  عاديًا،  الوجود  هذا  يبدو  قد  األوىل  للوهلة 

مؤّشٍر آخر.
غادرت  املاضي،  مارس  آذار/  من  والعشرين  السادس  يف 
ميناء   »Liberty Passion« العمالقة  األمريكية  النقل  سفينة 
»ليفورنو« يف إيطاليا. امليناء املذكور هو أحد أهم املوانئ اليت 
يستخدمها األسطول السادس األمريكي لنقل املعّدات العسكرية 
وتزويد القوات العاملة يف مناطق الصراعات بالذخرية والعتاد.

يقع ميناء »ليفورنو« أيضًا بالقرب من أكرب مستودعات اخلدمات 
مستودع  املتوّسط؛  البحر  على  طّلة  املخُ األمريكية  اللوجيستية 
خّصصة  املخُ املخازن  عشرات  على  حيوي  حيث  داربي«،  »كامب 

للذخائر االسرتاتيجية.
شاركة  وقد كان ميناء »ليفورنو« نقطة انطالق للقوات البحرية املخُ

يف قصف ليبيا عام 2011.
يف احلادي والثالثني من آذار/ مارس املاضي، وصلت السفينة 
إىل رومانيا، وعلى متنها 250 آلية عسكرية مت إنزال بعضها يف 

إطار عمليات تدريب روتينية.
خّصصة  التعليق الرمسي األمريكي الوحيد على حركة السفينة؛ املخُ
لنقل اآلليات العسكرية من عربات »هامفي« ودّبابات وشاحنات 
األمن« يف  حفظ  »مهام  تشارك يف  أنها  هو  ومروحيات،  نقل 
شري عادًة إىل العمليات  صطلح يخُ هذه املنطقة من العامل. هذا املخُ
علمًا  األمريكية،  والقوات  البحرية  بها  تشارك  اليت  العسكرية 
قيادة  نطاق  حتت  أوروبا  يف  املتواجدة  األمريكية  القوات  أن 
»eUCoM« تتوىّل إمداد القوات يف القيادة املركزية الوسطى 
»CentCoM«. القيادتان تقومان بالتنسيق يف العمليات يف 

كٍل من العراق وسوريا حاليًا.
يف السادس من نيسان/ أبريل اجلاري، غادرت السفينة األمريكية 

ّتجهًة إىل الساحل الشرقي للبحر املتوّسط. سواحل رومانيا مخُ
السفينة  كانت  ترامب،  بالرئيس  األردن جيتمع  ملك  كان  حني 

تستعد للتوّجه إىل حمّطتها املقبلة.
دخلت السفينة قناة السويس عند الساعة اخلامسة وأربع دقائق 
من فجر يوم اجلمعة الفائت؛ أي بعد ساعة واثنيت عشرة دقيقة 
ميناء  إىل  ووصلت  الشعريات،  مطار  على  العدوان  تنفيذ  من 
دقيقة  وأربعني  وتسع  التاسعة  الساعة  متام  األردني  »العقبة« 

من مساء اليوم نفسه يف السابع من نيسان/ أبريل.
سبقًا يف حمّطات سبع، لكن وصوهلا  قّررًا مخُ وكان مسار السفينة مخُ

لألردن تزامن مع االعتداء األمريكي على سوريا.
ميتلك األسطول السادس األمريكي، الذي دخلت السفينة نطاق 
عمله منذ وصوهلا إىل رومانيا قبل عشرة أيام، عّدة موانئ حبرية 
قع جغرافية  بخُ بالوقود متى شاء يف  البحرية  تزّود قطعه  حليفة 
وإيطاليا  وإسبانيا  اليونان وقربص  ) يف  املتوّسط  خمتلفة يف 

وفلسطني احملتلة(. حمطته األردنية مل تكن لسبب روتيين.
 15330( Liberty Passion كما أن سفينة شحن عمالقة حبجم

مرتًا مربعًا( ال تتحّرك بني املوانئ من أجل االستعراض فقط.
والسفينة، اليت احتفلت البحرية األمريكية بتسّلمها يف الثالث من 
آذار/ مارس املاضي، قادرة على شحن مئات اآلليات العسكرية. 
وهي توّجهت ظهر يوم األحد املاضي، بعد بقائها يف األردن مدة 
40 ساعة، إىل ميناء جّدة السعودي، حيث رست لساعات عديدة 

قبل أن تغادر.
مهمة  حول  رمسية  معلومات  أية  األمريكية  البحرية  صدر  تخُ مل 
أنها  إىل  أحملت  سّلحني  املخُ داوالت  مخُ لكن  األردن،  السفينة يف 
ّصصة لدعم »اجليش السوري احلر«، مع  قامت بإنزال آليات خمخُ
الفرات«  بـ«درع  شبيهة  اجلنوب  من  معركة  بانطالق  تقديرات 

مشااًل، بإشراف أمريكي مباشر.
بأن  سوريا،  حلفاء  أوساط  لدى  آخر  مع  التقدير  هذا  يتقاطع 
املباشر  األمريكي  النفوذ  لبسط  ميّهد  األخري  األمريكي  العدوان 
األردن.  مع  احلدود  عند  وجنوبًا  العراق،  مع  احلدود  عند  مشااًل 
ولتحقيق هذا اهلدف، حتتاج واشنطن إىل تعزيز دعمها لـ«قوات 

سوريا الدميوقراطية« مشااًل و الفصائل احلليفة هلا جنوبًا.
األردن  ملك  كالم  إليها  ضافًا  مخُ امليدانية،  املؤّشرات  هذه 
لـ«واشنطن بوست« بالتزامن مع زيارته واشنطن، حول اخلشية 
من »التواصل اجلغرايف بني إيران والعراق وسوريا وحزب اهلل« 
عد 70 كيلومرتًا من حدود األردن«، تدّل  و«احلرس الثوري على بخُ
البيت األبيض  أّن ما ناقشه الضيف األردني يف  بوضوح على 
اَملة العربية إىل اتفاق عملياتي جيري  تّطى أحاديث زيارات اجملخُ

اإلعداد له عند احلدود األردنية السورية.

حراك عسكري أمريكي 
»ُمريب« يف األردن

علي شهاب
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إعالن البيت األبيض أن مصري الرئيس السوري 
يكن  مل  السوري  الشعب  يقرره  االسد  بشار 
اخلريف  مطلع  اىل  تعود  مقدمات  له  مفاجئًا. 
ترامب  دونالد  انتخاب  )وبعد(  عشية  املاضي، 
رئيسًا للواليات املتحدة االمريكية خلفًا للرئيس 
باراك أوباما، الذي وصل به األمر حّد االستعداد 
لتوجيه ضربة عسكرية اىل احلكومة السورية صيف 

عام 2013.
منذ عامني وأكثر، ارتفعت االصوات يف الغرب 
احتجاجًا على السياسات املّتبعة يف سوريا. األمر 
وخبالف  أوروبا.  يف  جيري  ما  على  يقتصر  ال 
غري  االمريكية  الغالبية  أن  السائد  االنطباع 
االدارات  وأن  الشام،  بالد  يدور يف  ملا  مهتمة 
السياسية والعسكرية واالمنية مانعة ألي نقاش، 
تظهر معطيات ومداوالت أن النقاش صار حيتدم 
االبواب  يغلق  من  هناك  لكن  يوم،  بعد  يومًا 
عن  الرئاسية  االنتخابات  كشفته  وما  واألعني. 
االزمة املهنية اليت يعانيها االعالم االمريكي بكل 
العميقة  االخالقية  االزمة  أيضًا  عكس  تنّوعاته، 
اليت تصيب هذا االعالم املمسوك من قوى نافذة 
الثقافية  النخب  حتى  واالقتصاد.  االدارة  يف 
فيه، ُتظهر فوقية أكرب من تلك املوجودة عند أهل 
القرار. وهي فوقية صارت معّممة يف كثري من 
دول العامل. وأظهرت نتائج االنتخابات الرئاسية 
الوقت  كل  االمساك  عن  امليديا  عجز  االمريكية 

باجتاهات اجلمهور.
والية  عن  الكونغرس  عضو يف  غابارد،  تولسي 
هاواي، ومن فريق احلزب الدميوقراطي. سبق هلا 
جيري يف  ما  حول  سجالية  بدت  بآراء  أدلت  أن 
بالدنا. واملرأة اليت يربز صوتها يف املؤسسات 
ويف االعالم، مّثلت أحد االصوات غري املرغوبة من 
قوى النفوذ يف االدارة. قررت التعّرف عن قرب 

على حقيقة ما جيري عندنا، وحتديدًا يف سوريا.
غابارد  عند  نضجت  املاضي،  الصيف  منتصف 
حقائق.  تقّصي  رحلة  يف  سوريا  زيارة  فكرة 
الرتتيبات كان تشري اىل إمكانية حصول الزيارة 
يف تشرين االول املاضي. احتاج االمر إىل بعض 
ترتيب  اىل  الرحلة،  متويل  توفري  من  اإلجراءات، 
جلنة  موافقة  على  احلصول  اىل  االعمال،  جدول 

االخالقيات يف الكونغرس على الزيارة.
االمور أجنزت أواخر الصيف. لكن الذي حصل أن 
غابارد اليت يعرفها فريق املرشح القوي دونالد 
تكن  مل  االنتخابات.  يف  منخرطة  كانت  ترامب، 
صراحة  وأّيدت  كلينتون،  بهيالري  أبدًا  معجبة 
املرشح الدميقراطي بريني ساندرز، وهو أمر لفت 
االخري  فوز  وبعد  االنتخابي.  ترامب  فريق  انتباه 
مة« 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 تكن مرّحبة أصاًل بزيارة عضو 
هدف  ــ  رمسيًا  ــ  تعرف  ال  لكنها  الكونغرس، 
املرجع  حكمًا  ستكون  أنها  وافرتضت  الزيارة. 
ويضع  املواعيد،  وحيدد  الزيارة،  يضبط  الذي 

احملظورات.
برسالة  السفرية  فوجئت  حتى  الوقت  يتأخر  مل 
من  حالة  أصاًل  تعيش  هي  لرغباتها.  معاكسة 
أعماهلا  جتميد  إدارتها  قرار  جّراء  الكبري  التوتر 
تكن  مل  هي  العامل.  آخرين يف  دبلوماسيني  مع 
يف وارد وضع برنامج جّدي. لكن غابارد نفسها 
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 
ترتيب  وال  استضافة،  وال  لوجستية،  إجراءات 
إبالغ  ومت  الزيارات.  يف  مشاركيت  وال  مواعيد، 

السفرية االمريكية باألمر.
فكرت السفرية يف أن عليها التحرك سريعًا. ومع 
بريوت،  اىل  الكونغرس  عضو  مساعدي  وصول 
اىل  ريتشارد  السفرية  سارعت  بأيام،  قبلها 
طلب االجتماع بهم، يف مقر السفارة، وأحضرت 

قصة رسالة ترامب اىل األسد.. موفد أمريكي يف دمشق: مستعدون للتعاون معكم ضد داعش

الرئيس السوري يسلم املوفد وثائق تؤكد توّرط أمنيني أمريكيني يف اإلرهاب
ابراهيم األمني

املسؤول األمين لكي يشرح تفاصيل عن الوضع 
ميكنها  ال  اليت  توصياق  مع  لبنان،  يف  اخلطري 
املفّضل  تلك  أو  احلمراء(  )املنطقة  أبدًا  زيارتها 
وتلك  الصفراء(  )املنطقة  فقط  نهارًا  زيارتها 
املفتوحة لياًل ونهارًا )املنطقة اخلضراء(. ثم أوَدع 
غابارد  مساعدي  السفارة  يف  األمين  املسوؤل 
أرقام هواتف لالتصال عند الضرورة، قائاًل بلغة 
الواثق: لدينا وحدات منتشرة يف كل لبنان جاهزة 

للتدخل متى تطلب األمر.
يف الرابع عشر من كانون الثاني غادرت غابارد 
بريوت.  مطار  اىل  متوجهة  االمريكية  العاصمة 
السينمائي،  وصلت غابارد برفقة زوجها املخرج 
وليامز،  ابراهام  هندية  أصول  من  الثري  الرجل 
كان مساعدون هلا  االحد.  يوم  املرافق،  والوفد 
يف انتظارها، برفقة قوة من جهاز أمن السفارات 
بعد  توافرت  الداخلي، كانت قد  االمن  يف قوى 
ومن  املشنوق.  نهاد  الداخلية  وزير  مع  اتصال 
املطار توجه املوكب مباشرة صوب منطقة الريزة، 
من  سوريا  اىل  دخول  تأشرية  على  للحصول 
السفارة السورية هناك. وكان السفري السوري 
يف لبنان علي عبد الكريم الذي استضافهم ريثما 

تنجز أوراق التأشريات.
اختار  الضيفة االمريكية  أن موكب  ما حصل هو 
الريزة.  منطقة  اىل  للوصول  قصرية  طريقًا 
أنها عربت منطقة الضاحية اجلنوبية،  وهذا يعين 
مرورها  وأثناء  احلمراء.  املنطقة  ضمن  املصّنفة 

هناك، سألت: أين حنن؟
اجلواب: حنن يف منطقة حزب اهلل.

العسكرية  القواعد  هي  أين  لكن  سألت: 
واملسلحون؟

اجلواب: ال وجود هلذه األشياء أصاًل.
سألت: هل أنتم متأكدون من أننا منّر يف منطقة 

يسيطر عليها حزب اهلل بصورة كاملة؟
منطقة  يف  نكون  دقائق  وخالل  نعم!  اجلواب: 
ختضع متامًا لسيطرة اجليش اللبناني، وهناك يقع 

مكتب السفري السوري ومنزله.

رّدت غابارد: ال، هذه هي أفكاره، وهو طلب مين 
أن أنقلها إليك. حنن باختصار، نريد التعاون معك 
يف حماربة داعش. ترامب معجب بذكاء روسيا يف 
بناء تفاهم مع  إدارة امللف السوري، وهو يريد 

الروس يف سوريا.
بك  اتصل  إذا  األسد:  غابارد  سألت  فجأة  ثم 

الرئيس ترامب، هل ترّد على املكاملة؟
أم  افرتاضي،  األسد وسأهلا: هذا سؤال  ابتسم 

هو اقرتاح؟
قالت له: ليس افرتاضيًا.

على  جيرؤ  »لن  األسد  أن  اقرتاح  هذا  األسد: 
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.
عرض  االسد  مسع  ساعتني،  حنو  غضون  يف 
ما  حول  ومعطيات  نظره  وجهة  قدم  ثم  غابارد، 
املباشر  االمريكية  املتحدة  الواليات  ودور  جيري 
أو غري املباشر يف دعم اجملموعات اإلرهابية. بعد 
ذلك، انتقلت غابارد اىل مكتب آخر، حيث اجتمعت 
لساعتني أيضًا مع زوجة الرئيس السوري أمساء 
االجتماعية  اجلوانب  حول  احلديث  ودار  األسد، 
الناس يف  على  القائمة  للحرب  السلبية  واآلثار 
بدر  سوريا  مفيت  للقاء  انتقلت  بعدها  سوريا. 
الدين حسون، وزيارة اجلامع الكبري يف دمشق، 
وبعده  افرام،  أغناطيوس  البطريرك  التقت  ثم 
حصل اجتماع مع رجال أعمال وأكادمييني عرضوا 

آلثار احلرب على سوريا.
الوفد ليلته يف مقر رمسي للضيافة، ويف  بات 
ذلك املساء، لّبت غابارد دعوة مستشارة االسد 
الدكتورة بثينة شعبان اىل العشاء، حبضور مندوب 
سوريا يف االمم املتحدة بشار اجلعفري، ثم جرت 

ترتيبات الجتماع مع وزير اخلارجية وليد املعلم.
صباح اليوم التالي، واكب فريق رمسي سياسي 
االمريكية،  الضيفة  اجلمهوري  القصر  من  وأمين 
وغادر اجلميع على منت طائرة رئاسية اىل حلب. 
وهناك، كان فريق آخر يف االنتظار، وقامت جبولة 
احملافظ  خالهلا  التقت  لساعات طويلة،  استمرت 
وناشطني  دين  ورجال  الربملان  يف  وأعضاًء 

ومواطنني، وتفقدت خمّيمًا للنازحني.
اجلنوبية  الضاحية  األمريكية  املوفدة  َعربت 

وسألت:
أين القواعد العسكرية

التابعة حلزب اهلل؟

قبل مغاردتها حلب، تلّقى مساعدوها اتصااًل يفيد 
بأن الرئيس األسد قرر استضافتها األربعاء، طوال 
اليوم، وأنه أجرى الرتتيبات لعقد لقاءات مفّصلة، 
دامغة  بوثائق  وأنه سيزّودها  عمأل  غداء  يتخللها 
بطلب  أمريكيني،  ألمنيني  املباشر  التورط  تؤكد 
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 
حبضور مسؤولني يف الدولة السورية من الذين 
أحضروا معهم الوثائق وامللفات. وعرض عليها ما 
مّثل بالنسبة إليها الصدمة وليس املفاجأة فقط. 
وأعطيت من األدلة ما يتيح هلا التثّبت من صحتها 

عند عودتها اىل الواليات املتحدة االمريكية.
عادت غابارد اخلميس اىل بريوت، حيث كان من 
مبواعيد  مليئًا  أعماهلا  جدول  يكون  أن  املفرتض 
مرة  ألول  تشمل  مل  الئحة  وفق  مسبقًا،  مقررة 
الشخصيات اليت تلزم السفارة االمريكية كل زائر 
أمريكي مبقابلتهم. وجاءت املقرتحات تلبية لرغبة 
غابارد. وضّم اجلدول لقاء الرؤساء الثالثة وقائد 
اجليش واملدير العام لألمن العام والرئيس السابق 
إميل حلود والبطريرك املاروني بشارة الراعي، مع 
التشديد على أن ال حيضر اللقاءات أّي موظف من 
قد  كانت  وهي  بريوت.  يف  االمريكية  السفارة 
لقاء  ريشارد يف  السفرية  موعدًا ملقابلة  حددت 

عاجل وعابر.
رفض  كان  مفاجأة،  شكل  والذي  حصل،  الذي 
مع  لقاء  ترتيب  النيابي  اجمللس  رئيس  مكتب 
ليتبنّي لفريق غابارد سريعًا  بري،  نبيه  الرئيس 
أن السفارة االمريكية تدخلت، وهي أبلغت مكتب 

نقلت غابارد عن ترامب: أنا تخليت عن مطلب 
إسقاط األسد بالقوة )أرشيف(

من  قوة  كانت  هناك، 
التابعة  »الفهود«  فرقة 
الداخلي  االمن  لقوى 
أن  تبنّي  وصلت.  قد 
يف  األمنيني  املسؤولني 
غري  االمريكية  السفارة 
االستعانة  عن  راضني 

جبهاز أمن السفارات. فمعلوماتهم تفيد بأنه يقع 
حتت تأثري حزب اهلل، وأنهم يفّضلون »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.
من  املوكب  ينطلق  االثنني  صباح  من  الثامنة 
الفندق مباشرة باجتاه احلدود السورية. وعند نقطة 
املصنع، يتوجه املوكب صوب نقطة يوجد فيها 
فريق أمين يسّهل الوصول اىل صالة كبار الزوار، 
حيث كان أفراد من تشريفات القصر اجلمهوري، 
مع  االنتظار  يف  سوري،  رئاسي  موفد  برئاسة 
سيارات املوكب. وبينما بقي األمن اللبناني عند 
احلدود، توجهت غابارد والوفد مباشرة اىل لقاء 

الرئيس بشار األسد.
صافح  املعهودة.  بابتسامته  األسد  استقبلها 
أعضاء الوفد، وسأهلا عن الرحلة، ثم دخلت هي 

مباشرة يف احلديث:
»أنا هنا يف زيارة تقّصي حقائق. أريد أن أزور 
وأن  استطعت،  إن  سوريا  يف  منطقة  من  أكثر 
أجتمع بأشخاص على االرض. وأريد مساعدتي يف 
تقديم معطيات موثقة ومؤكدة حول من استماع، 

وأفاضت غابارد يف عرض وجهة نظرها وما
سأهلا االسد: هل هذا هو انطباعك بعد االجتماع 

مع ترامب؟

نقلت غابارد عن 
ترامب: روسيا 

أكثر ذكاًء منـّا يف 
سوريا، وإيران 
األكثر جدية يف 
محاربة داعش

وأيضًا  اجمللس،  رئيس 
القصرين  يف  املعنيني 
واحلكومي،  اجلمهوري 
وحتى القيادات األمنية، 
منّسقة  غري  الزيارة  أن 

مع وزارة اخلارجية.
باألمر،  غابارد  علمت 
مساعديها  من  وطلبت 
ما  أن  السفرية  إبالغ 
غري  عمل  هو  به  تقوم 

به،  األبيض  البيت  إبالغ  يتم  وسوف  قانوني، 
يناقض  السفرية على عمل  تتم حماسبة  وسوف 

مصلحة الواليات املتحدة االمريكية.
اجتماعًا مل  غابارد  قبل مغادرتها بريوت، عقدت 
إبراهيم  العراقي  اخلارجية  وزير  مع  مقررًا  يكن 
ثم  بريوت،  يف  وجوده  صودف  الذي  اجلعفري 
الواليات  اىل  عائدة  الحق  وقت  يف  سافرت 
املتحدة، ليكون يف انتظارها حشد من خصومها 
لعدة  استمرت  إعالمية  محلة  عليها  شّنوا  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 Gabarad( مواليد 12 
نيسان 1981. مالحمها السمراء تعود اىل والدتها 
اليت تعود أصوهلا اىل السكان األصليني، وقبيلة 
أمها من اهلنود، كانت قد أبيدت يف حرب عام 
توقفت  ماديًا.  مرتاحة  عائلة  يف  ترّبت   .1800

السفرية األمريكية 
يف بريوت 

نشطت ملنع 
لقاءات مع كبار 

املسؤولني وغابارد 
منعت السفارة 
من التدخّل يف 

برنامجها
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كنيستيَ  يف  اإلرهابيتان  العمليتان  كشفت 
بدء  عن  املاضي  االحد  وطنطا،  اإلسكندرية 
بني  املفتوحة  املواجهة  يف  تقّدمًا  أكثر  مرحلة 
وعلى  اإلرهابية،  واجلماعات  املصرية  الدولة 
رأسها تنظيم »داعش«، الذي متكن من اخرتاق 
من  اإلرهابي  نشاطه  بنقله  األمنية،  املنظومة 
النيل. ولعّل ما  شبه جزيرة سيناء إىل وادي 
جرى يفتح الباب أمام تساؤالت وهواجس حول 
دالالت هذه النقلة النوعية يف العنف اإلرهابي، 
واحتماالت إجياده البيئة احلاضنة يف حمافظات 

مصر
النيل،  وادي  ظّل  املاضية،  السنوات  طوال 
من الدلتا إىل الصعيد، يف مأمن عن االخرتاق 
مشال  يف  احلال  هي  ملا  خالفًا  »الداعشي«، 
التكفريية،  اجلماعات  راحت  حيث  سيناء، 
شورى  »جملس  من  املختلفة،  بتلويناتها 
املقدس«،  بيت  »أنصار  إىل  اجملاهدين« 
 25« ثورة  أعقب  الذي  األمين  الفراغ  تستغل 
يناير«، لفرض معادلتها، إىل أن جاءت حلظة 
»والية  مسّمى  »داعش«، حتت  لتنظيم  البيعة 

سيناء«.
من  الشمالي  اجلزء  املوقف يف  خطورة  وبرغم 
سيناء، فإن التقديرات األمنية مل تذهب باجتاه 
مجاعات  جناح  بينها  من  كارثية،  سيناريوات 
يف  بـ«داعش«،  مباشرة  املرتبطة  التكفري 
عمليات  لتنفيذ  النيل«،  »وادي  إىل  التسلل 
كربى، كتلك الت شهدتها مدينتا اإلسكندرية 

وطنطا أول من أمس.
رمبا استندت تلك التقديرات األمنية إىل مقولة 
تزال  ال  املصرية  اجلزيرة  شبه  بأن  كالسيكية 
االسرتاتيجي،  السد  دور  تأدية  على  قادرة 
الذي محى وادي النيل، يف احلروب والغزوات 
الت تعرضت هلا مصر، من الشرق، على امتداد 
املفتوحة  احلرب  على  ذلك  وإسقاط  تارخيها، 
ضد  املصرية  املسلحة  القوات  ختوضها  الت 
املصري  اجلناح  سيناء«،  »والية  تكفريّيي 

لتنظيم أبي بكر البغدادي.
يف الظاهر، يبدو هذا الطرح واقعيًا، وخصوصًا 
أن سيناء أّدت دورها، يف احلرب على اإلرهاب، 
ومعاناتهم،  أهلها  دماء  من  النفيس  ودفعت 
عرب منع تسلل اإلرهاب »الداعشي« إىل الضفة 
الغربية من قناة السويس، إضافة إىل صعوبات 
جغرافية، جتعل حركة التنقل، من شبه اجلزيرة 
ميكن  نقاط  ببضع  حمصورة  وإليها،  املصرية 

السيطرة عليها من الناحية األمنية.
هذه العوامل جعلت منطقة »الوادي« يف مأمن، 
»الداعشية«،  اإلرهابية  العمليات  عن  نسبيًا، 
أن  الواقع  هذا  يف  يغرّي  وال  عّدة.  لسنوات 
نظام  منذ سقوط  وحتديدًا  املاضية،  السنوات 
»اإلخوان املسلمني«، شهدت عمليات إرهابية 
النيل،  وادي  حمافظات  خمتلف  بني  متنقلة 
لكنها ظلت تدور، يف معظمها، حول فكرة الثأر 
كما  احلالي،  السياسي  النظام  من  السياسي 
هي احلال بالنسبة إىل ما يسّمى »أجناد مصر« 
و«حسم« و«العقاب الثوري«... إىل آخر تلك 
بـ«الذئاب  مقارنتها  جتوز  قد  الت  اجملموعات 

املنفردة« يف أوروبا، جلهة النشوء والتطّور.
اجلهات  حتديد  كان ممكنًا  ذلك،  من  وانطالقًا 
اإلرهابية  العمليات  الكثري من  وراء  الت تقف 
يف مصر ــ »الوادي«، والت تدور التقديرات 
بشأنها حول احتمالني، إما أن تكون من ختطيط 
قيادات مجاعة »اإلخوان املسلمني«، السجينة/ 
مبادرات  جمّرد  أنها  أو  املهاجرة؛  املتخفية/ 
جنحوا،  اإلسالمي  للتيار  مناصرين  من  فردية 
بطريقة أو بأخرى، يف إجياد سبل التنسيق يف 

ما بينهم.
وكان الفتًا أن تلك اجملموعات اجلديدة سعت إىل 
املواءمة بني العداء ألجهزة الدولة املصرية من 
جهة، واحلرص على البيئة اجملتمعية احلاضنة، 
فئات  اخلصوص،  وجه  على  بذلك،  واملقصود 
تتعاطف  قد  املصري،  الشعب  من  متدّينة 
اإلسالم  مجاعات  أو  املسلمني«  »اإلخوان  مع 

اإلرهاب يف »وادي النيل«: أبعد من اخرتاق »داعشي«!

ال  لكنها  احلاكم،  النظام  وتعارض  السياسي، 
تستسيغ، مع ذلك، العنف اإلرهابي، العتبارات 

خمتلفة.
التنظيمات  تلك  فإّن  األساس،  هذا  وعلى 
العنفية الناشئة حرصت يف نشاطها اإلرهابي 
على حتديد بنك أهداف، معظمها مرتبط بأجهزة 
الدولة املصرية، وال سيما األمنية والعسكرية 
ذلك يف خمتلف  إظهار  على  دأبت  وقد  منها، 
تنفيذ  بأخرى،  أو  بدرجة  متجنبة،  بياناتها، 
بعض  تؤلب  أن  شأنها  من  إرهابية،  عمليات 
الفئات الشعبية، حتى املوالية هلا، ملا ينطوي 
عليه ذلك من تبعات سلبية على نشاطها، من 
تلك  إن  بل  ال  واألمنية،  السياسية  الناحيتني 
عمليات  و«تدين«  »تتربأ«  راحت  التنظيمات 
الضحايا  من  كبريًا  عددًا  أوقعت  إرهابية 

املدنيني.
مع  التعامل  ميكن  كان  احلد،  هذا  عند 
انطالقًا  النيل،  وادي  يف  اإلرهابية  العمليات 
من  التقليدية،  املصرية  األمنية  املقاربة  من 

الضحايا يف صفوف املسيحيني من  كبري من 
جهة، وحماولة اغتيال البابا تواضروس الثاني 

من جهة ثانية.
اهلجومني  هلذين  السريع  التبين  كان  وإذا 
قد  »داعش«  تنظيم  قبل  من  اإلرهابيني 
حسم النقاش بشأن اجلهة الت تقف خلفهما، 
التنظيم  فإنه يطرح تساؤالت عّدة حول قدرة 
جزيرة  شبه  من  نشاطه  نقل  على  التكفريي 

سيناء إىل وادي النيل.
تشمله  أن  يتوقع  الذي  األهم،  السؤال  هذا 
طنطا  عمليتيَ  يف  اجلارية  التحقيقات 
واإلسكندرية، والت يفرتض منطقيًا أن تبحث 
أو  فرضية  إىل حتديد  يقودها  خيط  رأس  عن 

أكثر من بني الفرضيات األربع:
»داعشية« من سيناء  *األوىل، تسلل عناصر 
من  عدد  إليه  ملح  ما  وهو  النيل،  وادي  إىل 
الفتاح  عبد  الرئيس  وحتى  األمنيني،  اخلرباء 
السيسي، نفسه، حني ربط بني تضييق اخلناق 
طنطا  وعمليتيَ  سيناء،  يف  اإلرهابيني  على 
قد  صّحت،  إن  فرضية،  وهي  واإلسكندرية، 
األمنية  للمنظومة  خطريًا  اخرتاقًا  مثة  أن  تعين 
على  قادرة  أنها  ُيفرتض  الت  املصرية، 
السيطرة على حركة االنتقال من شبه اجلزيرة 

املصرية وإليها.
*الثانية، ارتباط منفذي التفجريين بـ«دواعش 
أمعّنا  ما  إذا  ضعيفة  احتمالية  وهي  ليبيا«، 
اإلرهابيتني،  العمليتني  تفاصيل  يف  التحليل 
بدا منفذاها على دراية بتفاصيل مهمة،  الت 
الشعانني  الذروة يف قداس  من حتديد ساعة 
وجود  رصد  إىل  مرقس،  مار  كنيسة  داخل 
البابا تواضروس داخل الكاتدرائية املرقسية، 
فضاًل عن تعاملهما بشكل طبيعي مع إجراءات 

التأمني.
*وأما الفرضية الثالثة، فتتعلق بتقاطع حمتمل 
ما بني جمموعات العنف »اإلخوانية«، و«الدولة 
اإلسالمية«، وهو احتمال يبقى قائمًا، يف ظل 
طبيعة  على  طرأ  قد  يكون  أن  ميكن  ما  حتّول 
سريع،  حنو  على  تشهد،  الت  اجملموعات، 
األمنية  التقديرات  )تشري  تركيبتها  تطّورًا يف 
انتقاهلا من جمّرد خاليا غري مرتابطة، إىل  إىل 
على  قادرة  عنقودية،  بنية  ذات  جمموعات 
التواصل والتنسيق من خالل وسائل االتصال 
املنظومة  اخرتاق  على  قدرتها  ويف  احلديثة(، 
األمنية، وهو ما تبّدى يف الكثري من العمليات 
اإلرهابية األخرية، ورمبا يكون قرارها قد خرج 
على  قادرة  باتت  حبيث  التقليدي،  إطاره  عن 
السلبية  التداعيات  عن  النظر  بصرف  املغامرة 
كما  متامًا  السياسي،  املستوى  على  املتوقعة 
استقل  حني  )األربعينيات(  عقود  قبل  حدث 
عن  لـ«اإلخوان«  التابع  اخلاص«  »التنظيم 

املرشد العام.
*وتبقى فرضية أخرية، ولعّلها األخطر، قياسًا 
مبا سبق، وهي أن يكون تنظيم »داعش« قد 
بدأ فعاًل يف حتضري بيئة مصرية حاضنة، تدور 
»جهادية« ظهرت فجأة، وعلى حنو  حول رموز 
أشهر  قبل  التّفت  حني  وخاصة  متوقع،  غري 
الزعيم  الرمحن،  عبد  عمر  الشيخ  جثمان  حول 
الروحي للجماعة اإلسالمية، والذي كان يقضي 
املؤبد  السجن  عقوبة  املتحدة  الواليات  يف 
بتهمة التآمر يف قضية تفجريات نيويورك عام 

.1993
الفتة  ظاهرة  مع  يتقاطع  املفاجئ  الظهور  هذا 
املتخصصني  اخلرباء  من  عدد  لالنتباه، الحظها 
يف  وتتمثل  اإلسالمية،  اجلماعات  شؤون  يف 
تفضيل الكثري من القيادات اجلهادية املصرية 
سوريا  إىل  االنتقال  على  مصر،  يف  البقاء 

والعراق.
ولعّل مثة تفسريين لذلك، إما أن إجراءات األمن 
الكثريين منهم من اهلجرة إىل  جنحت يف منع 
أرض »اخلالفة« ــ وهو أمر مستبعد يف ظل عجز 
ـ وإما  حتى أجهزة االستخبارات الغربية عن ذلكـ 
أنهم يفّضلون البقاء جيشًا سريًا، حلرب كربى، 
يريدها »داعش« أن تكون على أرض مصر... 
وميكن أن تكون أحداث أول من أمس اختبارًا 

مبكرًا هلا!

شبهات حول االنتحاريَّني: مصريان 
قاتال يف سوريا

بشأن  الشبهات  حتوم  أن  العجب  من  ليس 
ني«  ي طنطا واإلسكندرية حول »جهاديَّ انتحاريَّ
مصر،  إىل  عادا  ثم  سوريا،  للقتال يف  ذهبا 

بانتظار كلمة السر.
»داعش«  اكتفى  للتفجريين،  التبين  بيان  يف 
النتحاريي  احلركيني  االمسني  عن  بالكشف 
املصري(  اسحق  )أبو  جرجس  مار  كنيسة 

والكاتدرائية املرقسية )أبو الرباء املصري(.
أبو اسحق املصري هو من مواليد  أن  وُيعتقد 
عام 1990، يف منيا القمح، وهو حاصل على 
الكويت  وعمل حماسبًا يف  جتارة،  بكالوريوس 
تركيا،  إىل  بعدها  وسافر  أشهر،  أربعة  ملدة 
ثم التحق بالقتال يف سوريا، خالل عام 2013، 

ليعود بعدها إىل سيناء.
أما أبو الرباء املصري، فُيعتقد أنه من مواليد 
عام 1974، يف قرية أبو طبل يف كفر الشيخ، 
ومتزوج،  صنايع«،  »دبلوم  على  حاصل  وهو 
ولديه 3 أطفال، وقد توجه إىل سوريا يف عام 

2013، عن طريق لبنان.

وسام متى

الئحة  على  العمل  خالل 
الناشطني  من  طويلة 
سيما  وال  اإلسالميني، 
املتشّربني  أولئك 
العنف،  بأيديولوجيات 
رصدهم،  وبالتالي 
حتى  أو  وتوقيفهم، 
وبالفعل،  تصفيتهم. 

العمليات  املقاربة جنحت يف ختفيف  تلك  فإن 
اإلرهابية، وإن كانت مل توقفها متامًا.

احملاذية  البطرسية  الكنيسة  تفجري  لكن 
شهر  يف  القاهرة،  يف  املرقسية  للكاتدرائية 
املاضي، كشف عن حتّول خطري  األول  كانون 
يف نشاط مجاعات العنف السياسي، إذ كانت 
كنيسة  فيها  تشهد  الت  األوىل  املّرة  تلك 
املستوى،  هذا  على  إرهابيًا  هجومًا  قبطية 
التخطيط  تعقيداته، يف  أو  سواء جلهة حجمه، 
تذهب  التقديرات  جعل  الذي  األمر  والتنفيذ، 
سريعًا، باجتاه فرضية وقوف تنظيم »داعش« 
خلفه، وهو ما تأكد بالفعل حني تبنى التنظيم 

التكفريي التفجري ببيان صريح.
أكثر  حنو  على  املاضي  االحد  تكّرر  األمر  هذا 
خطورة، اختذ شكل هجومني على درجة عالية من 
التخطيط، الت مل تقتصر على جوانب تقليدية، 
إجراءات  الخرتاق  سبل  عن  البحث  قبيل  من 
التنسيق  لتشمل  امتدت  بل  األمنية،  احلماية 
وإشاعة  واحد،  يوم  كبريين يف  هجومني  بني 
أجواء رعب عابرة حلدود احملافظات، عرب تنفيذ 
واإلسكندرية(،  )طنطا  مدينتني  يف  عمليتني 
وبث شائعات بوجود عبوات ناسفة يف أماكن 
أخرى، واملزاوجة يف األهداف بني إحلاق عدد 

كانت مجموعة 
عوامل قد 

جعلت وادي 
النيل يف مأمن 
عن العمليات 
»الداعشية«
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 سوريون أمام »العسكرية«: حنن »جيش حّر«

املتهمني  عن  الدفاع  وكالء  لسان  على  يتكرر  يكاد  وحيد  سؤال 
تنظيم  احلر  السوري  اجليش  »هل  السوريني،  من  ومعظمهم 

إرهابي؟«.
من  وواضحًا  موقفًا صرحيًا  تبِد  مل  العسكرية  احملكمة  كانت  وإذا 
هذا األمر، فإن ذلك املوقف قد ُترجم يف أحكامها على املوقوفني 
ممن يثبت أنهم انتموا اىل اجليش السوري احلر، وهؤالء ال تتعدى 
أثبتت  بعدما  مدة سنة،  السجن  اليت تصدر عن احملكمة  أحكامهم 
سّجلت  فيما  حربية،  أسلحة  وحازوا  خلسة  دخلوا  أنهم  التحقيقات 
باإلرهاب،  براءة متهمني  أعلنت فيها  اخرى مؤخرًا  أحكام  للمحكمة 
بعدما ثبت لديها من خالل التحقيقات واالستجوابات أنهم مل يرتكبوا 

أي جرم على األراضي اللبنانية.
حاكمت  قد  عبداهلل  حسني  الركن  العميد  برئاسة  احملكمة  وكانت 
ستة سوريني يف ملفات منفصلة تتصل مجيعها جبرم االنتماء اىل 
األولية  اعرتافاته  نفى  الذي  قاصر  بينهم  مسلح،  إرهابي  تنظيم 
حول تأديته اخلدمة اإللزامية لدى تنظيم داعش، موضحًا أنه كان 
يعيش يف البادية اليت تبعد أكثر من سبعني كيلومرتًا عن الرقة. 
وكان القاصر قد أفاد أوليًا أنه خضع »لدورة بسيطة« وكّلف مبهام 
راتب شهري قدره  احلواجز مقابل  والوقوف على  الليلية  احلراسة 

مئة دوالر.
اىل حمكمة  امللف  عن  نسخة  وأحالت  القاصر  احملكمة  دانت  وقد 

األحداث لتحديد العقوبة.
احلر  السوري  اجليش  اىل  انتماءه  فأكد  كنعان  رائد  السوري  أما 
ليعود وينفي ذلك موضحًا أنه انتمى اىل »منظمة اإلنذار املبكر« 
اليت تهدف اىل تنبيه املدنييني من القصف والطريان، ليعود ويقول 
إن هذه املنظمة تابعة لالئتالف السوري، وتابع أنه كان يعمل ضمن 
هذه املنظمة على تصليح السيارات واألجهزة وكامريات املراقبة 
إمنا مل يشارك يف أي أعمال قتالية، وهرب اىل لبنان ودخل خلسة. 
وعن سبب نقله شرحية هاتفه اىل هاتف زوجته، أوضح كنعان أنه 
فعل ذلك عن حسن نية كون الشرحية تتضمن صورًا لعائلته وهو 

قام بذلك إثر استدعائه اىل التحقيق.
وقال عن صور يظهر فيها وهو حيمل سالحًا حربيًا ويرتدي جعبة 
عسكرية، بأنه »تصّور للذكرى«، وكان ذلك يف منطقة الزبداني.

وحكمت عليه احملكمة بالسجن مدة سنة.
اىل  يعود  إصابته  سبب  أن  احلسن  السالم  عبد  السوري  وأفاد 
املعارك اليت كانت دائرة يف بلدته حيث كان ضمن جمموعة عرابة 
أجل  من  لبنان  اىل  جاء  حيث  اجملموعة  ترك  ذلك  واثر  ادريس. 
أحدًا  أن  موضحًا  عرسال،  يف  األرانب  وادي  يف  وسكن  العالج، 
مل يتصل به خالل تلك الفرتة وعلم بأن »الذي يقع ال يسأل عنه 

أحد«.
وأشار اىل أنه انتقل اىل طرابلس مع عائلته املؤلفة من 13 شابًا 

و9 فتيات للعمل بسبب الوضع املعيشي الصعب يف عرسال.
وحكمت عليه احملكمة بالسجن مدة ستة أشهر.

ما  األول  نفى  حسن،  وجنله  العمر  خالد  السوريني  وباستجواب 
ذكره يف التحقيق األولي عن تسلمه قيادة جمموعة تابعة لـ«كتيبة 
املسلحة«،  األمور  اتعاَط  مل  »فأنا  شقيقه،  مقتل  بعد  الفاروق« 
أنه خالل  أن وضعه الصحي ال يسمح بذلك. وأوضح  مشريًا اىل 
العام 2013 دخل اىل لبنان عرب عرسال، وأن شقيقه أمحد أوقف 
وحوكم باإلرهاب وخرج من السجن. وعن جتارته باألسلحة احلربية 
املدعو حممد  بذمة  له  كان  أنه  املتهم  أوضح  للمسلحني،  وبيعها 
أديب العلي مبلغًا من املال وقد أعطاه األخري بندقيتني »لتحصيل 
ماله« إمنا مل يتاجر باألسلحة. أما حسن الذي اعرتف أوليًا مبشاركة 
أنه كان يف  والده يف جتارة األسلحة على نطاق ضيق، فأوضح 

القلمون وكانت الطريق مقفلة للدخول اىل عرسال.
وقد حكمت احملكمة على املوقوفني بالسجن مدة سنة.

على  كنازح  لبنان  بأنه قصد  الرفاعي  جندل  أمحد  السوري  وأفاد 
أن يلتحق بأهله يف تركيا الحقًا، نافيًا ما ذكره أوليًا عن التحاقه 
مبجموعة خالد سرور التابعة للجيش احلر. وقال: »جل ما قمت به هو 
الدخول خلسة اىل لبنان عن طريق وادي خالد«، فيما أفاد أوليًا أنه 
دخل اىل عرسال عرب خمبأ سري يف شاحنة بيك أب قبل أن ينتقل 

اىل صوفر. وقد حوكم بالسجن مدة سنة.

إرجاء حماكمة طارق يتيم
أرجأت حمكمة اجلنايات يف بريوت، اىل السادس عشر من شهر أيار 
املقبل، حماكمة طارق يتيم يف جرمية قتله جورج الريف يف حملة 

الصيفي يف متوز العام 2015.
اكتمال  لعدم  للمرافعة،  كانت خمصصة  اليت  اجللسة  إرجاء  وجاء 

هيئة احملكمة.

صّنعوا عبوات ومتفجرات بتحريض من املولوي
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
على مثانية عشر شخصًا معظمهم من اللبنانيني، بينهم أحد عشر 
موقوفًا، جبرم االنتماء اىل تنظيم »داعش« اإلرهابي، وبتحريض 

من شادي املولوي أقدموا على تصنيع عبوات ومتفجرات ومراقبة 
مراكز للجيش واملراكز األمنية بهدف استهدافها.

وأحاهلم على قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا.

موقوفو اجليش خالل شهر آذار
يف  اختذتها  اليت  األمنية  التدابري  بنتيجة  اجليش  وحدات  أوقفت 
2487 شخصًا  املاضي،  آذار  خالل شهر  اللبنانية  املناطق  خمتلف 
من جنسيات خمتلفة، لتوّرط بعضهم يف جرائم إرهابية وإطالق نار 
واعتداء على مواطنني، واإلجتار باملخدرات والقيام بأعمال سرقة 
وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم اآلخر خمالفات 
اللبنانية من دون إقامات  عديدة، تشمل التجوال داخل األراضي 
شرعية، وقيادة سيارات ودّراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد مشلت املضبوطات 8 بنادق حربية و47 مسدسًا و 6 رمانات 
يدوية وقذيفيت آر بي جي والنشر، وكمّيات من الذخائر اخلفيفة، 
دّراجة  و163  صيد  ومركب  ورافعتني  سيارة   130 إىل  باإلضافة 
نارية، وحنو 260 كلغ من مادة حشيشة الكيف، وكمّية من املخدرات 
املتنوعة وأجهزة إتصال وكامريات مراقبة وأعتدة عسكرية خمتلفة.

ومّت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء 
الالزم.

خالف عائلي يوقع قتيالً يف عكار
ُقتل الشاب بسام األسعد من قرية بيت يونس على أيدي قريبيه 

بالل وهالل الزعيب يف منطقة حكر الشيخ طابا يف عكار.
عائلي  خالف  أثر  على  أنه  الضحية،  وأقرباء  عيان  شهود  وأفاد 
بني املغدور وشقيقي زوجته بسبب قراره بالسفر ورفض زوجته 
وأهلها لألمر، أقدم الشقيقان على طعن صهرهما يف أحناء عدة 
يف جسده بآالت حادة نقل على أثرها اىل مستشفى عكار حيث ما 
لبث أن فارق احلياة، وهو أب لثالثة أطفال وكان بصدد السفر 

اىل اجلزائر للعمل.
تقبل  عائلته  رفض  بعد  الشديد  التوتر  من  حالة  البلدة  وتسود 
وإنزال  الالزمة  اإلجراءات  األمنية  األجهزة  اختاذ  قبل  به  التعازي 

العقوبة باجلناة.
كما طالب رئيس بلدية بيت يونس السابق فوزي حممود األجهزة 
النكراء،  اجلرمية  الالزمة لكشف مالبسات  االجراءات  باختاذ  األمنية 
احلقيقة  تبيان  قبل  بفقيدها  التعازي  تقبل  العائلة  رفض  معلنًا 

وحتديد املسؤوليات.

توقيف مطلوبني
أوقفت دوريات مفرزة استقصاء بريوت 27 شخصًا من املطلوبني 
وسرقة  خمدرات  جبرائم  وفلسطيين،  سوريان  بينهم  واملخالفني 

وتزوير وإساءة أمانة.
كما ضبطت عشر دراجات نارية وعشر سيارات خمالفة.

الدرك  وحدة  يف  الشمال  استقصاء  مفرزة  متكنت  جهتها،  من 
قتل  جبرائم  ايام،  أربعة  خالل  مطلوبًا   16 توقيف  من  اإلقليمي 
وحماولة قتل وخطف وخمدرات وإساءة أمانة وتزوير وترويج عملة 
مزورة. وأوقفت 7 مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية 

خمتلفة.
يف املقابل، أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف 
106 مطلوبني جبرائم حماولة قتل، خمدرات، سرقة، تزوير وإطالق 

نار.

1105 خمالفات سرعة
أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن ضبط 1105 خمالفات 

سرعة زائدة عن طريق الرادار.

جرمية عاطفية يف املصيلح
عثر عصر ألثالثاء على الفتاة مساح ف. جثة مصابة بطلق ناري يف 
الرأس واىل جانبها الشاب فضل م. مصابًا أيضًا داخل سيارة من 

نوع نيسان، وذلك على طريق عام زفتا - املصيلح.
ورجّحت التحقيقات األولية أن الشاب أقدم على إطالق النار على 
الفتاة فأرداها قبل أن ُيطلق النار على نفسه لكنه مل ميت، حيث 

مت نقله وهو حبال اخلطر اىل إحدى مستشفيات صيدا.
األمنية املختصة وفتحت حتقيقًا  وقد حضرت اىل املكان األجهزة 

ملعرفة مالبسات اجلرمية.

»مشكلة« بني احلماة والكّنة تنتقل اىل »العسكرية«
كثرية هي قصص احلماة والكّنة وعالقتهما »الشائكة« منذ االزل، 
واألماكن،  األوقات  خمتلف  تتغري يف  مل  عدائية  بأنها  شاع  وقد 
حيث غالبًا ما تقرتن صورة احلماة يف األفالم واحلكايات بالتسّلط 

و«التنكيد« وختريب حياة ابنها وزوجته.

بني  حائًرا  يقف  فهو  للزوج،  بالنسبة  صعبة  املعادلة  هذه  وألن 
طرفني هاّمني يف حياته، أمه وزوجته.لكن ج.ع. املعاون يف اجليش 
اللبناني، اختار والدته على زوجته ووقف اىل جانبها وشقيقه االخر 
العسكرية  احملكمة  اىل  د.ع.  »الكّنة«  اوصلتهم  حيث  ش.ع.، 

الدائمة بعدما اشتكت عليهم الثالثة جبرم تهديدها وضربها.
وبإدعاء الكّنة على زوجها وشقيقه ومحاتها ايضا، مُثل الثالثة امام 
احملكمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل ليدافعوا عن انفسهم 

بعد نفيهم التهمة املنسوبة اليهم.
وباستجواب الكّنة، قالت »على العكس انا كنت احبها كثريًا امنا هي 
اعتقدت انين اقف وراء انفصاهلا عن ابين وهذا االمر غري صحيح«، 
فيما بدا الزوج »مرتاحًا« لـ«دعوى الطالق« اليت رفعها على زوجته 
الطالق«،  الشاكية قائاًل:«بعد شهر ان شاء اهلل تنتهي معامالت 
»مرفقًا« كالمه بابتسامة عريضة. ونفى بدوره كما شقيقه املدعى 

عليه اآلخر التعّرض لزوجته بالضرب او التهديد.
استدعاء  احملكمة  قررت  الثالثة  عليهم  املدعى  نفي  ضوء  ويف 

»الكّنة« لالستماع اىل افادتها.

موقوفون بينهم عميد يطلبون ختفيض كفاالت إخالء 
سبيلهم مبلف »اختالس أموال قوى األمن«

استأنف العميد السابق يف قوى األمن الداخلي حممد قاسم، أمام 
قرار  لطوف،  طوني  القاضي  برئاسة  العسكرية  التمييز  حمكمة 
احملكمة العسكرية الدائمة جلهة الكفالة املالية الباهظة اليت حددتها 
لرية،  املليار  ونصف  مبليار  عبداهلل  حسني  الركن  العميد  برئاسة 

طالبًا يف استئنافه ختفيض قيمة الكفالة املذكورة.
وينتظر أن تبّت »التمييز العسكرية« بطلب استئناف قاسم جلهة 

ختفيض قيمة الكفالة، يف األيام املقبلة.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة قد وافقت على إخالء سبيل قاسم 
واثنني آخرين حددت كفالتهما مببلغ نصف املليار لرية، بعد اجللسة 
األخرية اليت عقدتها يف 28 آذار املاضي واليت ارجأتها اىل الثاني 
من أيار املقبل حيث حُياكم قاسم مع 28 آخرين بينهم ثالثة ضباط 
برتب عقيد ومقّدم يف ملف اختالس أموال املديرية العامة لقوى 
األمن الداخلي بتنظيم فواتري ووصفات طبية مزورة وإبدال فواتري 
ووضع مكانها فواتري أخرى اخفاًء جلرم اختالس املال ودفع عموالت 
ورشاوى وإكراميات للعميد املتقاعد لقبض الفواتري من املديرية.

يتجّوالن ببّزات عسكرية يف حاصبيا
أوقفت دورية من مفرزة استقصاء اجلنوب السوريني أمحد حممد 
األمن  لقوى  بزات  يرتديان  وهما  يازجي،  امحد  اجمليد  وعبد  علي 
الداخلي، ومت تسليمهما اىل خمفر درك حاصبيا الذي باشر التحقيق 

معهما.

مشتبه بهما بسرقة سيارة
على  القبض  البقاع،  يف  بريتال  بلدة  يف  اجليش  خمابرات  ألقت 
السوريني فتح حممد األسود وحممد بدر اخلاشوم لالشتباه بقيامهما 

بسرقة السيارات.

مصرف جديد يف مرمى اللصوص
تعرض بنك »بيبلوس« - فرع اجلعيتاوي يف االشرفية، ظهر االربعاء 
لعملية سطو مسلح، حيث دخله رجل يرتدي نظارات داكنة، شاهرا 
بندقية »بومب أكشن«، بوجه املوظفني مهددًا.وقد متكن من سلب 

ما يقارب 40 مليون لرية من عمالت لبنانية وأجنبية، ثم فّر.
وتعمل القوى االمنية على معاينة الكامريات املوضوعة يف حميط 

املصرف، اليت التقطت احداها صورته.

استجواب يوسف بتهمة اإلهمال
باشر قاضي التحقيق يف بريوت فادي العنيسي االربعاء، استجواب 
املدير العام السابق هليئة »اوجريو« عبد املنعم يوسف يف ادعاء 
النيابة العامة املالية جبرم االهمال بواجبات الوظيفة، حبضور وكيله 

احملامي منيف محدان.
وأرجأ العنيسي اجللسة اىل الثاني من شهر ايار املقبل الستكمال 
من  عددًا  املقبلة  اجللسة  اىل  استدعى  كما  يوسف،  استجواب 

الشهود.

حاول إحراق نفسه يف طرابلس
حاول توفيق محود صاحب بسطة قهوة يف ساحة عبد احلميد كرامي 
يف طرابلس اضرام النار بنفسه بعد ان سكب مادة البنزين على 
جسده احتجاجا على حماولة ازالة بسطته املخالفة من الساحة، اال 

ان شرطة البلدية واالهالي تدخلوا ومنعوه من ذلك.
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يتقدم
أصحاب 
محالت

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الطوائف املسيحية بأحر 
وأصدق التهاني بحلول عيد 
الفصح السعيد، أعاده  اهلل 

بالخري والربكات على الجميع..
فـصح مبارك

سماحة  األسرتالية  القارة  مفتى  اقام 
ورئيس  محمد  أبو  إبراهيم  االدكتور 
االسرتالي  الفدرالي   األئمة  مجلس 
الشيخ شادي سليمان واعضاء املجلس  
على شرف سفري  وتكريم  وداع  حفل 
اململكة العربية السعودية يف اسرتاليا 
محمد  بن  نبيل  السفري  ونيوزيالندا  
انتهاء فرتة عمله  بمناسبة   ، آل صالح 
سفرًيا لخادم الحرمني الشريفني لدى 
أسرتاليا ونيوزيالندا التي امتدت ملدة 
اربع سنوات ، حضره عدد من سفراء 
ونائب  واإلسالمية  العربية  الدول 
بن  مشعل  باسرتاليا  اململكة  سفري 
من  الصولي  وانور  الروقي   حمدان 
واعضاء  باسرتاليا  السقارة  اعضاء 
الجالية  وقادة  والعلماء  االئمة   مجلس 

املسلمة باسرتاليا . 
افتتح  الحفل بكلمة من رئيس مجلس 
الشيخ  االسرتالي  الفدرالي   األئمة 
شادي سليمان الذي اشاد بالسفري آل 
صالح وتعاونه مع الجالية االسالمية يف 
ستبقى  بصماته  ان  مؤكدا   ، اسرتاليا 
يف تاريخ ووجدان املسلمني يف الديار 

االسرتالية. 
وألقى سماحة مفتى القارة األسرتالية 
الدكتور إبراهيم أبو محمد كلمة معربة 
وتقديره   شكره  عن  فيها  اعرب   ،
الجالية  مع  وتعاونه  أل صالح  للسفري 
وااليجابي  الحيوي  والدور  املسلمة  
الذي بذله  كسفري للمملكة باسرتاليا 
 ، اربع سنوات  ونيوزيالندا على مدى 
واكد ان مكانه السفري آل صالح ستظل 
راسخة ومملوءة  بالحب والعرفان يف 
الخري  ململكة   املسلمني كسفري  قلوب 
ان  محمد  ابو  املفتي  واشار   ، والعطاء 
السفري آل صالح كان سفريا لإلسالم  
بقدر ما كان سفري ململكة الخري وبالد 
الحرمني الشريفني الغالية  على قلوب 

يبادلها املسلمون يف  والتي   املسلمني 
والحب  التقدير  كل  االرض  بقاع  كل 
يف  اإلسالمية  للجاليات  تقدمه  ملا 
اسرتاليا وللمسلمني يف كل بالد العالم  
فضال ملكانتها ودورها الكبري يف حماية 
الدوليني على املستوى  السالم واألمن 

اإلقليمي والدولي. 
متوجها  صالح   أل  السفري  ورد 
ابو  املفتي  لسماحة  والتقدير  بالشكر 
االئمة  مجلس  واعضاء  ورئيس  محمد 
مواقفهم   وعلى   ، الحفل  اقامة  على 
تهم  التي  القضايا   حيال  املشرفة 
االسالم واملسلمني وعملهم وجهودهم 
جزءا  املسلمني  يكون  الن  االيجابية 
ورقيها  وتطورها  اسرتاليا  رفعة  من 

الثقايف والحضاري . 
العمل  ان  صالح   آل  السفري  واكد 
ورعاية  ودعم  واالنساني  الخريي 
كان  العالم  حول  املسلمة  األقليات 
التي  األساسية  القيم  من  يزال  وال 
على  وسارت  اململكة  عليها  تأسست 
ماضيًا  الحكيمة  اململكة  قيادة  نهجها 

وحاضرًا ومستقباًل..
وشدد على ان ما يقدمه خادم الحرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
حفظه اهلل، خري برهان على الجهود التي 
مختلف  مع  التعاون  يف  اململكة  تبذلها 
اإلسالمية  واألقليات  والشعوب  األمم 
يف كافة انحاء العالم، وخاصة ما يؤدي 
اىل االستقرار ونبذ التطرف واالرهاب 
دين  انه  على  باإلسالم  والتعريف 
الوسطية واالعتدال ودعوة للسالم بني 
الحوار  ثقافة  وتعزيز  العالم  شعوب 
اجل  من  والثقافات  االديان  اتباع  بني 
واألمم   الشعوب  مختلف  بني  التعاون 
يف  جمعاء  للبشرية  بالنفع  يعود  بما 

ارجاء املعمورة.
آل صالح بدور سماحة  السفري  ونوه  

الفيدرالي  االئمة  ومجلس  املفتي 
املسلمني  كلمة  جمع  يف  االسرتالي  
ورعاية شؤونهم وقال : » تستحقون يا 
واعضاء   رئيس  ومعكم  املفتي  سماحة 
االسرتالي   الفيدرالي  االئمة  مجلس 
بالغ الشكر والتقدير والثناء ملا  قمتم 
وتقوية  لتاسيس  وجهد  عمل  من  به 
الفيدرالي  االئمة   مجلس  بنيان 
ترعى  ومؤسسة  كمظلة  االسرتالي 
البالد   هذه  يف  املسلمني  شؤون 
لإلسالم  الحقيقية  واظهارالصورة 
واملحبة  التسامح  بروح  واملتمثلة 
والوسطية واالعتدال ، وما تقومون به 
كلمة  لجمع  متواصل  وعمل  اهتمام  من 
أسس  على  صفهم  وتوحيد  املسلمني 
لقول  مصداقا   ، واألخوة  الرتاحم  من 

اهلل تَعاىل:«إنما املؤمنون إخوة«.
ويف ختام الحفل، قدم املفتي ابو محمد 
الفيدرالي  االئمة  مجلس  ورئيس 
التكريمي  املجلس   درع  االسرتالي 
بدوره  قدم   الذي   ، أل صالح  للسفري 
درع تذكاري  للمفتي  ومجلس االئمة 

وتم التقاط الصور التذكارية .
حفل السفارة : 

مكرما  حل  قد  آل صالح  السفري  وكان 
الحرمني  خادم  سفارة  اقامته  حفل  يف 
وامللحقيات  أسرتاليا  لدى  الشريفني 
السفراء  حضره  التابعة  واملكاتب 
 ، أسرتاليا  لدى  املعتمدين  العرب 
وأعضاء وموظفي سفارة خادم الحرمني 
الشريفني وامللحقيات واملكاتب التابعة 

لها .
نائب  ألقاها  كلمات  الحفل  وتخلل 
الروقي  حمدان  بن  مشعل  السفري 
املطريي  سامي  العسكري  وامللحق 
هشام  الدكتور  الثقايف  وامللحق   ،
ضمنه  للدكتورة  وتقديم  خداوردي  
بالجهود  فيها  أشادوا   ، الزهراني 

أثناء  صالح  آل  السفري  بذلها  التي 
سبيل  يف  أسرتاليا  يف  عمله  فرتة 
بني  الثنائية  العالقات  وتعزيز  تطوير 
آل  السفري  أعرب  جهته  من  البلدين. 

صالح عن شكره وامتنانه للجميع. ويف 
صالح  آل  السفري  تسلم  الحفل  نهاية 
السفري  نائب  من  تذكارية  دروعـًا 
الوزير املفوض مشعل الروقي وامللحق 

املطريي  سامي  العقيد  العسكري 
هشام  الدكتور  الثقايف  وامللحق   ،
املميزة  لجهوده  تقديرًا   ، خداوردي 

خالل فرتة عمله يف أسرتاليا .

مفيت اسرتاليا وجملس االئمة الفيدرالي االسرتالي يقيم حفل وداع وتكريم لسفري اململكة العربية السعودية نبيل آل صاحل

املـفيت ابـو مـحمد : سـتظل مـكانتك راسـخة يف قلـوبنا كـسفري ملمـلكة الـخري والـعطاء
السفري آل صاحل :  نثمن دور جملس االئمة االسرتالي كمظلة  ومؤسسة ترعى شؤون املسلمني

املفتي ابو محمد ورئيس مجلس االئمة الفيدرالي االسرتالي يمنح درع املجلس  التكريمي للسفري أل صالح وبدا نائب سفري 
اململكة باسرتاليا مشعل بن حمدان الروقي  وانور الصولي.
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النائب تانيا مـيهايلوك تهـنئ

أمتنى للجالية العربية عيد فصح جميد 
زاخر بالصحة والسعادة والنجاح.

Tania Mihailuk MP
Member for Bankstown

“Wishing 
the Arabic 
community 

a very happy 
Easter  full 

of love, 
health and 
happiness”

 For help with State Government Issues
 Suite1,Level3, 402- 410 Chapel Rd, Bankstown - Bankstown@parliament.nsw.gov.  au
Ph; 9708 3838  - Fax; 9708 3960

الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ

نكون بأفضل حال عندما نكون معا بروح التناغم والسالم.
أتقدم من قراء وموظفي امليدل ايست هريالد بأحر التهاني 

متمنيا للجميع فصحا سعيدا وساملا.

Jihad Dib MP

We are at our best 
when we come 
together in the 

spirit of harmony 
and peace. 

I extend my 
warmest wishes to 
readers and staff 

at the Middle East 
Herald, for a happy 

and safe Easter.
Member for Lakemba
Shadow Minister for Education

P 9759 5000,  F 9759 1945, E lakemba@parliament.nsw.gov.au
Level 3, Roselands Shopping Centre, P.O. Box 5 Roselands NSW 2196

آدي سركيس يهنئ
يتقدم رئيس 

جمعية 
الدامور 
الخريية 
السيد
آدي 

سركيس
بأحر التهاني 
من الطوائف 

املسيحية 
بحلول عيد 

الفصح السعيد..    فــصح مبارك
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الوزيران باسيل ورفول يزوران معهدي سيدة لبنان ومار شربل

دير  إستقبل  طربيه،  شربل  أنطوان  املطران  سيادة  وحضور  بربكة 
الثّالث من نيسان 2٠1٧  ومعهد مار شربل يوم اإلثنني الواقع فيه 
باسيل  جربان  األستاذ  لبنان  واملغرتبني يف  الخارجيّة  وزير  معالي   ،
والوفد املرافق الذي ضمّ معالي وزير الدّولة لشؤون رئاسة الجمهورية 
األستاذ  سيدني  يف  العام  لبنان  قنصل  سعادة  رّفول،  بيار  الدكتور 
جورج بيطار غانم ، أعضاء من الهيئة الفيدرالية وهيئة سيدني للتّيّار 

األوسرتالي اللبناني املتّحد – التـّيـّار الوطني الحر.
لقد شرّفنا معالي الوزير باسيل والوفد املرافق بزيارة املعهد والدّير 
اللبناني واألسرتالي. ثمّ  الّطلبة بأداء النّشيدين الوطنيني  وشارك 
رحّب الّطالب يف السّنة الحادية عشرة ماثيو خوري بالضّيوف على 
طريقته الخاصة عرب أداء رائع لألغنية الوطنيّة »لبناني«. القت هذه 

الزّيارة ترحيبا حارًا ودافئًا من الطلبة واألساتذة وموّظفي املعهد، وكان 
للوزير لفتة خاصة حيث جال بني الطاّلب محيِّيا إياهم ومُشجِّعًا.

على  فيها  شدّد  الذي  املعهد،  مدير  يوسف،  مارون  األب  كلمة  بعد 
الدور الذي يلعبه اللبنانيون يف أوسرتاليا وتواصلهم الدائم ببلدهم 
اأُلم، توجّه معالي الوزير باسيل بكلمة اىل الّطلبة والهيئتني اإلداريّة 
والتّعليمية وإىل الحضور حيث شدّد على أهميّة دور املعهد والدّير 
أثنى معاليه  ولقد  لبنان وأسرتاليا.  والرّوابط بني  العالقة  يف تعزيز 
على أهميّة تعّلم وإتقان اللغّة اأُلم والحفاظ عليها يف دُنيا اإلغرتاب. 
ودعا يف كلمته إىل التّحّلي باألمل بلبنان كوطن حُرّ مستقل، ووطن 

سيستعيد مجده وعهده العظيمني.

التعليميّ لوحة فنيّة  قدّم املعهد بإسم الجماعة الرهبانيـّة والِجسم 
من عمل الطالبة كرستني أنطون متوجّهًا بالشّكر ملعالي الوزير جربان 
باسيل على زيارته هذه وتمنّى له دوام النّجاح يف تحقيق مستقبل 

أفضل للبنان.
وكان الوزيران باسيل ورفول قد زارا قبل ظهر اليوم نفسه معهد سيدة 
مهرجانيا  استقباال  الطالب  استقبله  حيث  بارك  هاريس  يف  لبنان 
املطران  بحضور  التعليمية،  الهيئة  اعضاء  وبعض  الراهبات  وكذلك 
الذي  بالدور  اعجابه  الوزير باسيل  ابدى  انطوان شربل طربيه، وقد 
تقوم به الراهبات يف تنشئة الجيل الصاعد من االغرتاب اللبناني يف 
سيدني، داعيا الطالب اىل التمسك بلغة االباء واالجداد وعدم نسيان 

لبنان. ويضم املعهد حواىل 12٠٠ طالب.

لدى الدخول اىل معهد سيدة لبنان الوزير باسيل يوقع على السجل يف مار شربل الوزير باسيل يلقي كلمته

صورة تذكارية يف صالة معهد مار شربل يف مار شربل

يصافح طالب  معهد مار شربل يف مار شربل

الوزير باسيل يومئ لطالب مار شربل

الوزير باسيل والقنصل غامن واالم الرئيسة وحضور يف معهد سيدة لبنان

املطران طربيه، الوزير  رفول  االخت بو غصن، النائب لي وحضور يف معهد سيدة لبنان

االستقبال الرائع باالعالم االسرتالية واللبنانية يف معهد سيدة لبنان
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

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

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى للجميع عيد 
فــصح جميد ومبارك

، وبحضور حشد  بتاريخ 8 نيسان 2017 
كبري من اركان الجالية اللبنانية وعلى رأسهم 
سعادة قنصل فكتوريا السيد غسان الخطيب 
السيد  العاملي  الرئيس  نائب  وبحضور   ،
ستيفن ستانتن ممثال للرئيس الياس كساب 
الشيخ  االسرتالي  القاري  املجلس  ورئيس 
القاري  الرئيس  ونائب  الدويهي  ميشال 
القاري  العام  واالمني  عريضة  جو  الشيخ 
فروع  رؤساء  اىل  إضافة  كرم  طوني  السيد 
واعضاء مجلس والية فكتوريا ، جرت عملية 
وقد  االدارية  الهيئة  واعضاء  لرئيس  انتخاب 

أتت النتيجة على الشكل التالي :
الرئيس         :   ميالد الحلبي

نائب الرئيس   :   محمد املصطفى
امني الســـر    :  هادي الخوري

امني الصندوق :  ابراهيم الشيخ 
االعـــالم        :   الياس دياب

عالقات عامة   :   سمري الحلبي
مسؤولة ملكة الجمال : غولد الشيخ 

شؤون فنيـــة  :  سامر سليمان ، طارق مراد 
وهادي حريقة 

مستشار قانون : املحامي جون الدويهي 
من  مقدم  اقرتاح  جرى  املهام  توزيع  وفور 
جميع  عليه  ووافق  الحلبي  ميالد  الرئيس 

االعضاء وينص على التالي : 
فروع  رؤساء  اليوم  هذا  املجتمعون  نحن 
اننا  نعلن   ، فكتوريا  والية  مجلس  واعضاء 
لم نكن يوما نمانع يف اجراء أي مصالحة مع 
الفريق االخر الذي يرأسه السيد جو االسطا 
ال بل كنا دائما نطالب الن يشمل هذا الحوار 
كافة االطراف التي كان او ال يزال لها شأنا مع 

إنتخاب ميالد احلليب رئيسا جمللس والية فكتوريا يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل

الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم ، لكن ما 
حصل يف االسبوع املاضي عن اعالن مصالحة 
غنيم  السيد  املجلس  رئيس  بني  ما  تمت 
االسطا  جو  السيد  برئاسة  االخر  والفريق 
ببنود  نبلغ  لم  كما  بها  علم  اي  لنا  يكن  لم 
للمشاركة يف هذه  ندعى  ان  او  االتفاق  هذا 
املصالحة ، وبالتالي فاننا نعترب هذا التغييب 
بمثابة الفيتو املرفوض ونعترب املصالحة هذه 
فضول  الرئيس  بني  ما  وخاصة  شخصية 
عليه  الشهري  االنقالب  اجرى  الذي  والفريق 
وبالتالي ليست كما يسوق  املاضي  العام  يف 

لها بانضمام املجلسني .

التامة  ثقتنا  عن  نعلن  فاننا  املصالحة  وحول 
ميشال  الشيخ  القاري  املجلس  برئيس 
برئيسه  ممثال  العاملي  وباملجلس  الدويهي 
قزي،  وسام  العام  وامينه  كساب  الياس 
االنتخاب  عملية  من  االنتهاء  فور  وندعو 
والية  مجلس  لرئيس  الجديد  الرئيس  اليوم 
فكتوريا للتنسيق مع الرئيس القاري النشاء 
الذي  الحقيقي  الحوار  اجراء  لجنة تعمل على 
يجب ان يتم وفقا ملا تنص عليه مواد قانون 
اللبنانية  الجامعة  مصلحة  يف  وملا  الجامعة 

الثقافية يف العالم .
مسؤول االعالم 
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ليزا ابراهيم خضر..
بالقصة  جوائز  ثالث  على  حائزة   •
القصرية  بعد الفوز باملركز االول يف 
مسابقات ادبية شبابية لثالث سنوات 
على التوالي  كان عمرها يف اول جائزة 

13 سنة ..
• تعشق املوسيقى و تعزف آلة العود 

باإلضافة إىل الغناء ..
شاركت و هي طالبة يف معارض   •
رسم.. كون الرسم إحدى هواياتها..
• صدرت هلا جمموعتان شعريتان  من 

دار بعل  دمشق 
• األوىل:  بعنوان ) ال أثر لرأسي األول 

2014 )
• الثانية: بعنوان ) كأني أنا ( 2017

يف  أدبية  مهرجانات  يف  شاركت   •
خمتلف احملافظات السورية.

احمللية  الدوريات  يف  .نشرت 
والعاملية ونشر حوهلا عدة دراسات 

نقدية
مستوى  على  التمّيز  هذا  بعد   : س 
القصة .. ملاذا الّشعر وملاذا قصيدة 

النثر حتديدًا ؟
النثر  نفسي يف قصيدة  وجدُت  ج: 
إىل  ميلي  بسبب  القصة   من  أكثر 
التكثيف , ورمبا ألني أردت أن أقول 
الكثري يف سطور أقل وهذا ما يناسب 
شخصييت امليالة إىل اإلجياز املفيد, 
كما أن قصيدة النثر حتتاج إىل حنكة 
حقًا  ميتعين  وهذا  الفكرة  إخراج  يف 

عند كتابتها فأحس 
كأني أتشاقى مع اللغة.

تأتي  قصائدك  بعض  لكن  س: 
من  أكثر  القصرية  للقصة  ميالة 

القصيدة..
ج: قصيدة النثر هلا مالحمها اخلاصة 
أو  النثر  عن  متيزها  واليت  اجلديدة 
باعتقادي  فهي   , الشعر  أو  القصة 
السبيكة اليت جتمع ثالثتهم, فهي حينًا 
الشعُر حّرًا من القيود, وحينًا القصة 
املوجزة مزخرفًة بأدوات الشعر, فال 
هي متلك ايقاعاِت وتفعيالت الشعر, 
وال هي متلك السرد القصصي, لذا 
عن  يبحث  ملن  مريبًا  منطًا  تبدو  قد 

قوانني أدبية ليسقطها عليها.
حول  اجلدل  يثري  من  هناك  س: 
قصيدة النثر وحياربها, برأيك هل هو 
تعصب وعدم انفتاح أم أن قصيدة 
النثر مل تثبت فعاليتها بسبب األقالم 
الرديئة اليت مل تنصف القصيدة وال 

حتى املتلقي؟
صادفت  وذاك,  هذا  كل  ج:هو 
الشعراء   بعض  األدبية  لقاءاتي  يف 
قصيدة  لسماع  حتى   الرافضني 
وبعض   , مسبقًا  حكمهم  وجاء  النثر 
اللغة  يف  املتخصصني  الناقدين 
الوطن  أين  يسألوننا  وهم  العربية 
القضايا  أين  ؟..  تكتبون  فيما 
ومن  الناس؟  تشغل  اليت  العمالقة 
هذا القبيل, هؤالء ال عالقة  لألقالم 
عدم  وإمنا  حكمهم..  يف  الرديئة 
مرونتهم يف قبول احلديث وتعاملهم 
الفج مع احلداثة ,وبالتالي جهلهم مبا 
أفرزته,  وطبعًا تلعب األقالم الرديئة 
دورًا سلبيًا يف غرٍف أخرى, وحتديدًا 

يف أذن املتلقي
ومل   , األمور  عليه  اختلطت  الذي 
بني  بسهولة  الفرز  على  قادرًا  يعد 
بسبب  والرديء  واهلاوي  املبدع 
كثافة النصوص وجهله لنقاط القوة 

واالبداع يف قصيدة النثر.
الذين  النقاد  حق  من  أليس  س: 
اختصوا باللغة العربية إنكار مصطلح 
ال مكان له يف دراسة االدب العربي 

حوار مع األديبة الشاعرة ليزا خضر 

حاورها  حممد عامر األمحد   

فهم  العربية  اآلداب  كليات  يف 
مثاًل  بغدادية  كمقامة  النثر  يدرسون 
يدّرسون  ال  ولكن  أدبية  خاطرة  أو 
السهل  من  هل  ثم  النثر  قصيدة 
القصيدة  يف  اخلارجي  اإليقاع  إنكار 
موسيقية  وأنت  فطرة  وهو  العربية 
 .. والوزن  اإليقاع  أهمية  وتعرفني 
حتى الغناء احلر مثل املوال البغدادي 
>على البسيط وأحيانًا على الكامل< 
ميكننا  هل  الوافر<  على  والعتابا> 
املتلقي ونقول  إنكار فطرة  بسهولة 

له: موسيقى داخلية؟
يف  تنمو  متجددة   حركة  العلم  ج: 
النقاد  شتى االجتاهات, ومن واجب 
استيعاب  العربية  األدب  ودارسي 
كل جديد واستقبال معطياته وإعطائه 
الفرصة بل واملشاركة أيضًا بتوثيق 
مالحمه والرتحيب والتعريف به.. فكل 
ما هو إبداع بغض النظر عن تسميته 
يستحق الوقوف عنده ودعمه, أما عن 
قضية اإليقاع اليت رافقت القصيدة 
حلقبة كبرية حلد اقرتانهما ببعضهما, 
فإن الوقت كفيٌل خبلق فطرة جديدة 
االيقاعات  مع  للتفاعل  املتلقي  لدى 
الداخلية  لقصيدة النثر وذلك  يعتمد 
ايصاهلا  يف  الشاعر  مهارة  على  
وترتيب  كالتكرار  بفنونها  ودرايته 
والتسكني  القراءة  اسلوب  و  اجلملة 
واختيار املفردات الشعرية  وما إىل 

ذلك...
العربي  الشعر  يف  الغموض  س: 
يومنا  إىل  متام  أبي  عهد  من  قديم 
يرى  لنصوصك  والقارئ  هذا.. 
و  الرمزية  الصورة  فعالية  تناوب 
السوريالية فهل تؤمنني بأن الشعر 
أن يكون مبتناول اجلميع وهل  جيب 
عمومًا  األدب  الدادائية يف  املدرسة 

تناسب احلداثة؟
هي  النثر  قصيدة  أن  أعتقد  ج: 
الدادائية  اخلاصة  بالشعر,  احلركة 
ومن   , والعشوائية  التمرد  فيها 
وهي  اخليال  فيها شقلبة  آخر  جانب 
مسة من مسات السريالية , وبرأيي 
الشخصي إن التخّيل هو لعبة قصيدة 
ابداعي  سالح  هو  والتمرد   , النثر 
هلا, وخصوصًا إذا كان الشاعر ماهرًا 
يف إيصال ذلك للمتلقي عن طريق 
إطالق خياله... ودفعه إىل التأويل , 
ال أعتقد أننا حاليًا منتلك مجهورًا كبريًا  
مستوعبًا ملزايا قصيدة النثر أو قادرًا 
على التفاعل مع مزاجها املختلف, لكن 
أؤمن بأنه يف القريب العاجل سيتم 
اعتناقها كحاجة ابداعية ُتطرب األذن 
والنفس الداخلية والعقل أيضًا, نعم 
سيصبح لقصيدة النثر شأنها املهم 
واملؤمنني  مبدعيها  جبهود  قريبًا 

باحلداثة بال شروط.
س: بعد جمموعتني , ماذا تريد أن 
من  هناك  وهل  خضر..  ليزا  تقول 
وقفة تأملية وقراءة بريئة ملا سبق.. 

أم إعادة انتاج بنصوص أخرى؟
ج:  تعلمت أن أحب األماكن مع أركانها 
الباردة واألشخاص مع عالتهم لذلك 
أحببت نصوص جمموعيّت  مع العثرات 
ومع فتّوة خربتي فيهم, لذا ال أعتقد 
إنتاج...  بإعادة  يومًا  سأفكر  أني 
نعم..  هناك الكثري مما يقال ومما 
أرغب بقوله بل وحمتاجة لقوله, وألني 
مؤمنة بأن األدب  بشتى صنوفه ال 
فال  إنسانية  رسالة  محل  من  له  بد 
كل  حتتاجه  ما  بقول  يستمر  أن  بد 

مرحلة.

حتتفل سوزان حببها وحبيبها ومل 
جتدل  أن  يف  تتوانى  ومل  تبخل 
قصائدها أبياتًا تزرع اسم حبيبها 
)وزرعت  ديوانها  صفحات  يف 
إمسك ص16( فهي وأن اختلفت 
قصائدها  أو  رسائلها  عناوين 
سياق  يف  ترابطها  يظهر  واليت 
احملبة  حبرب  ترشح  اليت  املعاني 
الذي يغرف من حمربة القلب اليت 
ال جيف مدادها لتكتب أجبدية من 
ذهب )ص69( ضياء القمر مدادها 

)ص 21( .
يف  يظهر  الديين  النص  تأثري 
جبهٍة  الديوان  من  عديدة  أماكن 
جتري  والقطعاُن  السجود  ترنو 
ملستقٍر هلا )ص 28(  ويف )ص 
احلكايات  وأراوُد  تقول:   )  34
يف  يربز  وكذلك  أفكارها،  عن 
النفُس   62 ص  اآلتية  قصائدي 
صوت  قصيدة  ويف  بك،  أمارٌة 
جنة  تقول   )64 )ص  خمنوق 
قطوفها دانية. ال ختفي الشاعرة 
اليأس  تعرف  ال  ألنها  تصميمها 
تقول:  حيث  احلياة  تعيش  وهي 
أن ال يأس مع احلياة )38( ونراها 
يف قصيدة لن أبوح به )ص39( 
بأصابع  اللغوية  التورية  تستعمل 
حبيبها  زمان  لتعاهد  عنفوان  من 

أن يبقى سّر حضارتها.
هذا احلب املكثف إن صح التعبري 
وتضحايته  وصمته  عمقه  يف 
وجنونه الذي ال قرار له )ص45 ( 
ويف قليب يسكُن حبا ال قرارَ له. 
فهي تريد أن ُتسمع حبيبها إلنها 
ال تريده أن يقطع الرجاء : امسعها 
الرجاء  بعدها  تقطع  وال  ميّن 
اعتادت  قصائدها  ألن  )ص41( 
الشعور  حلد  باحلب  التحليق  
 )42 )ص  تكتبه  مل  إن  باخلرس 
وبالرغم من كل ذلك فهي تتدثر 
برداء من سالم )ص45( ولتؤكد 
على عمق هذا احلب كتبت قصيدة 

صمت وعتب ولوم )ص53(
»على  العامي  املثل  يقول  وكما 
قدر احملبة العتب كبري« فها هي 
مرة أخرى تبوح مبا صنعه هذا احلب 
حبييب  ُمْذ  قصيدة   يف  وتسرد 
)ص57( حتى تشتاق لنفسها أكثر 

»جدائُل على أكتاِف احلب« لسوزان عون
يف  قاعدًة  يعتمد  جاز«  »ليبان  كان  السابق،  يف 
عمومًا،  األوروبي  للجاز  الرتويج  يف  تتمّثل  برجمته 
والفرنسي أو الفرنكوفوني خصوصًا. غري أنه كان 
ينّظم بني احلني واآلخر أمسيات متيل حنو موسيقى 
عناصر  ببعض  م  املطعَّ املعاصر  بشكلها  الشعوب 

اجلاز أو البلوز أو الروك أو غري ذلك.
ثم أطلق املنظمون عام 2008 عنوانًا ميكنه احتواء هذه 
االستثناءات أطِلق عليه اسم »ليبان وورلد« )نسبًة 
هذا  الشعوب(.  موسيقى  أو  العامل  موسيقى  إىل 
اإلطار/احلّل مت التخّلي عنه الحقًا وُعدنا إىل »ليبان 
جاز«، الذي شهد أمسيات خمتلفة جذريًا من حيث 
النمط. لكن، إذا تابعنا أنشطته يف األشهر األخرية، 
نالحظ أن ما كان يشّكل باألمس استثناًء يف »ليبان 
والقاعدة  اليوم.  كقاعدة  نفسه  يكّرس  بات  جاز« 
موسيقى  بل  عمومًا،  الشعوب  موسيقى  ليست 
الشعوب األفريقية حتديدًا. باألمس، دعا املهرجان 
سعاد ماسي من اجلزائر وقبلها فاتوماتا دياوارا من 
مالي، ومساء الغٍد أمسية للمغنية املغربية أّم الغيث 

بن الصحراوي املعروفة بـ »ُأم«.
املهرجان  هذا  يف  الربجمة  بوصلة  أن  إىل  أضف 
ما  أي،  فرنسا.  عمومًا،  تزال،  البريوتي كانت وال 
من  لينطلق  هاجر  أو من  فرنسا  احلدث يف  يشّكل 
»حاليًا«  الفرنسية  الصحافة  تتناوله  ما  أو  فرنسا 
أو  احلديثة  لإلصدارات  املخّصصة  صفحاتها  يف 
املهرجانات احمللية اليت تستضيف فنانني قد يرى 
يناسب سياسته يف  ما  جاز« يف جتربتهم  »ليبان 
الصحراوي  بن  الغيث  أّم  حال  هي  وهذه  الربجمة. 
اليت أطلقت أربع أسطوانات بني 2009 و2015، صدف 
أن اهتم الفرنسيون )صحافًة، مجهورًا ومهرجانات( 

باألخرية منها، فباتت هدفًا حمتماًل للمنظّمني.
ولدت أّم الغيث )االسم الذي ُيطلق على الفتيات 
اللواتي يوَلْدن يف يوم ممطر( يف املغرب عام 1978 
جوقة  املراهقة ضمن  وهي يف سّن  الغناء  وبدأت 
األمريكيني  عند  املسيحي  الديين  )الغناء  غوسبل 
ومارست  اهلندسة  درست  بلدها.  يف  األفارقة( 
املوسيقى،  إىل  تعود  أن  قبل  التشكيلي  الفن 
أعمااًل تدرج يف خانة  بشكل نهائي وجّدي، لتطلق 
اهليب- إىل  البوب  من  احلديثة  الغربية  املوسيقى 

هوب والـRnB واملوسيقى اإللكرتونية. هكذا غّنت 
ختّلت  اليت  باإلنكليزية  أيضًا  لكن  احملّلية،  بلغتها 
عنها كليًا لصاحل األوىل بسبب اقتناعها بعدم صّحة 
وضع )وتضييع( جهود كبرية للتعبري بلغة أجنبية ال 
تتقنها كلغتها األم. لذا، ال جند يف ألبومها األخري 
العامية  إال  أعماهلا،  بني  األجنح  وهو  »زرابي«، 
 Veinte( كوبية  تراثية  أغنية  يف  حتى  املغربية، 
عام  نهاية  صدر  الذي  العمل  فيها  ختتتم   )anos
2015. لناحية املوسيقى أيضًا، أسقطت »ُأم« معظم 
األحلان  يف  وخصوصًا  احلديثة،  الغربية  العناصر 
ويف جزء من املرافقة املوسيقية. وهنا نشري إىل 
الرتكيبة األساسية اليت اعتمدتها يف »زرابي« وتضم 
ني املرموَقني ياسر رامي )عود(  ني املغربيَّ العازفيَّ
والطبلة(  البندير  )إيقاعات وخصوصًا  وراني كرجيا 
ني يلفريس فالدس )ترومبت(  باإلضافة إىل الكوبيَّ
وداميان نويفا )كونرتباص(. من هنا أتت النتيجة 
عبارة عن مزيج بني اإليقاعات األفريقية )والشمال 
والقليل  )سالسا(  الكوبية  والالتينية  أفريقية( 
أسلوب  )يف  والسول  السوينغ(  )بعض  اجلاز  من 
الطاغي  البارد  الدافئ/  الصحراوي  واجلو  الغناء(. 
على الغناء واألحلان واملرافقة املوسيقية، آٍت من 
املغرب،  صحراء  واحات  من  لواحدة  املغنية  عشق 
)حيث  البالد  شرق  جنوب  الغزالن يف  حماميد  هي 
واليت  العتيقة  املالبس  من  السّجاد  تنتشر صناعة 
تسّمى »زرابي«، ومن هنا أتى عنوان العمل( حيث 

مت تسجيل جزء من األلبوم يف استوديو متنّقل.
تلّحن الفنانة املغربية اجلميلة وتكتب معظم أغانيها 
)وهي موهوبة يف التلحني، خبالف ما يشهده هذا 
بال  نوتات  صّف  من  األخرية  السنوات  يف  اجملال 
واحلرية  واألمل  احلب  مواضيع  وتتناول  روح(، 
املقيتة  والعوملة  أوروبا  إىل  الشرعية  غري  واهلجرة 
واملرأة،  الرجل  بني  اجلسدية  العالقة  وحتى 
الرّقة  يف  غاية  صوتها  األخرية!  من  مبّطنة  بدعوة 
وهي  تامة  بسهولة  صعبة  مجاًل  تؤدي  واحلميمية. 
شّفافة وبسيطة يف تعبريها الصوتي. لكن مثة نقطة 
ضعف يف أعماهلا )وباألخص األخري، مبا إنه أقرب 
إىل اجلو التقليدي يف مشال أفريقيا من غريه( هي 
عنصر  أمجل  الذي يشكل  النسائي  الكورس  غياب 
نساء  )أين  املغاربي  التقليدي  الغناء  بعض  يف 

نَّ العمل؟(. تطوان ال يزيِّ

صوت غاية يف الرقة واحلميمية
بشري صفري

وكأنها تريد أن تقول إن نفسها 
هجرتها إليه، وهذا ما يتجلى يف 
اليت  املدهشة  رسائله  قراءتها 
 )61 تقول )ص  كما  قرآتها  تعيد 

ولكن الكرة غدًا صباحًا.
كل ما تقّدم مل يدع اهلّم الوطيّن  
يغيب عن الديوان، فها هي ُتربز 
الوطن  يعانيه  الذي  اجلرح  عمق 
تسكن  النجمات  قصيدة  يف 
جيتاحها  حيث  )ص50(  قافييت 
موًج غامض ومع ذلك نراها بعزمية 
)يا  األرض  مارد  احلب تستنهض 
وتنتظر   ) انهْض..  األرِض  مارد 

النصر.
غرية  من  اإلنساني حصته  وللبعد 
سوزان عون ففي قصيدة الصوت 
االطفال  فرح  على  تعرج  املخنوق 
وعلى  أمانًا  لعيونهم  تريد  الذين 

وسادة الفرح اطمئنانًا )ص64(.
من  لألم  ما  الشاعرة  تنسى  ومل 
ديون على أبنائها، األم اليت تقول 
ملونة  كأقواٍس  قصيدة  عنها يف 
مطرية )ص100( فكنِت لي حصنًا 

حبجم الوجود.
على  املنتشر  احلب  من  الكم  هذا 
عون  سوزان  ديوان  صفحات 
دل  إن  احلب  أكتاف  على  جدائل 
أن  على  يدل  فإنه  شيئ  على 
اإلنسان العاشق واحملب الصادق 
يتوانى  لن  وأحاسيسه  حبه  يف 
املدى  اىل  ليصل  حبه  إطالق  عن 
وترتدد أصداؤه على جنبات قلوب 
مدائن  يف  وجوهم  على  العشاق، 
احلب املعّلقة على أهداب الكلمات 
الديوان،  صفحات  على  املنثورة 
خلف  تتوارى  مل  فالشاعرة 
مشاعرها، بل أطلقتها من سجونها 
بكل َتَروَّ وسؤدد وحب وحتايا من 
همسات  الشاعرة  سكبتها  الفؤاد 
أنسانية يف عامل السرعة والصخب 

اهلارب على قارعة االنسانية.
قالت  عون  سوزان  إن  باختصار، 
قالت  حبها،  قالت  كلمتها، 
جهرًا،  أنوثتها  قالت  أنسانيتها، 
الشعر  صدر  على  قالدة  وعلقت 

االنثوي املعاصر.
عباس علي مراد
سدني أسرتاليا
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ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

 2017 نـيسان    15 Saturday 15  April 2017الـسبت 

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

Are you fed up with your current employer? Broken 

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 2017 نـيسان    15 Saturday 15 April 2017الـسبت 
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مـلبورن

بداية ال بد لي من احلديث وتسليط 
الضوء على القمم العربية السابقة 
أن  حيث  العربية  اجلامعة  وعن 
انعقدت  اليت  العربية  القمم  مجيع 
حيث  ورق  على  حربا  بقيت  سابقا 
انعقادها  يف  إال  هلا  قيمة  ال  أن 
الرؤساء  جيتمع  حيث  الشكلي 
ألخذ  العرب  واألمراء  وامللوك 
مع  التذكارية  الصور  والتقاط 
القمم  فقرارات  البعض  بعضهم 
تقتصر  بالكاد  وبياناتها  العربية 
واإلدانة  والشجب  االستنكار  على 
على  تذكر  فعالية  هلا  ليس  حيث 
وأسباب  العربي  الواقع  صعيد 
الدول  أغلب  أن  ذلك كثرية حيث 
مرتبطة  اخلليجية  وخاصة  العربية 
علنا مع الواليات املتحدة األمريكية 
املتحدة  الواليات  حلفاء  مع  وسرا 
خريا  يريدون  ال  الذين  األمريكية 
نهب  يريدون  بل  العربية  لألمة 
دولة  كل  وتفتيت  العرب  ثروات 
وكانتونات  دويالت  إىل  عربية 
وطائفية  واثنية  وعرقية  مذهبية 
هذا أوال أما ثانيا فقد كانت فكرة 
 ١٩٤٥ عام  العربية  اجلامعة  إنشاء 
ذات منشأ بريطاني تهدف بريطانيا 
من وراء ذلك إنشاء جامعة شكلية 
العرب الجتمع  بني  تفرق  أكادميية 
عن  احلديث  من  ومايهمنا  هنا  أما 
والعشرين  الثامنة  العربية  القمة 
امليت  البحر  يف  انعقدت  اليت 
باألردن بتاريخ ٢٩ آذار عام ٢٠١٧ 

الرئـيس عـون كان نـجم الـقمة العربية الثامـنة والعـشرين 
الشهر الفائت هو أن العماد عون 
هلذه  جنما  كان  اللبناني  الرئيس 
القمة بال منازع حيث درجت العادة 
والعراق  مصر  رؤساء  يكون  أن 
وسورية وليبيا جنوما للقمم العربية 
العماد  املرة  هذه  لكن  السابقة 
ليس  وهذا  املوازين  قلب  عون 
غريبا عن الرئيس عون بل تشهد 
له سنوات النضال الطويلة سابقا 
يف لبنان وطنيته وصدقه ونزاهته 
فهو بدون جماملة وبصراحة وصدق 
بامتياز  وعروبي  وطين  قائد 
جريء  أنه  حيث  ونزيه  وشريف 
سورية  حارب  فقد  كبرية  لدرجة 
يف أواخر مثانينات القرن املنصرم 
حتد  كما  قوتها  أوج  يف  وهي 
خبروج  وطالب  وقتها  األمريكان 
رغم  لبنان  من  السورية  القوات 
حتالف أمريكا وأغلب الدول العربية 
السعودية مع سورية ضده  ومنها 
لكنه وقف شاخما كشجر السنديان 
السورية  القوات  على  جيب  قائال 
خروجها  وبعد  لبنان  من  خترج  أن 
مع  املميزة  العالقات  أفضل  نبين 
على  ماحدث  هذا  وفعال  سورية 
نعيشه  حنن  الذي  الواقع  صعيد 
فقد خرجت سورية من لبنان وأقام 
أفضل العالقات املميزة مع سورية 
عالقة الند بالند وعالقة دولة ذات 
نفس  سيادة  ذات  حترتم  سيادة 
عندما  سورية  مع  ووقف  االحرتام 
خارجية  عزلة  يف  تعيش  كانت 
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كما وقف مع حزب اهلل عندما كان 
يف عزلة تامة لذلك حنن نرى يف 
العماد الرئيس ميشيل عون قائدا 
مواقفه  على  ثابتا  عروبيا  وطنيا 
أثناء  والحظنا  والقومية  الوطنية 
مشاركة عون بالقمة العربية الثامنة 
تعثر  حيث  األردن  يف  والعشرين 
دخوله  حلظة  األرض  على  وسقط 
القاعة اللتقاط صورة تذكارية مع 
العرب  واألمراء  وامللوك  الرؤساء 
حيدث  بسيطا  أمرا  يعترب  وهذا 
مقتبل  يف  لشباب  املرات  مئات 
يف  كثرية  ولشخصيات  العمر 
التاريخ وعمرها أصغر من الرئيس 
وهذا  وسقطت  تعثرت  حيث  عون 
األمر حيدث لنا مجيعا لكن بالفعل 
الرئيس عون ارتفع كثريا وأحتفنا 
الواثق  الشامل  العروبي  خبطابه 
اخلطوة ميشي ملكا حيث أكد عون 
اإلرهاب  أن  الشهري  خطابه  يف 
باردة  ثالثة  عاملية  حربا  يشن 
تتسرت بالدين وتهدف لتدمري اإلرث 
وهذا  العربية  للمنطقة  احلضاري 
اإلرهاب العاملي دمر البالد العربية 
العربية  الصهيونية  احلرب  وحول 
إىل حرب عربية عربية حيث أضاف 
عون بأن الفكر الصهيوني جنح يف 
العربية  الصهيونية  احلرب  حتويل 
على  تقوم  عربية  عربية  حرب  إىل 
إلسرائيل  يربر  مما  طائفي  صراع 
عون  شدد  كما  فلسطني  تهويد 
وجاهز يف  مستعد  لبنان  أن  على 

أي مشروع نهضوي عربي 
بل أنه قائل أكثر من ذلك 
كانت  لو  قائال  وأضاف 
الدول العربية حترتم ميثاق 
ماكان  العربية  اجلامعة 
أكد  كما  حروب  لدينا 
املرحلة  خطورة  أن  عون 
حتتم علينا أن نقرر اليوم 
األخوة  بني  احلروب  وقف 
العسكرية  أشكاهلا  جبميع 
واإلعالمية  واملادية 
واجللوس  والدبلوماسية 
وإال  احلوار  طاولة  إىل 
حل  عمولة  مجيعا  ذهبنا 
سيفرض  بعيدا  يعد  مل 
أننا نرى يف  علينا وحيث 
خطابا  عون  العماد  خطاب 
العرب  فيه  يدعو  شامال 
يف  االستمرار  عدم  إىل 
دعم ومتويل اإلرهاب ضد 

على  اجللوس  إىل  مجعاء  العربية 
على  الطريق  وقطع  احلوار  طاولة 
احلل من اخلارج ألن يف ذلك خريا 
على وحدة الدول العربية وسيادتها 
حيث أكد عون قول الشاعر ناصيف 

اليازجي :
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب

              فقد طغى اخلطب حتى 
غاصت الركب

هذا هو الرئيس العماد عون الوطين 
والعروبي الشريف.

سورية ألن ذلك يشكل خطرا على 
وحدة واستقالل سورية وتداعياته 
وسيادة  وحدة  على  خطرا  تشكل 
لبنان وتهدد سيادة الدول العربية 
ملصلحة  جيري  كله  وهذا  مجيعها 
عون  دعا  حيث  والصهاينة  أمريكا 
الداهم  للخطر  العرب  تنبيه  إىل 
سابقا  حدث  كما  مجيعا  عليهم 
للعراق الذي فرض احلل من اخلارج 
بالذات  وهنا  العراق  احتالل  ومت 
دول  إىل  وتنبيها  إنذارا  وجه 

بقلم الزميل ميالد اسحق

أهال وسهال بكما 
يف أسرة الهريالد 

متمنني لكما 
النجاح والتوفيق، 

ملا فيه خري 
الهريالد والقراء 

واملعلنني.
»الهريالد«

اعــالن هـام جـدا لـقراء ومعلين الـهريالد الكــرام
يسر جريدة الهريالد ان تعلن لقرائها القراء الكرام عن انضمام 

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد اسحق

مديرا ملكتب ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني فصيحة 
مديرة لقسم التسويق 

واالعالن
لالتصال:

0421 398 684
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يظّن البعض أّن الشهرة والنجومّية داخل عامل الفن تعين الثروة ، 
ولكّن هذا غري صحيح، فهناك سبعة جنوم من أشهر فّناني السينما 
املصرية، مل جيدوا حتى مثن العالج، وبعضهم مّت احلجز على جثته 
بينما  العالج،  داخل املستشفيات، لعجز األسرة عن دفع تكاليف 
الدواء«،  »مثن  ميلك  ال  ألنه  البطيء،  املوت  اآلخر  البعض  انتظر 
وآخرهم الفنان الكوميدي حممد شرف الذي يصارع املوت، ألنه ال 
ميلك مثن جراحة يف القلب قد ُتنقذه من املوت، ولوال تدخل نقابة 
مثل  حتفه  للِقَي   .. الفنان  ابن  من  الستغاثة  استجابة  املمثلني 

العشرات من رفاق رحلة الشهرة والنجومّية.

استغاثة قصرية عرب موقع الفيس بوك، أطلقها هشام ابن الفنان 
األمل  شّباك  فتحت  بـ«سامبو«،  الشهري  شرف  حممد  الكوميدي 
بضيق  بدأ  الصحية،  حبالته  حاّد  تدهور  من  النجم  النقاذ  الوحيد، 
يف شرايني املخ منعه من العمل طوال السنوات املاضية، وتطور 
لقصور يف عَضلة القلب كادت أن تكّلفه حياته، خباصة وأنه ال 
عالج حلالته، إاّل جبراحة عاجلة حتتاج آلالف اجلنيهات، وبعد استغاثة 
وّجهها زمالء الرحلة للدولة املصرية لتتحمل تكلفة العالج، استجابت 
العيين،  قصر  الفنان ملستشفى  نقل  ومت  التمثيلّية  املهن  نقابة 

ولكنه مل خيضع للجراحة.

من يتصور أّن السندريال سعاد حسين كانت »تتسّول« حّقها يف 
العالج على نفقة الدولة، إّبان أزمتها الصحية األخرية ، حيث عجزت 
مصّحات  الباهظة يف  العالج  تكاليف  مواجهة  عن  املالية  مواردها 

لندن، ومل يشفع هلا تارخيها الفيّن الطويل عند احلكومة املصرية، 
يكفي  ال  مبلغًا  مبنحها  واكتفت  القوانني،  بنصوص  تذّرعت  التى 
لعالج ثالثة اشهر، وتدّخلت هيئة اإلذاعة الربيطانية ملساعدتها على 
التعاقد معها على تسجيل قصائد للشاعر صالح جاهني بصوتها 
جنيهًا   58 إال  متلك  ال  وهي  حتفها  لقيت  وبالنهاية  أجر،  مقابل 

إسرتلينيًا وّفرتها لتدبري نفقات معيشتها!!

الفنان الكوميدّي الكبري يونس شليب، أحد عالمات املسرح املصري، 
أفالم  وجنم  وطمطم«،  »بوجي  الشهرية  األطفال  دراما  وأيقونة 
الفيديو، مل جيد مثن عالجه من جلطة املخ، بعدما أنفق كّل مّدخراته، 
النهاية مات  بالكامل صونا لكرامته، ولكنه يف  أثاث منزله  وباع 
التزامًا  الصحية،  رعايته  احتياجات  تدبري  أسرته يف  بعدما فشلت 

بشرطه، وهو »عدم طلب معونة« من أّي شخص!!

يظن البعض أّن أقصر طريق للثروة هو الرقص، فما بالك لو كانت 
الراقصة حبجم وموهبة حتية كاريوكا، ولكّن هذا غري صحيح، فنجمة 
الرقص الشرقي، واملنتجة املسرحّية والسينمائّية األشهر بني بنات 
جيلها، ماتت وهى ال جتد مثن عالجها من أمراض الشيخوخة، ولوال 
الفنانة الراحلة فاتن محامة، لقضت كاريوكا حتفها يف الشارع، فلم 
تكن متلك منزاًل، وهي قضت أغلب أوقاتها األخرية مبنزل صديقة 
هلا، حتى تدخلت فاتن محامة واشرتت هلا منزاًل، وكان أحد الفنانني 
يتكفل مبصاريفها سّرًا، وعندما أصيبت جبلطة رئوية، منعها احلياء 

من طلب العالج فماتت على إثرها!!

األسطورة  كفاح  رفيق  القصبجي  رياض  الشهري  الكوميديا  فنان 
امساعيل ياسني، مت احتجاز جثمانه داخل املستشفى وفاًء لتكاليف 
العالج، ومل ُيسمح بالصالة عليه ودفنه، إال بعد تدّخل املخرج الكبري 
النفقات كاملة، استجابة الستغاثة  اإلمام، وسداده  الراحل حسن 

من أسرة أشهر شاويش يف السينما املصرية.

الفنان الكوميدي أمني اهلنيدي، تعّرض للمأساة نفسها، فقد ظل 
قيمة  جنيه،   2000 سداد  عن  أسرته  عجزت  بعدما  حمتجزا  جثمانه 
التربعات،  النقابة جلمع  املعدة، وجلأت  من سرطان  العالج  تكلفة 

كما استدانت أسرته من أجل إخراج اجلثمان ودفنه.

ابن  كان  القصري«،  الفتاح  »عبد  املعّلم  أّن  الكثريون  يعرف  ال 
تعليمه  وتلّقى  الشعرية،  باب  حبي  الذهب  جتار  أشهر  من  واحد 
استغالاًل ملالحمه  البلد،  ابن  دور  قّدم  وأنه  الفرنسية،  باملدارس 
املناسبة، وكّون ثروة طائلة، ولكنه تعّرض خليانة فقد على إثرها 
يعاني  املنازل، مريضًا  أحد  بدروم  به يف  وُألقي  بالكامل،  ثروته 
عالجه  مثن  جيد  وال  البصر،  وفقدان  الرعاش،  والشلل  الزهامير، 
واحدة  »وجبة  له  لتوفر  كخادمة  شقيقته  وعملت  يومه،  قوت  أو 
اجلنازة  نفقات  تدبري  يف  األصدقاء  فشل  تويف  وعندما  يوميا«، 
والدفن، حتى تطوعت الفنانة جنوى سامل ودفعت املبلغ املطلوب 
بالكامل.الشهرة والنجومية ال تعين بالضرورة الثروة .. فمن بني 
أشهر جنوم السينما املصرية ..هناك من ال جيد قوت يومه أو حتى 

مثن عالجه.

7 نـجوم لـم يـجدوا ثـمن الـعالج أشـهرهم ســعاد حــسين



Page 28صفحة 28     

فــن

 2017 نـيسان    15 Saturday 15  April 2017الـسبت 

باألرقام: ضرائب جنوم الفن املصري باملاليني ..
 عـادل إمـام األعـلى وشـرييـهان مـفاجأة!

مع بدء موسم حتصيل الضرائب 
تلتفت  مصر،  يف  املهنّية 
امللفات  حنو  دومًا  األنظار 
الضريبّية للمشاهري، وخباصة 
قيمة  تعّد  حيث  الفن،  جنوم 
الضريبة مؤشرًا ألرقام الدخل 
املشاركة  عائد  من  السنوّي 

أنشطة  أو  فنّية،  أعمال  يف 
هذا  ومفاجأة  خاصة،  جتارّية 
املوسم أّن أسرة النجم الراحل 
حممود عبد العزيز أصّرت على 

تسديد كل املستحقات.

الفنان عادل إمام يعّد صاحب 

أعلى جنوم التمثيل من حيث 
الضريبّية،  املستحقات  قيمة 
عليه  ما  سّدد  أّنه  لدرجة 
بلغت  حيث   ، بـ«التقسيط« 
مليون   5.4 الضرائب  قيمة 
جنيه  ماليني   3 دفع  جنيه، 
كدفعة األوىل و2 مليون جنيه 

قسطًا ثانيًا.

عبد  حممود  الراحل  النجم 
ملفاته  تسوية  متت  العزيز 
الضريبّية بعد سداد 2 مليون 
إغالق  سيتّم  وبعدها  جنيه، 
واملفاجأة  بالكامل.  امللف 

كانت  الثالثة  املرتبة  أّن 
يسرا،  النجمة  نصيب  من 
إّل  مشاركتها  عدم  فرغم 
يف مسلسل واحد فقط وهو 
الشبهات«،  مستوى  »فوق 
مليون   1.1 سّددت  أنها  إّل 
جنيه، وسّددت املمثلة نيللي 

كريم ضرائب بقيمة 872 ألف 
ألف   826 كامل  وعبلة  جنيه، 
ألف   668 زكي  وخالد  جنيه، 
عز،  أمحد  املمثل  يليه  جنيه، 
490 ألف جنيه، وخلفه مباشرة 

عادل امام

شرييهان

دنيا سمري غانممليس الحديدي
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مباشرة املطربة شريين عبد الوهاب ودفعت 
ألف   433.9 صربي  وهند  جنيه،  ألف   455
جنيه، واملخرج حممد ياسني 425 ألف جنيه، 
ألف جنيه، رغم  والفنانة شرييهان حنو 230 
أعمااًل فنّية، ودنيا مسري غامن  أنها مل تقّدم 

208 آالف جنيه.

املفاجأة األكرب كانت يف ضرائب جنوم برامج 
الـ«توك شو« من اإلعالميني، فقد دفع مقّدم 
برنامج »كّل يوم« عمرو أديب، ضرائب يف 
موسم اإلقرارات احلالي بلغت 2 مليون و79 

ألف جنيه، يليه شريف عامر بقيمة 2 مليون 
و18 ألف جنيه، ثم إبراهيم عيسى 1.7 مليون 
جنيه، بينما دفعت مليس احلديدي 1.3 مليون 

جنيه وحممود سعد 514 ألف جنيه.

أنغام،  النجوم:  املعلنة،  القائمة  من  خيرج 
السقا،  وأمحد  حسين،  وتامر  دياب،  وعمرو 
يوسف،  وعمرو  زكي،  ومنى  حلمي،  وأمحد 
حيث مل تتم تسوية ملفاتهم الضريبّية حتى 
أقصاها هذا  أمامهم مهلة  بأّن  علمًا  اللحظة، 

األسبوع.
قيمة  وتقدير  مالحقتهم  ستتم  وبعدها  مبعرفة   جزافًا  املضاف  والتعويض  مأمور الضرائب.الضريبة، 

يسرا

هند صربي

شريين عبد الوهاب

محمود عبد العزيز
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مواقف حمرجة لـ أينت عامر وغادة عبد 
الرازق وعادل إمام وراء الكواليس

منذ ظهرت على الساحة ظاهرة العروض 
أزمة  واكبتها  السينما،  ألفالم  اخلاصة 
ال تنتهي امسها »اعتداء البادي غارد« 
مرة  كل  ففي  احلفل،  ضيوف  على 
فرحة  وتنطفىء  اخلاص  العرض  ُيفسد 
أحد  تهّور  يتسّبب  بعدما  الفيلم،  جنوم 
غضب  يف  اخلاصة،  احلراسة  أفراد 
من  واملدعوين  غالبًا،  اإلعالم  وسائل 

جنوم الفن أحيانًا.
 حدث هذا مؤخرًا مع النجمة أينت عامر، 
العرض  من  باالنسحاب  هددت  اليت 
بعد  بطولتها،  من  فيلم  ألول  اخلاص 
ليست  ولكنها  االعتداء على ضيوفها، 

املرة األوىل.
النجمة  تعّرضت  فقد  التفاصيل،  ويف 
يف  جدًا  صعب  ملوقف  عامر،  أينت 
»يا  األول  لفيلمها  اخلاص  العرض 
اإلقبال  فبسبب  تعّدي«،  يا  تهّدي 
الكبري من رجال الصحافة وجنوم الفن، 
بالضيوف، تهّور  العرض  وازدحام دار 
وحاولوا  اخلاصة  احلراسة  أفراد  بعض 
البدري،  أمحد  املخرج  على  االعتداء 
فانسحب، كما حدث اعتداء على العديد 
من أفراد الصحافة وخباصة املصورين، 
عرض  من  باالنسحاب  أينت  وهددت 
فيلمها، ما مل يتوقف هذا االعتداء، كما 
نشرت تغريدة عرب حسابها املوّثق مبوقع 
تويرت، قّدمت فيها اعتذارًا لكّل ضيوف 

احلفل.
األزمة نفسها تكررت مع العرض اخلاص 
للنجمني  خارجني«،  »علشان  لفيلم 
بعدما  غامن،  واميي مسري  الرداد  حسن 
سينما  على  نفسها  الفوضى  فرضت 
نايل سييت، إثر اقتحام اجلمهور للحاجز 
عناصر  فبادر  النجوم،  لتصوير  املقام 
»البادي غارد« إىل دفع النجوم داخل 
اهلجوم،  من  إلنقاذهم  العرض،  قاعة 
الصحافيني  على  لالعتداء  تفرغوا  ثم 
وخباصة املصورين، ومراسلي القنوات 
الفضائّية، ظّنًا منهم أّنهم من اجلمهور، 

واختفى املنتج أمحد السبكي.
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من مهرجان القاهرة السينمائي، اعتداًء من حراس  
عال  الناقدة  على  علي،  حممد  الفيلم  ومنتج  بطل 
الشافعي أثناء دخوهلا ملشاهدة الفيلم، فاستنجدت 
مل  عنيفة  مشاجرة  ذلك يف  وتسّبب  بأصدقائها، 
تنتِه اال بعد  تدّخل قوات أمن كانت مكلفة بتأمني 

املهرجان.
العروض  يف  الظهور  نادر  إمام  عادل  الزعيم 
أبطال  اخلاصة لألفالم، ولكّنه أصر على مشاركة 
فيلم »موالنا« للنجم عمرو سعد فرحتهم، وكادت 
أفراد  أحد  اندفع  بعدما  أزمة،  أىل  تتحول  الفرحة 
ولكن  االزدحام،  من  حلمايته  اخلاصة  احلراسة 
أن  وكاد  بالزعيم شخصّيًا،  فاحتّك  التوفيق  خانه 
يسقطه أرضًا، وتدّخل أحد مرافقيه سريعًا الحتواء 

املوقف.
الفنانة حورية فرغلي، تدخلت يف الوقت املناسب 
ملنع حراسها الشخصيني من ضرب أحد املعجبني، 
بني  شجار  نشب  حيث  صورة،  منها  طلب  الذي 
االقرتاب  حاول  عندما  غارد«،  والـ«بادي  املعجب 
من الفنانة وتصويرها، خالل العرض اخلاص بفيلم 

»ديكور« يف سينما سييت ستارز.
مل تسلم الفنانة غادة عبد الرازق من االنتقادات 
 ،« »الغرسونرية  بفيلم  اخلاص  العرض  بسبب 
اليت استعانت من خالله بستة من  البادي غارد، 
أّي  إلجراء  منها  االقرتاب  من  الصحافيني  منعوا 
حوارات صحافية معها، واّتهم العديد من اجلمهور 
والصحافيني، الفنانة املذكورة، بالغرور والتعالي، 
مع  الئق  غري  بشكل  حراسها  تعامل  بعد  خباصة 

اجلميع.
ولكن  النجوم،   تأمني  مهمتها  اخلاصة  احلراسات 
أخرى  مهّمة  هلم  باألفالم،  اخلاصة  العروض  يف 
اجلمهور  على  باالعتداء  اجلميع  فرحة  إفساد  وهي 

ووسائل االعالم والنّقاد.

داخل دار العرض نفسه ومع املنتج نفسه، تكررت 
األزمة يف العرض اخلاص لفيلم »حسن وبقلظ«، 
املخصص  للحاجز  اجلمهور  اجتياح  تكرر  بعدما 
مع  السيلفي  التقاط صور  عن  للصحافيني، حبثًا 
النجم علي ربيع، وكالعادة تفّرغ الغاردات حلماية 
العرض، واستخدموا  النجوم، وحشرهم داخل دار 
العنف مع معظم احلضور، وتطاولوا باأللفاظ اخلارجة، 

واشتبكوا باأليدي مع الصحافيني واجلمهور.
املشكلة األكرب كانت من نصيب النجم تامر حسين 
أثناء العرض اخلاص لفيلمه األخري »أهواك«، الذي 
فّر هاربًا من املمر اخلاص بالصحافة، بعد ارتفاع 
للحفل،  احلاضرات  بعض  من  االستغاثة  أصوات 
على وقع حاالت اعتداء من احلراسة اخلاصة، كما 
تعّرض أحد الصحافيني للضرب من مرافقي تامر 
حسين، بعدما متّكن من الوصول إىل الفنان إلجراء 
لقاء قصري معه، فما كان من تامر إال أن اعتذر منه 

على ما بدر من حّراسه.
كما شهد العرض اخلاص لفيلم  »بدل فاقد »، 
مشاجرة بني بعض معجيب الفنانة مّنة شليب، وأفراد 
األمن يف دار العرض، حيث انهال املعجبون باهلتاف 
على الفنانة مّنة شليب حتى خترج إليهم، ما تسّبب 
يف حدوث حالة من الفوضى أثناء إجراء اللقاءات 
الصحافية مع النجوم، فاضطر أفراد االمن إىل طرد 
معجيب الفنانة خارج دار العرض، وتصاعدت األزمة 
إىل درجة أّن املنتج وائل عبد اهلل، جلأ ألفراد األمن 
ورسم خطة لضمان إخراج الفنانني من باب خلفي، 

بعيدًا عن اجلمهور الغاضب.
اجلمهور  غارد« على  الـ«بادي  اعتداء  يتوقف  ومل 
والصحافيني يف دور العرض السينمائّية اخلاصة، 
دار  النقاد يف  االعتداء على  إىل  األمر  بل وصل 
األوبرا املصرّية، حيث شهد العرض اخلاص لفيلم 
األخرية  الدورة  يف  مشاركته  أثناء  التاني«  »الرب 

حورية فرغلي

ايتن عامر

من مّنا ال يعشق صوت النجمة اللبنانّية جنوى كرم، 
اليت استطاعت أن ترتك بصمتها يف جمال الغناء من 
دون منافسة، فهي ال تعرف انتقاء األغاني املناسبة 
هلا فحسب، وإّنا ختتار األزياء اجلذابة والالفتة اليت 

تناسبها وتناسب شخصّيتها.

وقد ُعرفت جنوى حبّبها للفساتني، وخباصة الفساتني 
ذات القصات الكالسيكّية، اليت تضفي عليها أناقة 
خاصة. ولكن ال تركز جنوى على الفساتني الطويلة 
بعض  يف  قصرية  فساتني  تنتقي  وإّنا  فحسب، 

املناسبات أيضًا. 

فرأيناها ترتدي فستانًا قصريًا بتصميم كتف واحد 
باللون البنفسجي، مزّينًا خبطوط ملونة، كما ارتدت 
األمحر  باللون  طوياًل  فستانًا  مشابهة  إطاللة  يف 
الغامق، بتصميم كتف واحد أيضًا، وغري ذلك فقد 
واألسود  األبيض  باللونني  بفستان  متألقة  رأيناها 
يف تصميم مميز وراٍق. كما اختارت يف إطاللة أخرى 
األسود،  باللون  مكشوفة  بأكتاف  قصريًا  فستانًا 

مزّينًا بدوائر باللون األبيض.

ولون  واحد  تصميم  على  الرتكيز  ال حتب  وكونها   
باللونني  فستانًا  ترتدي  جنوى  رأينا  فقد  حمدد، 
العلوي  جزئه  يف  مزّينًا  الالمع،  والذهيب  األبيض 

بوردة كبرية من القماش األبيض.

 وأبهرت جنوى أنظار اجلميع باختيارها لفستان طويل 
الذي  الفاتح،  الوردي  باللون  واحد،  كتف  بتصميم 

أضفى عليها أنوثة وجاذبّية.

جنوى كرم: الفساتني الطويلة VS الفساتني القصرية
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خالف روسي - غربي ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

دول غربية مسؤولية دمشق عن استخدام غاز السارين.
املئة«.  يف  مئة  »مفربكًا  اهلجوم  األسد  بشار  الرئيس  واعترب   
سورية  »قوات  من  عناصر  مقتل  االول  أمس  واشنطن  وأعلنت 
الدولي  التحالف  شنها  غارة  يف  العربية  الكردية-  الدميوقراطية« 

على موقعهم خطأ.
وأعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف أن موسكو ال تسعى 
فريق  تشكيل  على  تصّر  لكن  األسد،  الرئيس  خطوات  تربير  إىل 
إدلب  حمافظة  على  اهلجوم  للتحقيق يف  اخلرباء  من  واسع  دولي 

وضرورة تفقد مكان احلادث يف خان شيخون.
 وزاد أنه أبلغ نظريه األمريكي ريكس تيلرسون بهذا املوقف خالل 
وليد  السوري  نظريه  الفروف  واطلع  األربعاء.  الطرفني  حمادثات 
»إنرتفاكس«  وكالة  ونقلت  تيلرسون،  زيارة  نتائج  على  املعلم 
الروسية عن الفروف قوله للمعلم »إن روسيا والواليات املتحدة 
األمريكية  اجلوية  الضربات  أن  على  تيلرسون  زيارة  خالل  اتفقتا 
على سورية ينبغي أال تتكرر«. وسيعقد لقاء ثالثي يضم الفروف 

واملعلم ونظريهما اإليراني حممد جواد ظريف.
وقال الفروف أمس االول، إن بالده قدمت اقرتاحًا حمددًا بإجراء 
مزيد  إشراك  إىل  ودعت  الهاي،  املنظمة يف  إىل  واسع،  حتقيق 
من اخلرباء من الدول الغربية وروسيا يف بعثة دولية للتحقيق يف 
اهلجوم. واستغرب الفروف ما وصفه بأنه »سعي الغرب لالمتناع 
عن إجراء حتقيق موضوعي بهذا احلادث وإرسال مفتشني دوليني 
إىل حمافظة إدلب«، مضيفًا أن الدول الغربية »تربر موقفها هذا 

بأن منطقة خان شيخون غري آمنة للمفتشني«.
بعثة  أن  الروسي،  اخلارجية  وزير  نائب  ريابكوف  سريغي  وأعلن 
أن تضم ممثلي  إىل سورية جيب  الكيماوية  األسلحة  حظر  منظمة 
عملية  الضامنة  والدول  الدولي  األمن  األعضاء يف جملس  الدول 

آستانة.
املعارضة ختشى حتويل ...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
تركيا إداريًا، وتقسيمها إىل 5 أو 7 أقاليم حكم إداري، متهيدًا 
لتسوية ملف األكراد وإعطائهم إقليمًا فيديراليًا يف جنوب شرقي 

البالد.
أوزداغ يعّلق على مقال نشره شكري قره تبه، مستشار  وكان 
أردوغان، ورد فيه أن إقرار النظام الرئاسي سيليه تعديل احلكم 
اإلداري يف تركيا، الفتًا إىل أنها »ستتأثر بالنموذج الصيين يف 

اإلدارة وحكم األقاليم«.
ورأت املعارضة يف هذا الطرح إشارة واضحة إىل »مشروع سياسي 

سري لتحويل تركيا فيديرالية، حتت ستار النظام الرئاسي«. 
أردوغان  بها  أدىل  تصرحيات  نشر  إخبارية  مواقع  وأعادت 
احلكم  جتربة  ختشى  أال  جيب  »تركيا  أن  فيها  ورد   ،2013 عام 
الفيديرالي«، علمًا أن كالمه تزامن مع مساعي املصاحلة مع »حزب 
الكردية.  لألزمة  سياسية  لتسوية  والعمل  الكردستاني«  العمال 
ومل ُيصدر الرئيس أو حكومته نفيًا ملسألة الفيديرالية ومشروع 

حكم األقاليم، إذ جتاهال األمر خالل محالتهما الدعائية.
نظام  إىل  تركيا  يقود  قد  الرئاسي  النظام  أن  حمللون  ويعترب 
حكم متسلط، ويضعف احلريات الدميوقراطية واستقالل القضاء، 
مستدركني أن احلصانة واإلمكانات اليت سيمنحها للرئيس املقبل، 
سياسية  خطوات  اختاذ  من  ستمّكنه  أردوغان،  يكون  أن  وُيرّجح 
اخلارجية  السياسة  وتغيري  الكردي،  امللف  حلّل  وعملية  جريئة 
املنطقة،  يف  األمريكية  السياسة  مع  تناغمها  لتعاود  ألنقرة، 

وتتخّلى تدرجيًا عن ملف اجلماعات اإلسالمية الذي يكّبلها.
النظام  ملشروع  خفي  أمريكي  دعم  عن  املعارضة  تتحدث  لذلك 
أوروبي، من خالل تركيز كل طرف  الرئاسي، يف مقابل رفض 
عسكرية  قوة  أنقرة  واشنطن  تريد  إذ  تركيا.  يف  مصاحله  على 
جريئة يف املنطقة، متحّررة من عقدتها الكردية، فيما يرّكز االحتاد 

األوروبي على احلريات والدميوقراطية وملف الالجئني.
ويسود غموض صورة تركيا يف اليوم التالي لالستفتاء، يف حال 
رفض مشروع النظام الرئاسي، إذ يلّوح وزراء باحتمال طرح األمر 
جمددًا على الشارع يف اخلريف املقبل أو العام 2018، بعد إدخال 
تعديالت على املواد املقرتحة. لكن آخرين يعتربون أن استفتاء 
املشروع،  هذا  لتمرير  ألردوغان  أخرية  فرصة  يشّكل  قد  األحد 
دولت  القومية«  »احلركة  حزب  رئيس  حليفه  انهيار  احتمال  مع 
باهشلي، يف حال صّوت الناخبون برفض التعديالت، ما سيقّلص 

الدعم للرئيس يف الربملان، لدى حماولته طرح املشروع جمددًا.

مئات القتلى بغارة ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

بيضاء تشكّلت بنتيجتها حتّولت إىل صفراء، تبني أنها نامجة عن 
انفجار مستودع ضخم حيتوي كمية كبرية من املواد السامة.

بدوره نفى التحالف الغربي بقيادة واشنطن أن تكون طائراته قد 
شّنت غارة على مستودعات فيها أسلحة كيميائية يف دير الزور.

وزارة  باسم  املتحدث  عن  نقاًل  الروسية  اإلعالم  وكالة  وقالت 
الدفاع إيغور كوناشينكوف إّن الوزارة ليس هلا معلومات عن سقوط 
قتلى جّراء القصف يف دير الزور، يف حني ذكر املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان أّن ضربات جوية هّزت بلدة يف حمافظة دير الزور 
الشرقية اخلميس )امس االول( مما أدى إىل مقتل سبعة مدنيني 

وإصابة أكثر من 70 آخرين.  
وقال اجليش السوري يف بيان له إن »الضربة اجلوية ملا يسمى 
بسقوط  تسببت  الزور  بدير  حطلة  منطقة  يف  الدولي«  »التحالف 
االختناقات  نتيجة  املدنيني  من  كبرية  أعداد  بينهم  القتلى  مئات 

النامجة عن استنشاق املواد السامة«.
وعلى  اإلرهابية  التنظيمات  امتالك  »تؤكد  احلادثة  أن  وأضاف 
الكيميائية  لألسلحة  النصرة«  و«جبهة  »داعش«  تنظيما  رأسها 
وقدرتها يف احلصول عليها ونقلها وختزينها واستخدامها مبساعدة 

دول معروفة يف املنطقة.

قرار رئيس اجلمهورية ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وبدا من املواقف أّن كّل القوى متهّيبة من الدخول يف أّي اشتباك 
لبنان  أّن  خصوصًا  الداخلي،  للواقع  مرّبر  غري  توتري  إىل  يؤّدي 
لكّل احمليط  خالفًا  استثنائي،  وبشكل  أمان  بفرتة  ينعم  زال  ما 

املتفّجر من حوله.
الراعي،  مار بشارة بطرس  الكاردينال  املاروني  البطريرك  إعتربرَ 
يف حديث إىل برنامج »كالم الناس« مع الزميل مرسيل غامن عرب 

املؤسسة اللبنانية لإلرسال، أّن التمديد اغتصاب للسلطة.
وشكررَ البطريرك رئيس اجلمهورية على مساعيه إلنقاذ الوضع يف 
لبنان. وإذ أّكد »أّننا لن نقبل بالتمديد، وهذا اغتصاب للسلطة«، 
معتربًا أن »ال سببرَ للتمديد جمّددًا وال ظرفرَ استثنائيًا يف هذه 
منه«،  موقفًا  وسنأخذ  األمر،  وقعرَ  حال  يف  جرم  وهذا  املرحلة، 
ارتبط  إذا  وأكثر  نة  سرَ ولو  التقين  بالتمديد  نقبل  »أّننا  وأعلن 

بقانون جديد«.
يتحّمله  وهذا  املستقّلني،  املسيحّيني  بإلغاء  أرضى  »ال  وقال: 
اجلميع وليس الثنائية املسيحية«، مشريًا إىل »أّننا نريد قانونًا 
انتخابيًا حيافظ على اجلميع وُيبِعد اإللغاء واإلقصاء، ونتخّوف من 
عدم التوصل إىل قانون هذا الشهر، لذلك ُنناشد اجلميع التحّرك«، 
سائاًل: »إذا كّنا مل نشهد والدةرَ هذا القانون خالل 12 عامًا، فهل 

ميكن والدته خالل شهر؟«.
ن أطلق النريان عليه  ظ أّن »القانون النافذ هو السّتني، ومرَ والحرَ
هم أنفُسهم الذين يريدون التمديد، ويف هذه احلال جيب العودة 
على  االنتخابات  فلتتّم  والسّتني،  الفراغ  »بني  مضيفًا:  إليه«، 

أساس السّتني«.
تهيُـّب االشتباك

على  معطوفًة  عون،  خطوة  إّن  سياسية  مراجع  قالت  ذلك،  إىل 
الذهاب  زت املسؤولية حنو  التهّيِب السياسي من االشتباك، عزَّ
احلتمي إىل قانون حتت عنوان »مضى الذي مضى، واآلن ممنوع 

إضاعة الوقت«.
وتوّقعت »أن ُيصار قريبًا، ورمّبا خالل ساعات، إىل إطالق ورشة 
اّتصاالت مفتوحة بعد عيد الفصح تأخذ أشكااًل ثنائية وثالثية أو 
التأهيلي  املشروع  من  بدءًا  االنتخاب  قانون  يف  للبحث  موّسعة 
بانتخاب مذهيب على أساس القضاء ومن ثّم انتخاب نسيب بعد 

أسبوعني على أساس احملافظات العشر«.
القائلني  ُتوافق  ال  االنتخابي  للملّف  املتابعني  مع  املراجع  لكّن 
آراء  وأّن  خصوصًا  التأهيلي،  القانون  لشكل  املسبرَق  باحلسم 
التأهيل  حجم  لناحية  سّيما  وال  حوله،  متطابقة  ليست  االطراف 
ثالثة  أول  أو  فائزين  أول  أو  يتأهل  فائز  أّول  أي  وماهيته، 

فائزين.
حتى اآلن هذه النقطة ال يبدو أّنها حمّل توافق. إضافًة اىل أنه 
مل ُيعرف ما إذا كان سيحسم اعتماد الصوت التفضيلي أو عدمه 
يف املشروع الذي سيكون قيد الدرس، ما يعين اّن املشاورات 
قد ال تكون بالسهولة اليت ميكن أن ُتيّسر والدة قانون قريبًا كما 

يتمّنى اجلميع.
ل رفضًا هلذا القانون،  ت على عجرَ علمًا أّن مواقف اعرتاضية صدررَ
ل اعرتاض جنبالط الذي غّرد بالقول: »إثنان وأربعون  وهنا يسجَّ
عامًا الحقا يا له من عقل مريض يطّل علينا بقانون انتخابي يفرز 

مع«. ويفّرق بدل أن يقّرب وجيرَ
التينة،  عني  اىل  فاعور  ابو  وائل  النائب  بإيفاد  تغريدته  وأتبرَع 
حيث اجتمع مع الوزير علي حسن خليل، ثّم التقى بري ناقاًل رفضرَ 
السرِي بهذا القانون التأهيلي »املخالف للدستور«، على حّد تعبري 
جنبالط. كذلك نقلرَ حتّفظ »القوات« على هذا القانون، وهو كان 
»القوات«  نواب  بني  وكذلك  قواتية،   – قواتية  مشاورات  حمّل 
ل حليفة، باإلضافة اىل ما بني »القوات« و«التيار  ونواب من كترَ

الوطين احلر«.
ثمن التأجيل

حصل  وقالت مصادر نيابية معنية بامللف االنتخابي إّن عماًل جّديًا سيرَ
الوصول اىل  أّن  انتخاب خالل شهر، وكما  للوصول اىل قانون 
قانون ممكن، كذلك عدم الوصول، ألسباب عدة وأهّمها موقف 
ه التأهيل، وكذلك »القوات« اليت ترفض  جنبالط الذي اعلنرَ رفضرَ
النسبية الكاملة، وهناك ايضًا تيار »املستقبل« الذي يبحث يف 

الصوت التفضيلي للتأهيل )أّول فائزرَين أو أول 3 فائزين(.
الستعمال  ومستعد  قوّي  أنه  »أثبترَ  عون  إّن  املصادر  وقالت 
والسّتني  والتمديد  الفراغ  أمور:  أربعة  منع  وقد  صالحياته، 
والشارع. لكن حتى اآلن الشارع موجود خلف الستار، والتمديد 
وقانون  جديد،  انتخاب  قانون  بإخراج صدور  لكن  حتمًا،  حاصل 
السّتني ال يزال احتياطًا يف حال فشلرَ املعنيون يف التوصل اىل 
قانون انتخابي جديد، أّما الفراغ فهو الوحيد الذي مّت القضاء عليه 

حاليًا«.

أّن املصادر دعت يف املقابل اىل وجوب تقدير موقف بري  إاّل 
الذي نزرَع صاعقرَ التحّدي واعتربرَ خطوةرَ عون ممارسة دميوقراطية 
والتزرَم بالتأجيل، وقالت: على رغِم تقّدِم املشروع التأهيلي فإّن 
قانون  هل  التأجيل؟  مثُن  سيكون  ماذا  السؤال:  يلغي  ال  ذلك 

املختلط املعّدل أم النسبية الكاملة معّدلة الدوائر؟
برّي

رئيس  من  هاتفيًا  اتصااًل  االول  أمس  تلّقى  الذي  بري  وقال 
ل  »التيار الوطين احلر« الوزير جربان باسيل، أمام زّواره: ما حصرَ
يفرتض أن يضع اجلميع أمام مسؤولياتهم يف الوصول اىل قانون 
الشهر يفرتض ان يكون  »هذا  أقرب وقت ممكن. أضاف:  يف 

شهر احلسم مبوضوع الوصول إىل قانون.
اآلن هناك صيغة تتقّدم على غريها يف التأهيل، وهذا األمر من 
ه خالل هذا الشهر ويكون  الطبيعي أن خيضع للنقاش. ينتهي بتُّ

قطُف الثمار يف جلسة 15 أيار املقبل.
ما قبل قرار عون

ُيشبه  ما  األخرية  ه  السابقة إلعالن عون خطوترَ الساعات  وشّكلت 
خلية حنٍل لتداُرك حصوِل االشتباك السياسي وعدِم انزالق البلد 
ذله رئيس احلكومة  ل يف هذا السياق جهٌد كبري برَ إىل األسوأ، ويسجَّ
سعد احلريري مع القوى السياسية، بدءًا برئيس اجلمهورية وكذلك 

مع بري وأيضًا مع جنبالط.
الدافع هلذا التحّرك هو بروز تأكيدات مسبرَقة بأّن عون جّدي يف 
استخدام حّقه املنصوص عليه يف املادة 59 من الدستور. وبررَزت 
يف هذا السياق ايضًا، مشاورات مكّثفة بني »حزب اهلل« والتيار 

الوطين احلر وعلى مستويات رفيعة.
ويف املعلومات أّن احلريري اّتصل بربي ظهر يوِم األربعاء وعررَض 
معه الوضع املستجّد، مشريًا إىل أنه يبذل كّل اجلهد للوصول اىل 
قانون يطفئ فتيلرَ التوّتر السياسي القائم )خصوصًا أّن البلد يف 
غلي يف ظّل التحضريات الشارعية اليت أعّد هلا  هذا الوضع كان يرَ
»التيار احلر« و«القوات«(. ومتّنى احلريري على بري وجوبرَ أن 
يساعده يف تليني موقِف جنبالط حيال قانون االنتخاب، فيما بري 

أّكد أنه مبوضوع جنبالط واضح.
لبعض  »مدروسة«  اتصاالت  حركة  لوِحظت  مباشرًة  ذلك  بعد 
املراجع احلكومية السابقة مع مراجع وقوى سياسية أثارت فيها 
موضوع إشراك رئيس احلكومة يف التوقيع اىل جانب توقيع رئيس 
اجلمهورية على كتاب وقِف انعقاد جملس النواب متسّلحًة باملادة 

54 من الدستور.
د يف هذا السياق أّن جانبًا من زيارة احلريري إىل بعبدا صبَّ  ردَّ وترَ
يف هذا االجّتاه، لكن ما بدا واضحًا أّن عون مل يكن مع هذا الرأي، 
عث بكتاب  بل أصّر على أّن هذا األمر من صالحياته، وِمن هنا برَ
ه فقط. استنادًا إىل ما  اًل بتوقيعه وحدرَ وقِف االنعقاد اىل بري مذيَّ

تنص عليه املادة 59 اليت حتصر هذا احلق به وحده.
ن بري بأّن عون عازم على  وقرابة الثالثة بعد الظهر، وبعدما تيقَّ
املنِع، عكفرَ على إعداد بيانه الذي تلّقفرَ فيه »إجيابًا« موقفرَ عون. 

وانتظر اىل ما بعد رسالته.
يف هذه األثناء وبعد وقٍت قصري تلّقى بري اتصااًل من وفد تكّتل 
فيه  يطلب  كنعان  ابراهيم  النائب  برئاسة  والتغيري«  »اإلصالح 
موعدًا للقائه يف سياق اجلولة اليت قام بها. إاّل أّن بري كان يف 
األمر  »أمل«،  حلركة  موّسعًا  سياسيًا  اجتماعًا  رأس  يرَ الوقت  هذا 

الذي حال دون إمتام هذا املوعد.
وبعد االجتماع انتقل بري إىل منزله يف عني التينة ألخِذ اسرتاحة 
ع  قصرية، منتظرًا صدوررَ موقف عون، الذي ما إن انتهى حتى ساررَ
رئيس اجمللس إىل مالقاته بتوزيع بيانه وحتديد موعد اجللسة يف 
15 أيار املقبل. وما إن أعِلنرَ بيان بري حتى اّتصل به البطريرك 
ال  املاروني مار بشارة بطرس الراعي الذي هّنأه على موقفه وتداورَ

بالشأن االنتخابي.
إاّل  دولتك  من  أنتظر  مل  »أنا  بالقول:  بري  إىل  الراعي  ه  وتوجَّ
عن  ايضًا  احلديث  معرض  ويف  دائمًا«.  لبنان  ملصلحة  خطوات 
إذا  البطريرك،  غبطة  »يا  قائاًل:  الراعي  إىل  بري  توّجه  القانون 
كان قانون االنتخاب لن نستطيع أن نصل إليه يف وضِعنا احلالي 
فكيف هو احلال إذا دخلنا يف الفراغ، وكيف ميكن أن نصل إىل 

دستور جديد يف حال الذهاب إىل مؤمتر تأسيسي«؟
اجلدير بالذكر أّن املشروع التأهيلي ليس طرحًا جديدًا، إّنا هو من 
الطروحات اليت سبقرَ لـ«التيار احلر« وبري أن اّتفقا عليه منذ فرتة 
بعيدة، إاّل أّن هذا املشروع وكما يقول أحد املراجع مل يُعد كما 
كان نتيجة ما تعّرضرَ له من أخٍذ ورّد وتباينات، إذ إّنه عندما طِرح 

للنقاش كان كـ«املقانق«، إاّل أّن بعضهم جعلوه خنزيرًا.
الراعي

الراعي رتبة  البطريرك مار بشاره بطرس  آخر ترأس  على صعيد 
الغسل يف يف سجن روميه، وغسل أرجل 12 سجينا، على مثال 

السيد املسيح يف يوم مخيس األسرار املقدسة.
وألقى عظة بعنوان »أحب يسوع أخصاءه الذين يف العامل، أحبهم 
للغاية«، ومما جاء فيها:  بسبب سقطتكم أو سقطاتكم، أنتم يف 
الثقيل  السجن. فكروا بسقوط يسوع ثالث مرات حتت الصليب 
كل  بعد  نهض  لكنه  أثقل.  البشر  خطايا  جعلته  والذي  أصال، 
سقطة، بقوة يقينه أن اآلب حيبه، وال يرتكه يف ضعفه ومرارته 
وحزنه. هكذا أنتم، أيها السجناء األحباء، أنهضوا يف داخلكم روحيا 
ومعنويا، مقرين خبطئكم، ومتكلني على حمبة اهلل. فالسجن يفيد 
للنهوض من السقطة، وحنن نرجو معكم ونصلي من أجل نهوضكم 
تكون  أن  على  حريتكم،  واستعادة  أسركم  من  خبروجكم  احلسي 

»حرية أبناء اهلل«. فاملسيح قام! حقا قام! )التفاصيل ص 3(.

تتـمات
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وجدت األحباث األخرية أن أكياس رقائق البطاطا 
املواد  من  عالية  مستويات  حتوي  التجارية 

الكيميائية املرتبطة بالسرطان.

وُعثر على مستويات مرتفعة من املركب الكيميائي 
أثناء عملية  الذي يتكون يف  أكريالميد،  السام، 
الطهي، يف واحد على األقل من 5 أصناف لرقائق 

البطاطا.

ووجد اخلرباء أن أكياس رقائق البطاطا اليت ُتباع 
حتوي   ،Tyrrell بـ  اخلاصة  التجارية  العالمة  حتت 
املسرطنة،  الكيميائية  املواد  من  نسبة  أعلى 
وغريها من العالمات التجارية، مبا يف ذلك تيسكو 

وأسدا وسينسبوري.
 

وكالة  أحدثت  العام،  هذا  من  سابق  وقت  يف 
نشر  مع  واسعا  جدال   ،)FSA( األغذية  معايري 
املطهية  البطاطا  رقائق  تناول  حول  حتذيرات 

واملقلية، بسبب نسب األكريالميد.
 

وحددت صحيفة ديلي ميل عددا من املنتجات، مبا 
يف ذلك حبوب اإلفطار واخلبز والبسكويت وحتى 
الصحة  على  خطرية  أنها  على  األطفال،  أغذية 

بسبب التحذير األخري.
 

أصل  من  نوعا   16 أن  اآلن  الدراسة  ووجدت 
البطاطا، حتتوي مستويات  رقائق  من  92 صنفا 
منظمة  حددته  والذي  األكريالميد،  من  عالية 
املسببة  املركبات  من  أنه  على  العاملية  الصحة 

للسرطان.
 

باسم  املتحدثة  أوربانسيك،  نوسا  وقالت، 
املنشورة  النتائج  »تكشف   :Changing Markets
أن العديد من الشركات املصنعة لرقائق البطاطا 
جتاوزت احلدود الطبيعية لوجود مستويات عالية 

من مركب األكريالميد اخلطر على الصحة«.
 

من  الذاتي  التنظيم  يف  فشل  إىل  يشري  وهذا 
جانب الصناعة، وضعف تطبيق القانون من قبل 

وكالة معايري األغذية.

 دراسة جديدة: 
أكياس رقائق البطاطا 
حتوي مواد كيميائية 

مسرطنة

أظهرت التجارب أن الفول السوداني مينع تصلب 
خطر  من  يقلل  الطعام، مما  وجبة  بعد  الشرايني 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

ونشرت نتائج الدراسة اليت أجراها خرباء التغذية 
من جامعة والية بنسلفانيا بالواليات املتحدة يف 

.Journal of Nutrition جملة

هذه  على  القائم  كريس-أثرتون،  بيين  وقال 
الدراسة: »تصبح الشرايني عادة أكثر صالبة بعد 
اخلاليا  فعل  رد  بسبب  الدمسة،  األطعمة  تناول 
مستوى  زيادة  على  الداخل  من  لألوعية  املبطنة 

الدهون الثالثية يف الدم. 

وهذا يؤدي إىل اخنفاض مرونة الشرايني، األمر 
الذي حيد من توافر أكسيد النيرتيك. ويؤدي نقص 

أكسيد النيرتيك إىل نقص مرونة الشرايني. 

ومع مرور الوقت، ميكن هلذه اآللية أن تؤدي إل 
تعقيد عمل القلب وزيادة خطر التعرض ملشاكل 
قصور  مثل  احلادة  الدموية  واألوعية  القلب 

القلب«.

ووجد الباحثون أن الفول السوداني مينع االرتفاع 
احلاد يف مستويات الدهون الثالثية يف الدم بعد 
تناول الطعام، مما حيافظ على مرونة الشرايني.

وقد قام الباحثون بتجربة أثبتت هذا التأثري، حيث 
شارك فيها 15 شابا، يتمتعون بصحة جيدة، ولكن 

يعانون من السمنة املفرطة أو زيادة الوزن.

وقدم لقسم من املشاركني الطعام الدسم مع 85 
غراما من الفول السوداني غري اململح، أما بقية 
العلماء  وأخذ  الطعام فقط،  فتناولوا  املشاركني 
عينات دم من املشاركني بعد 30، و60، و120، 
و240 دقيقة من تناول وجبة الطعام، ويف النتيجة 
لدى  الدم،  يف  الثالثية  الدهون  مستوى  كان 
 ٪32 بنسبة  ،  أقل  السوداني«،  »الفول  جمموعة 

منه لدى الذين مل يتلقوا الفول السوداني.

 العلماء يوصون 
بتناول الفول 

السوداني إىل جانب 
األطعمة الدمسة!

اختيارات  أن  التغذية  جمال  يف  خرباء  ذكر 
مبنية  تكون  ما  غالبا  الصحية  لألغذية  األشخاص 
لتجنبها  معرفتها  للجميع  بد  ال  »أكاذيب«،  على 
»ماشابل«  موقع  ذكر  ما  حسب  املستقبل،  يف 

األمريكي.

لألغذية  األشخاص  اختيارات  أن  اخلرباء  وذكر 
»خرافات«،  على  مبنية  تكون  ما  غالبا  الصحية 

نذكر بعضها:

الناس  »الغرانوال«: يعتقد  أو  اإلفطار  1- حبوب 
أن الغرانوال صحية على اعتبار أنها حتتوي على 
حبوب فقط، إال أنه يف الواقع تتكون من كمية 
مهمة من الدهون والسكر وهو ما يعين عدد كبري 

من السعرات احلرارية.

2. العصائر: ترتبط العصائر بالكثري من اخلرافات، 
حيث تقول جينفري كالو، اخلبرية يف التغذية، إن 
الدم،  يف  السكر  مستويات  من  ترفع  العصائر 
عن  اإلمكان  قدر  االبتعاد  ضرورة  على  مشددة 

شرب العصائر بشكل يومي.

3. سندويش اآليسكريم: ال توصي كالو بتناول 
الكيميائية  املواد  بسبب  األطعمة  من  النوع  هذا 
يف  املستخدمة  الكثرية  اصطناعية(  )حمليات 

تصنيعها.

بني  شعبية  خفيفة  وجبة  اللنب  يعترب  اللنب:   -4
األطفال والبالغني إال أنه حيتوي على كمية كبرية 
من السكر. على سبيل املثال حيتوي كوب زبادي 

واحد على 17 غراما من السكر.

5- الدجاج: عندما نفكر يف بروتني صحي، نلجأ 
شونبورن،  جينيفري  أن  إال  الدجاج،  إىل  غالبا 
أخصائية يف التغذية، حتذر من تناول الدجاج يف 
املطاعم، حيث يكون حممال بالكثري من السعرات 
احلرارية، على اعتبار أنه ُيطها يف كميات كبرية 

من الزبدة وامللح...

6- أغذية الطاقة: عندما نكون على عجلة من أمرنا 
مثل  الطاقة  وجبات  السرعة  وجه  على  نتناول 
قضبان احللوى، بيد أن مثل هذه الوجبات تكون 
غنية باحملليات االصطناعية مثل السكر وامللونات 

الغذائية، وهي مضرة كلها بالصحة.

 احذر بدء يومك 
بتناول املوز!

غذاء  أي  أن  الناس  يعتقد  الفيتامني:  مياه   -7
وهذا  صحيا،  يكون  »فيتامني«  بكلمة  مرتبط 
خاطئ. وحتتوي مياه الفيتامني على 31 غراما من 
السكر، وهو ما ميثل حوالي 8 مالعق صغرية من 

السكر.

ألنها  صحية  غري  السوداني:  الفول  زبدة   -8
حتتوي على كمية كبرية من الربوتني والسعرات 

احلرارية.

حلو  الصبار  شراب  مذاق  الصبار:  شراب   -9
على  حيتوي  إذ  بصحتك،  مضر  أنه  إال  ومنعش 
مستويات  من  يرفع  ما  وهو  السكر،  من  الكثري 

السكر يف الدم.

التغذية  خرباء  ينصح   :)Toast( خبز حممص   -10
على  حيتوي  ال  ألنه  احملمص  اخلبز  تناول  بعدم 

الكثري من حبوب القمح، كما يعتقد الناس.

أكرب 10 »أكاذيب« عن 
الطعام الصحي

كثريون يستغنون 
الفطور  عن وجبة 
ألسباب قد تتعلق 
الشهية  بفقدان 
الوقت  أو بضيق 
من  اخلروج  قبل 

لتدلناعلى  اإلشارات  من  العديد  اجلسم  يعطينا 
وجود خطب ما، ولكي تنبهنا بضرورة االنتباه له 

قبل فوات األوان.
وشديدة،  مفاجئة  نوبة  هي  الدماغية  والسكتة 
حيدث فيها متزق أو انسداد يف األوعية الدموية 
املوجودة يف الدماغ، األمر الذي يتسبب يف عدم 
مرور الدم لغدد خاليا الدماغ، فيؤدي هذا األمر 
لفقدان الوعي أو خلل يف الوظيفة اليت يقوم بها 

جزء الدماغ الذي حدث له نقص اخللل.
وهناك 5 أعراض إذا حدثت لك فعليك استشارة 

الطبيب فورًا:
1- إضطرابات الكالم: الشخص قد يواجه صعوبة 
يف الكالم أو فهم كالم اآلخرين، وتصبح كلماته 

غري مفهومة.
2- التنميل أو ضعف أجزاء من اجلسم: قد يتعرض 
الشخص إىل تنميل حاد جلسمه، أو شلل كلي أو 
ألحد األعضاء كالدراع أو الساق وميكن أن حيدث 

كذلك على شكل ختدير للوجه وتدلي الشفاه.
3-عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر يف عني 
جدًا  الشائعة  العالمات  من  تعد  وهذه  واحدة، 
لذا  جتاهلها،  ميكن  ال  واليت  الدماغية  للسكتة 

احرص على اإلتصال باإلسعاف فورا.
4- الصداع املكثف واملفاجئ واملصحوب بالتقيؤ 
إلصابتك  إعالن  تكون  قد  العالمة  فهذه  أحيانًا: 
بالسكتة الدماغية، كما أنه ميكن أن يكون مصحوب 

بعدم حتمل رؤية الضوء.
5- الدوار: فقدان التوازن والدوخة أو عدم الثبات 
عند املشي تعد أيضًا من العالمات املثرية للقلق 

إذا كانت بدون أسباب.

إذا الحظت هذه األعراض 
الـ5.. اتصل باإلسعاف فوراً!

البيت والتوجه إىل العمل مثال. لذا يلجأ البعض 
إىل تناول شيء خفيف ليسكت جوعه مثل تناول 

قطعة موز، وهذا ما حيذر منه خرباء التغذية.
تناول اخلضار والفاكهة صحي وينصح به خرباء 
التغذية، لذا يلجأ كثريون إىل تناوهلا يف الصباح 
فاكهة  كل  ليس  لكن  الفطور.  وجبة  لتعويض 
ينصح بتناوهلا واملعدة فارغة، هلذا تنصح خبرية 
تناول  بعدم  جيوفر،  داري  األمريكية،  التغذية 
املوز يف الصباح واملعدة فارغة؛ حبسب ما تنقل 

عنها صحيفة »أوغسبورغر ألغمانية« األملانية.
بتغذية  يأملون  الذين  األمريكية  اخلبرية  وحتذر 
الفطور،  قبل  باكرا  املوز  تناول  من  صحية، 
مثال، حسب  أو كمثرى  تفاحة  بتناول  وتنصحهم 

الصحيفة األملانية.
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صــحة وغذاء

الكثري منا يشعر بتأنيب الضمري عندما يضطر إىل أن يتخلص 
من بعض األطعمة اليت يكتشف أن صالحيتها قد انتهت، 
بينما كان حيتفظ بها داخل خزانة  املطبخ، أو ألنه مل ينتبه 

لتاريخ االنتهاء،

 أم رمبا لقضاء الوقت الطويل خارج املنزل، مما مل يعطه 
ذلك،  ومع  الصالحية.  وقت  أثناء  لتناوهلا  الكايف  الوقت 
فالكثري منا رمبا جيهل أن هناك بعض األطعمة اليت ميكن 
املدون  صالحيتها  تاريخ  انتهاء  بعد  حتى  تستهلك  أن 
عليها. وبالطبع هذه األطعمة ال تشمل مجيع أنواع  اللحوم 

و األمساك.
 

وحبسب تقرير نشره موقع صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، 
تبقى   اليت  األنواع  بعض  تشمل  قد  القائمة  فإن  اجلمعة، 

صاحلة_لالستهالك لعدة أعوام.. ومنها:
 

1( األطعمة املعلبة
تاريخ  انتهاء  بعد  املعلبة تصلح لالستهالك  األطعمة  معظم 
صالحيتها، بشرط أن تكون خمزنة بشكل سليم يف مكان 
تكون  وكذلك  املباشرة،  اإلضاءة  عن  بعيدًا  التهوية  جيد 
هذه  فتحت  خارجي.  تلف  ألي  تتعرض  مل  سليمة  العبوة 
الظروف تبقى األطعمة املعلبة صاحلة لالستهالك ملدة قد 

تصل إىل 4 سنوات.
 

2( البسكويت واملقرمشات
فبالرغم من أن البسكويت و املقرمشات تكون أفضل عندما 
تؤكل مبجرد شرائها، حيث إنها قد تفقد بعض »القرمشة«، 
أنها تظل صاحلة لالستهالك ألسابيع  إال أن ذلك ال يعين 

بعد فتحها.
واملقرمشات،  بالبسكويت  اخلاصة  »القرمشة«  والستعادة 
فرن  يف  توضع  ثم  ورقية،  فوط  على  وضعها  ميكن 
دقائق،  لبضع  نرتكها  ثم  ثانية،   40 حلوالي  امليكروويف 

بعدها سنجد أنها استعادت »القرمشة« اللذيذة.
 

3( املعكرونة )الباستا(
 املعكرونة اجملففة، أو  الباستا ، عادة ما متتد صالحيتها 
ملدة طويلة، إال أن تلك الصالحية قد متتد أكثر إذا ما مت 
االحتفاظ بها يف مكان جاف جيد التهوية، ويفضل داخل إناء 
حمكم الغلق. وبهذه الطريقة ميكن االحتفاظ باملعكرونة ملدة 
طويلة بعد انتهاء تاريخ صالحيتها املدون على العبوة ملدة 

قد تصل إىل 3 سنوات.
 

4( البيض
إذا احتفظت بالبيض داخل الرباد )الثالجة(، فسيكون يف 
أمان ومتتد صالحيته ألكثر من 3 أسابيع. وإذا ما انبعث من  

البيض أية رائحة، فهذا يدل على فساده.
ومن الطرق املتبعة أيضًا للكشف عن صالحية البيض، وضع 
البيض داخل إناء به ماء. فالبيض اجليد سوف يستقر يف 
قاع اإلناء، بينما يطفو البيض الفاسد على سطح املاء. وإذا 
معناه  فهذا  تتجه ألعلى،  بينما  القاع  البيضة يف  استقرت 
يتم استهالكها  أن  الفساء، وجيب  البيضة على وشك  أن 

سريعًا.
 

5( اخلضراوات اجملمدة
درجات احلرارة داخل الفريزر )اجملمد( عادة ما حتافظ على 
فتناول  جدًا.  طويلة  ملدة  اجملمدة  اخلضراوات  صالحية  
اخلضراوات اجملمدة اليت احتفظت بها داخل الفريزر )اجملمد( 
ملمس  أن  من  بالرغم  ضرر،  أي  منه  ليس  طويلة  ملدة 

اخلضراوات قد خيتلف، لكن ال ضرر من ذلك.
 

6( اخلبز
أنواع اخلبز ، فإن  تاريخ الصالحية يطبق  بالنسبة ملختلف 
يف حال أنك أبقيت على املخبوزات على طاولة املطبخ. وإذا 
تعرضت تلك املخبوزات لدرجات حرارة مرتفعة فإن »العفن« 
بعد  املخبوزات  لتلك  اخلارجية  القشرة  بالظهور على  سيبدأ 

بضعة أيام.
أما يف حال االحتفاظ باملخبوزات داخل الرباد )الثالجة( أو 
بقاء تلك املخبوزات  الفريزر )اجملمد(، فإن ذلك سيضمن 

12 نوعاً من األطعمة ميكن استهالكها بعد انتهاء صالحيتها!
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لوقت أطول بكثري من تاريخ الصالحية املدون عليها.
 

7( املخلالت واملربى
 املخلالت يتم إعدادها عن طريق إضافة ملح الطعام واخلل، 
مما جيعل بيئتها محضية، وذلك مينع أي بكترييا من التكون 
عليها. فاملخلالت صاحلة لالستهالك ألكثر من سنتني بعد 
انتهاء تاريخ الصالحية املدون على العبوات، شريطة أن تكون 

العبوة حمكمة الغلق وحيتفظ بها داخل الرباد )الثالجة(.
وهذه النظرية تطبق على خمتلف أنواع  املربى أيضًا.

 
8( الزبادي

الزبادي  استخدام  تستطيع  فإنك  العبوة،  فتح  يتم  مل  إذا 
على  املدون  الصالحية  تاريخ  انتهاء  بعد  أسبوعني  ملدة 
من  رائحة  أية  انبعثت  ما  إذا  األحوال،  العبوة. ويف مجيع 
العبوة، فذلك يعين أن العبوة تالفة وال جيب استهالكها يف 

هذه احلالة.

 9( الشوكوالتة
طعم  على  اختالف  أي  يطرأ  مل  إذا  بسيطة..  هنا  القاعدة 
الشوكوالتة ، فهذا يعين أنها صاحلة لالستهالك، حتى بعد 

انتهاء التاريخ املدون على العبوة.
سطح  على  بيضاء  طبقة  تظهر  قد  األحيان  بعض  يف 
الشوكوالتة، لكن هذه الطبقة ما هي إال طبقة من »السكر 

املبلور« اليت ال تتسبب يف أي ضرر صحي.
 

10( اجلنب القاسي
طبقة  ظهور  مبجرد  اجلنب  قوالب  من  للتخلص  عادة  نلجأ 
»العفن« بيضاء اللون على سطحها، لكن احلقيقة أن تلك 
القاسية، فهي خترتق اجلنب  الطبقة ال خترتق قوالب اجلنب 
الطري فقط مثل اجلنب األبيض أو الريكوتا.. لكن بالنسبة 
لقوالب اجلنب القاسية، مثل الرومي أو البارميزان أو الشيدر، 
السكني،  باستخدام  البيضاء  الطبقة  تلك  نزيل  أن  فيكفي 

ألن ذلك الفطر ال يستطيع النفاذ إىل داخل اجلنب.
 

11( أوراق السلطة
مثل   ، اخلضراء  السلطة  أوراق  من  للتخلص  أبدًا  داعي  ال 
اجلرجري أو البقدونس، جملرد أنها بقيت لعدة أيام. طاملا أنها 
ال حتتوي على أي »عفن«، فيكفي غسلها فقط واستهالكها 

ألطول فرتة ممكنة.
 

12( احلليب
الطعم  تغيري على  أي  أنه مل يطرأ  للحليب، طاملا  بالنسبة 
والرائحة، فهو صاحل لالستخدام حتى بعد انتهاء صالحيته 
املدونة على العبوة. أهم شيء هو االحتفاظ بعبوات احلليب 
إىل  تصل  قد  اليت  الصالحية،  على  للحفاظ  الغلق  حمكمة 

أسبوع بعد انتهاء التاريخ املدون على العبوة. 

قد جتد صعوبة يف خسارة الوزن وتشعر أن حرق الدهون 
جدًا  ومعروفًا  نوعًا حمددًا  بأّن  نبشّرك  نسبيًا؟  بطيء  لديك 
بكّل  هذه  مشكلتك  من  ختليصك  على  قادٌر  البهارات  من 
سهولة، وتسريع األيض لديك مع تقديم عّدة فوائد صحية 

يف املقابل، 

مثل احلماية من السكري وأمراض القلب... فما هي هذه 
البودرة العجيبة اليت تثبت األحباث والدراسات يومًا بعد يوم 

فعاليتها؟

يف  املستعمل  املكّون  فهذا  الكمون،  بساطة  بكّل  إنها 
شكل كبري يف املطبخ العربي والعاملي، إن يف الشوربات، 
املتاجر  كل  يف  موجود  احلبوب،  طبخات  ومع  الصلصات، 
والسوبرماركت، فلم ال تستثمر قدرته املذهلة يف خسارة 

الوزن؟

فقد أثبتت إحدى الدراسات اجلامعية احلديثة من خالل جتربة 
الوزن  من  يعانون  الذين  األشخاص  من  عدد  على  أجريت 
الزائد أّن الكمون يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن 
بشكل أسرع يف حال إستعماله مع محية غذائية، مقارنة مع 

اللجوء إىل احلمية وحدها.

وباإلضافة إىل فعاليته يف خسارة الوزن، أثبت الكمون قدرته 
اجللسريدات  أو  بالكوليسرتول  اإلصابة  خطر  تقليص  على 
الثالثية كما احلماية من أمراض القلب والسكري. ويساعد 
الكمون أيضًا على تسهيل اهلضم والتخّلص من الغازات كما 
أّنه مصدر مثالي للفيتامني C وبالتالي يعّزز  النفخة، كما 

املناعة يف حال اإلصابة بنزالت الربد واإلنفلونزا.

لإلستفادة من كل هذه امليزات، حّضر الكمون على الشكل 
التالي:

- قم بوضع مقدار ملعقة صغرية من حبوب الكمون داخل 
وعاء أو إبريق معدني، وتسخني احلبوب قلياًل ملّدة 10 ثواني 

ال أكثر.

أضف مقدار 250 ملل من املاء فوق الكمون واترك الوعاء 
على النار حتى يصل إىل درجة الغليان.

املزيج  وترك  تغطيته  إىل  واعمد  النار  عن  الوعاء  إرفعي 
لريتاح ملّدة 5 دقائق.

الذي حصلت  الشاي  واشرب  الكمون،  حبوب  بتصفية  قم 
حسب  العسل  من  مبلعقة صغرية  حتليته  إمكانية  مع  عليه 

الذوق.

إشرب شاي الكمون هذا على األقل مّرة يف اليوم، وستالحظ 
فوائده الكبرية املذكورة أعاله من األسبوع األّول.

نوٌع من البهارات يسرِّع خسارة 
الوزن 3 مرات!
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The Commonwealth Om-
budsman has called on 
Centrelink to lift its game 
and make its automatic 
debt recovery system 
more user-friendly and 
transparent.
A report released on Mon-
day called on the Depart-
ment of Human Services 
to improve the clarity of 
letters sent to welfare re-
cipients and provide more 
help to vulnerable people.
“We found there were is-
sues with the usability and 
transparency of the sys-
tem,” acting ombudsman 
Richard Glenn said.
“Many of these problems 
could have been reduced 
through better project 
planning, system testing 
and risk management.”
The report acknowledged 
Centrelink had tweaked 
the system since an inves-
tigation started in January 
but said more changes 
were necessary.
It recommended Cen-
trelink, in certain circum-
stances, reassess the au-
tomatic 10 per cent debt 
recovery fee on debts al-
ready paid. Centrelink has 
already removed the fee.
Initial letters to welfare 
recipients should have a 
helpline number on the 
first page, mention the 
possibility of debt earlier 
and tell people they can 
ask for time extensions, 
the report said.
The letter should also ex-
plain the concept of aver-
aging income over time 
periods using the tax of-
fice data.
A help line needed to be 
adequately resourced and 
Centrelink had to be more 
proactive in assisting vul-
nerable welfare recipients 
by making follow-up calls.
The report said poor ser-
vice delivery was a recur-
ring theme in many com-
plaints.
“Customers had problems 
getting a clear explanation 
about the debt decision 
and the reasoning behind 
it,” the report said.
“In our view, there were 

Call for tweaks to Cen-
trelink debt system

insufficient resources di-
rected to telephone ser-
vices.”
The training of call centre 
staff was also inadequate.
The Department of Human 
Services has agreed to the 
eight recommendations.
Human Services Minister 
Alan Tudge seized on the 
ombudsman’s comments 
that it was “entirely rea-
sonable and appropriate” 
for Centrelink to ask wel-
fare recipients to explain 
discrepancies following 
its data matching activi-
ties as a means of safe-
guarding welfare payment 
integrity.
“We want to be fair and 
reasonable to welfare re-
cipients but also fair to 
the taxpayer who pays for 
the welfare payments,” Mr 
Tudge said in a statement.
Opposition human ser-
vices spokeswoman Lin-
da Burney said the debt 
recovery system wasn’t 
working and the minister 
had nobody to blame but 
himself.
“According to the ombuds-
man all of these issues 
could have been avoided 
with proper planning and 
consultation,” she said.
“Customers can’t get clear 
information, the Depart-
ment of Human Services 
didn’t provide adequate 
staff training and there 
was a total failure of plan-
ning and transparency.”
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Premier Gladys Berejiklian 
has defended her infra-
structure record amid re-
ports transport officials are 
purposely not investigating 
public transport options 
while planning for NSW 
road projects.
According to a leaked 
Transport for NSW docu-
ment, planners for the F6 
motorway, Western Har-
bour Tunnel and Beaches 
Link tunnel projects were 
all directed to not consider 
potential rail-based alterna-
tives during their assess-
ments.
The internal memo, ob-
tained by Fairfax Media, 
criticised the cabinet direc-
tive saying it “represents 
a fundamental shortfall in 
Transport for NSW meet-
ing its responsibilities in 
achieving value for the 
state’s taxpayers”.
Ms Berejiklian would not 
be drawn on the reports 
on Monday but said her 
government stood “by ev-
ery single infrastructure 
announcement”, including 
those made while she was 
transport minister between 
2011 and 2015.
“We’ve always been a 
government that makes 
sure we provide support 
to the community where 
it’s needed the most,” she 
told reporters in Sydney on 
Monday.
“Not only are we building 
roads, we’re also investing 

Berejiklian ‘stands by’ 
transport projects

heavily in public transport 
so we are giving people 
those options.”
The government’s infra-
structure agenda was ex-
citing, Ms Berejiklian said, 
as she flagged more an-
nouncements before her 
first budget as premier in 
June.
“The great news is that our 
government has billions 
and billions of dollars to 
spend on infrastructure,” 
she said.
The sale of the govern-
ment’s Land and Property 
Information Service and 
final poles and wires as-
set, Endeavour Energy, is 
tipped to reap $10 billion.
“There’s no doubt there are 
so many projects that need 
prioritisation ... we’ll be 
having a lot more to say,” 
Ms Berejiklian said.
The premier will be keen 
on promoting her transport 
agenda after her govern-
ment narrowly survived 
losing two of its key Liberal 
party seats in Saturday’s 
by-elections.
Despite double-dig-
it swings, the Liberals 
scraped through on pref-
erences to claim victory 
in the blue-ribbon seats of 
Manly and North Shore in 
Sydney’s north.
Labor meanwhile increased 
its hold on the Central 
Coast seat of Gosford with 
a 12 per cent swing against 
the government.

It’s unclear whether any Aus-
tralians have been caught up 
in the Islamic State group’s 
suicide bombing of two Cop-
tic Christian churches in 
northern Egypt.
The attacks in the cities of 
Tanta and Alexandria killed 
44 people and left 123 
wounded and came at the be-
ginning of Holy Week leading 
up to Easter, and just weeks 
before Pope Francis is due to 
visit.
The Turnbull government 
has joined the international 
condemnation of the Palm 
Sunday attacks.
“We condemn the barbaric 
attacks on Coptic congre-
gations in Egypt this Palm 
Sunday. Our prayers are 
with the victims & their fami-
lies,” Prime Minister Malcolm 
Turnbull tweeted early on 
Monday.
Foreign Minister Julie Bish-
op said Islamic State was a 
barbaric organisation with 
no regard for religion and 
humanity.

The Australian Embassy in 
Cairo is monitoring the situ-
ation closely.
She said diplomats have 
been in contact with Egyp-
tian authorities to determine 
if any Australians have been 
affected.
“These brutal and appall-
ing attacks took the lives of 
many innocent people during 
a day of religious worship,” 
Ms Bishop said.
Labor leader Bill Shorten and 
his foreign affairs spokes-
woman Penny Wong de-
scribed the attacks as bar-

Turnbull condemns Egypt terror attacks

baric.
“An attack on any place of 
religion is an attack on free-
dom of religion everywhere,” 
they said in a statement.
“Labor expresses our sup-
port and deepest sympathy to 
the families of those affected 
and for the 100,000 Austra-
lians of the Coptic faith who 
are part of our community.”
Labor MP Peter Khalil, has 
an Egyptian Coptic Christian 
background and has family 
in Cairo and Alexandria.
“It is personal in many re-
spects for me,” he told Sky 
News.
The former foreign policy 
and national security adviser 
said Coptics were an easy 
target for Islamic State ex-
tremists.
“We should be calling on 
the Egyptian government to 
provide enhanced security 
for the Coptic churches,” he 
said.
Egypt’s President Abdel Fat-
tah al-Sisi has announced a 
three-month state of emer-
gency following the deadly 
bombings.
The first, in Tanta, a Nile Del-
ta city about 100km north of 
Cairo, tore through the inside 
of St George Church during 
its Palm Sunday service, kill-
ing at least 27 people and 
injuring at least 78, the Min-
istry of Health said.
The second, carried out a 
few hours later by a suicide 
bomber in Alexandria, hit 
Saint Mark’s Cathedral, the 
historic seat of the Coptic 
Pope, killing 17 people, in-
cluding three police officers, 
and injuring 48.

Economic figures due 
for release in the coming 
week could exacerbate 
the dilemma facing the 
Reserve Bank, particular-
ly if employment figures 
again prove unexpectedly 
weak.
Central Bank governor 
Philip Lowe made it clear 
last week his concerns 
about the red-hot proper-
ty markets in Sydney and 
Melbourne while express-
ing a cautious note about 
the rest of the economy.

It other words, while the 
general economy could 
need a helping lift from a 
lower cash rate, his hands 
are tied by a rampant 
housing market.
However, Dr Lowe is hope-
ful tighter prudential rules 
recently announced by reg-
ulators will help to cool the 
housing issue, although 
reports suggest Satur-
day’s pre-Easter clearance 
rates in both Sydney and 
Melbourne house auctions 
stepped up another gear.

Monday’s housing finance 
figures for February, and 
before the new prudential 
rules were announced, will 
show whether investors 
are growing in dominance.
In January, the value of 
loans for owner-occupied 
housing fell by 0.2 per 
cent but grew by 4.2 per 
cent for those borrowed 
by investors.
There is a range of weekly 
and monthly confidence 
surveys for both consum-
ers and business over 

Jobs figures could add to RBA’s headache Tuesday and Wednesday 
and before Thursday’s 
jobs figures.
The weekly ANZ-Roy Mor-
gan consumer confidence 
index has been trending 
downwards since the be-
ginning of the year and 
now stands at its lowest 
level since October 2015.
It tied in with other data 
released last week which 
showed annual retail 
spending has slowed to 
a pace not seen in almost 
four years.
Economists at Common-
wealth Bank expect Thurs-

day’s labour force figures 
to show a solid 25,000 rise 
in the number of people 
employed in March after 
the unexpected 6400 drop 
in February, which pushed 
up the jobless rate to 5.9 
per cent and its highest 
level in just over a year.
They say indicators of fu-
ture employment, like job 
advertisements, are sug-
gesting positive outcomes 
in the months ahead, so 
the Reserve Bank “would 
be sensitive to a further 
deterioration in labour 
market conditions”.
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We are Witnesses to His 
Resurrection (Acts 2:32)

Beloved Children of our 
Maronite Eparchy, 

1. “He is Risen... and we 
are witnesses to that” 
(Acts 2:32; 10:38-40). The 
Easter journey is a jour-
ney from the darkness of 
the tomb to the light of the 
Resurrection; a journey 
from the suffering of the 
Cross and the sorrow of 
death to the joy and glory 
of victory over pain and 
bereavement. The purpose 
of this journey is the at-
tainment of eternal life. 
This great hope flowing 
from the historic event of 
Easter, is a witness to the 
death and Resurrection 
of our Lord Jesus Christ. 
This hope has endured 
through the centuries and 
reaches us today, for each 
one of us was in the mind 
and heart of Christ on the 
day of his crucifixion and 
also on the day of his Res-
urrection. As such, every 
person is invited to believe 
in the Resurrection of Je-
sus from the dead, and to 
proclaim the Paschal mys-
tery, which is the passage 
of man, through the grace 
of Jesus, from death to 
life.

2. The Resurrection of the 
Lord Jesus from the dead 
is a truth, as bright as the 
sun. In the Gospels, we 
find the witnesses to this 
truth. Their testimonies 
complement one another 
and they are beyond any 
reasonable doubt. The 
first witness to his death 
and Resurrection is Je-
sus himself, who proph-
esied this several times. 
The Evangelist Matthew 
records Jesus speaking 
about his death and Res-
urrection on six different 
occasions. (12:38,  16:21 , 
17:9, 17:22-23, 20:19, 26: 
31-32)

3. Before I come to the wit-

Message of His Excellency Bishop Antoine-Charbel Tarabay to 
the Faithful on the occasion of Easter 2017

nesses of Christ’s Resur-
rection, let us consider the 
testimonies to his death:

a. The first testimo-
ny of Jesus’ death on the 
Cross was by the centurion 
who was responsible for 
the crucifixion (Matthew 
27:45-65; Mark 15:33-41, 
45).
b. The second testi-
mony records that Jesus 
was buried by Joseph of 
Arimathea. Joseph asked 
for the body of Jesus to 
be taken down from the 
Cross. He wrapped it in 
linen and had it placed in 
a new tomb.  A large rock 
was rolled before the door 
of the tomb. It was sealed 
by orders of King Herod 
and watched over by 
guards. (Matthew 27:57; 
Mark 15:46; John 19:39-
40; Luke 23:50-56)

4. The testimonies in the 
Bible to the Resurrection 
of Christ from the dead are 
many: 

a. First, the narrative of 
the empty tomb and the 
angel’s statement to the 
women, saying: “Why 
do you look for the living 
among the dead? He is 
not here; he has risen!” 
The angel also told them 
to proclaim the good news 
to the apostles. (Matthew 
28:6; Luke 24:6)

b. The second testimony 
to the Resurrection of the 
Lord Jesus Christ is from 
the disciples Peter and 
John, who after hearing 
the news, came quickly 
to the place where Jesus 
was buried. They found 
the empty tomb, and the 
linen strips and handker-
chief on the ground and 
believed that He had truly 
risen (John 20: 3-8).

c. The third witness came 
from the guards at the 
tomb who felt the earth-
quake. They witnessed the 
stone roll from the door of 

the grave and were sur-
prised to see the angel of 
the Lord sitting on it.  His 
face was like the lightning, 
and his garments white 
as snow. The guards went 
into the city and reported 
to the elders and chief 
priests everything that had 
happened. But the chief 
priests devised a plan and 
gave the soldiers a large 
sum of money, telling them 
to say that Jesus’ disciples 
came during the night and 
stole him away while they 
were asleep. (Matthew 28: 
2-4,11-15). This raises the 
question, how could the 
guards see the apostles 
steal the body of Jesus if 
they were asleep?

d. The final proof of the 
Resurrection of the Lord 
Jesus is his several ap-
paritions after the Res-
urrection: first to Mary 
Magdalene (John 20:11-
18), then to Peter (Luke 
24:34) and then to the 
disciples of Emmaus with 
whom He walked and to 
whom he revealed Himself 
with the breaking of the 
bread (Luke 24: 13-35). All 
these appearances to the 
apostles were to strength-
en their faith. However, the 
appearance of Jesus to 
Thomas, who was not with 
the apostles on the previ-
ous occasions, with its 
clear and tangible proofs, 
is the most beautiful and 
strongest testimony of 
his Resurrection. Today, 
we renew our faith in the 
death and Resurrection of 
Christ, despite the many 
attempts to discount and 
distort this truth in today’s 
world, and we utter a cry 
of faith with the Apostle 
Thomas saying: “My Lord 
and my God!”

Dearly Beloved, 
5. Christian life is built 
on faith in the Lord Jesus 
Christ and on constant 
witness to his Resurrec-
tion from the dead. This is 
the truth that our Maronite 

Church has lived and ex-
perienced generation after 
generation, and in defence 
of which it gave the blood 
of its martyrs. We are today 
called to renew our faith 
in this truth. With this be-
lief, our Patriarch, His Be-
atitude and Eminence Mar 
Bechara Boutros Cardinal 
Rai, along with the Ma-
ronite Synod of Bishops, 
declared a year for martyr-
dom and the witness of the 
martyrs, starting on the 
Feast of Saint Maroun on 
9 February 2017 and con-
cluding on the Feast of St. 
John Maroun on 2 March 
2018. This also marks the 
passing of 1500 years 
from the martyrdom of the 
350 monks of the Monas-
tery of Saint Maroun in the 
year 517.

6. In order to be witnesses 
to the Resurrection of the 
Lord in today’s society, 
we must be spiritually re-
newed by practicing the 
sacrament of reconcilia-
tion, participating in the 
Holy Mass, and receiving 
the body and blood of Je-
sus every Sunday, and 
even every day if we can. 
This is the best way to re-
new and strengthen our 
faith in Jesus, risen from 
the dead. We live this faith 
in our church through the 
intercession of the Saints. 
If our Church is to bear a 
better and broader Chris-
tian witness in Australia, 
we need to meet and put 
together spiritual and pas-
toral plans. We need to 
discuss the social prob-
lems and challenges that 
face us, especially the 
challenge of passing on 
the faith, the faith of our 
forefathers, to new gen-
erations.
 
7. With the aim of improv-
ing our Christian witness 
and strengthening the 
family and defending mar-
riage, we launched, three 
years ago, plans to hold 
a Diocesan Assembly for 

our Maronite Eparchy in 
Australia. The good news 
today is that the Assem-
bly will hold its first gen-
eral meeting from the 24th 
to the 26th of November 
2017 in Sydney, with the 
participation of parish and 
ecclesial representatives 
and Maronite organisa-
tions from all over the 
country.

8. Finally, with St Augus-
tine we repeat: “It’s no 
great thing to believe that 
Christ died; even pagans 
and Jews and wicked 
people believe that. They 
all believe that he died. 
The faith of Christians is 
Christ’s resurrection. This 
is the great thing: we be-
lieve that he rose from 
the dead.”  As such, we 
understand that it is not 
possible to be true Chris-
tians unless we believe 
in the Resurrection of 
Christ. Jesus risen from 
the tomb and victorious 
over evil, sin and death, is 
ever present in the heart of 
the world, present through 
his Holy Spirit, through 
His living word, and in His 
body and blood in the Eu-
charist. Every time we cel-

ebrate the Eucharist, we 
then call to mind the truth 
of his suffering, death and 
Resurrection and his con-
stant living presence with 
us. He is closer to us than 
ourselves because Jesus 
is the same: yesterday, to-
day and forever (Hebrews 
13:8). We live in hope of 
the revelation of his Glory 
in the second coming. 

9. On this Holy Day, we all 
turn to Jesus and cry out 
with one voice and in one 
faith: “Come, O Lord Je-
sus!” (Revelation 22:20). 
Come and seal our hearts 
with the seal of your 
glorious Resurrection. 
Strengthen our faith that 
we may witness to you and 
boldly declare the truth of 
your Resurrection saying:
“Christ is Risen, Truly Ris-
en… and we are witnesses 
to that.”

+ Antoine-Charbel Tarabay
Maronite Bishop of Aus-
tralia
Easter Sunday, 16 April 
2017 

Queensland paramedics 
have been called to treat 
more than 300 snake bites 
in 2017, with the rate of 
reported run-ins with the 
reptiles up on last year.
There were 313 suspected 
bites from January to the 
end of March - an average 
of three people a day.
By contrast, there were 
283 reported bites for the 
same period last year.
Queensland is home to 
some of the most danger-
ous species of snakes, 
such as the highly venom-
ous eastern brown.
Figures released by the 
Queensland Ambulance 
Service showed there were 
732 snakebite incidents in 
2015/16, compared with 

653 over the previous 12 
months.
The service recommended 
common-sense measures 
such as disposing of pet 
food properly and keeping 
animal enclosures like avi-
aries clean to prevent mice 
and rats.

REPORTED SNAKE BITES 
IN QLD:
- January 2016: 83

- February 2016: 113

- March 2016: 87

- January 2017: 97

- February 2017: 121

- March 2017: 95

More than 300 suspected snake bites in Qld
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During a visit of the JDRF 
CEO  Mike Wilson to Bank 
of Sydney Head office  , 
Miltos Michaelas CEO of 
Bank of Sydney presented 
a cheque donation of $62 
0000 being the net pro-
ceeds from the Bank’s 1st 
annual charity dinner.

Mr. Michaelas said: “The 
Bank has a rich history of 
charity work and as part 
of our corporate social re-
sponsibility and our vision 
to give back to the com-
munity we aim to support 
Australian charities in any 
way possible.”

Mr. Wilson thanked Mr. 
Michaelas and the Bank 
of Sydney for such a suc-
cessful and well organized 
event with an outstanding 
result and he complement-
ed the community engage-
ment and community sup-
port he experienced at the 
dinner.

About JDRF.

JDRF is the leading global 
organization funding type1 

$62 000 donated to Ju-
venile Diabetes Research 
Foundation (JDRF)

diabetes (T1D) research. 
JDRF Australia is built 
on a grassroots model of 
people connecting in their 
local communities, collab-
orating regionally for effi-
ciency and broader fund-
raising impact, and uniting 
on an international stage 
to pool resources, passion 
and energy.

Their mission is to accel-
erate life-changing break-
throughs to cure, prevent 
and treat T1D and its com-
plications.

To accomplish this, JDRF 
has invested nearly $2 bil-
lion since its inception. 
They collaborate with aca-
demic institutions, policy-
makers and corporate and 
industry partners to devel-
op and deliver a pipeline 
of innovative therapies to 
people living with T1D
 
JDRF staff and volunteers 
in seven countries are 
dedicated to advocacy, 
community engagement 
and their vision of a world 
without T1D.

 Treasurer Scott Morri-
son has indicated a tax 
on empty housing stock 
could be in the May bud-
get, along with plans to 
encourage elderly Aus-
tralians to downsize their 
homes.
He also left the door open 
to allowing first home buy-
ers to raid their superan-
nuation to fund a deposit, 
and said further tightening 
on regulations for foreign 
investors had “his very 
close attention”.
No changes to negative 
gearing
The problem of housing 
affordability is worsening, 
but getting rid of negative 
gearing would worsen, 
not better, the market for 
those looking to buy, ac-
cording to Treasurer Scott 
Morrison. (Vision courtesy 
ABC News)
Speaking ahead of an 
agenda-setting address 
on housing affordability 
on Monday, Mr Morrison 
ruled out changes to nega-
tive gearing and labelled 
Labor’s plans to cut nega-
tive gearing “cruel”.
“Negative gearing has 
been around for a century. 
It’s an established struc-
tural component of Aus-
tralia’s housing market; if 
they are going to pull the 

Scott Morrison: Hacking into negative gearing 
would be ‘cruel’

rug out, who is going to 
put a roof over people’s 
head,” he told ABC Radio.
Negative gearing allows 
property investors to re-
duce the tax they pay on 
other income if they make 
a loss. Up to 60 per cent of 
Australia’s 2 million land-
lords make a loss each fi-
nancial year, with an aver-
age loss of $10,000. 
Mr Morrison described 
“the chainsaw approach” 
of hacking into negative 
gearing as “reckless”. 
“But frankly I think it is 
cruel because it is saying 
to people in Sydney and 
Melbourne who are los-
ing hope, ‘you can change 
a tax and you can buy a 
house’,” he said. 
“This is a comprehensive 
problem, you can’t expect 
results overnight.” 
Shadow treasurer Chris 
Bowen accused Mr Mor-
rison and Prime Minister 
Malcolm Turnbull of being 
negligent on housing af-
fordability. 
“Negative gearing reform 
had to be an essential part 
of the mix,” he said.
“Any housing affordability 
plan which doesn’t involve 
reform to negative gearing 
is a sham.” 
Mr Morrison commended 
the work of former NSW 

Banning negative gearing would be “cruel”, says Treasurer Scott Mor-
rison Photo: Louise Kennerley

Shadow Treasurer Chris Bowen Photo: Andrew Meares 

Planning Minister Rob 
Stokes, who recently as-
sessed how many empty 
bedrooms were spread out 
through Sydney suburbs. 
This, it said, was equiva-
lent to 20 years of housing 
supply. 
Mr Morrison said these 
were “reasonable issues 
to address, because down-
sizing frees up housing 
supply.”
In October, the NSW De-
partment of Planning and 
Environment found more 
than half a million homes, 
most of which are occu-
pied by “empty nester” 
older couples or singles 
in their 50s and older, had 
at least two empty bed-
rooms.
He also signalled tighter 
controls on foreign inves-
tors in the wake of figures 
that show more overseas 
investors than first home-
buyers entered the market 
in the September quarter 
last year. 
“I think it is a big issue 

with latent stock sitting 
out in the market,” Mr Mor-
rison said.
“We have tightened up the 
rules and increased the 
fees; it’s a big part of the 
issue, it is an area that has 
my very close attention,” 
The Treasurer also left the 
door open to first home 
buyers being allowed to 
access their superan-
nuation to contribute to a 
home deposit. 
“The issue is that the more 
and more people [are] go-
ing into retirement who 
have larger mortgages, 
who don’t own their own 
homes,” he said.
“One of the reasons why 
home ownership is such a 
positive is that people who 
go into retirement when 
they own their own home 
are in a much stronger po-
sition.
“People owning their own 
home is a good thing for 
the economy, and we need 
to do as much as we can to 
achieve this,” he said. 

Federal Liberal back-
bencher Tim Wilson says 
Pauline Hanson is talking 
“complete BS” trying to 
urge Australians not to 
buy halal Easter eggs.
The One Nation leader 
says products like those 
made by Cadbury are ha-
lal-certified.
It aligns with the party’s 
stance that buying halal-
certified products equates 
to “financially supporting 
the Islamisation of Aus-
tralia”.
“Pauline Hanson is talking 
complete BS,” Mr Wilson 
told Sky News.
The former human rights 
commissioner said peo-
ple can buy what choco-
late they want for Easter 
based on the quality they 
like.
“It is becoming increasing 
hard to take Pauline Han-
son seriously when she 
comes up with rubbish 

policies and ideas every 
second day without any 
real consideration or con-
sequences,” he said.
“It is just feeding into 
prejudice and fear within 
the community.”
The Australian Manufac-
turing Workers’ Union 
condemned Ms Hanson’s 
stance, saying it would 
risk jobs.
Labor MP Nick Champion 
couldn’t understand why 
Ms Hanson would want to 
get stuck into Australian 
jobs in the run up to Eas-
ter, traditionally one of the 
busiest times for retailers.
“What we should be doing 
is buying Australian made 
Easter eggs, that is the 
only guide people should 
use,” he told Sky News.
“You won’t buy into this 
really stupid, counter-pro-
ductive, silly campaign 
which is only being run to 
appeal to prejudice.”

Hanson talking BS on Easter eggs: MP
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Hundreds of thousands 
of Australian workers will 
have a bitter sweet taste 
in their mouths this Eas-
ter with it marking the final 
major holiday period before 
penalty rate cuts take hold.
Australian Council of Trade 
Unions secretary Sally Mc-
Manus says the contro-
versial cuts in the hospi-
tality, retail, fast food and 
pharmacy sectors will cost 
workers $10 million a day 
over Easter next year.
“This is $10 million that 
won’t be spent on families 
and in small businesses 
and $10 million that won’t 
be taxed,” Ms McManus 
told reporters on Thurs-
day.
“That’s a very conservative 
figure and we think in real-
ity it will be higher.”
The ACTU says next Easter 
workers will be $30 million 
worse off, and the cuts will 
go straight to the bottom 
line of big companies.
The government has esti-
mated 300,000 to 450,000 
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Political mud-slinging is 
continuing to plague the 
delivery of much-needed 
disaster relief money for 
Queensland farmers and 
small businesses ravaged 
by Cyclone Debbie.
Tensions have escalated 
between the state and 
federal governments after 
the latter rejected a re-
quest for category C fund-
ing - which gives affected 
farmers access to pay-
ments of up to $25,000 
- saying the application 
form did not include the 
correct information.
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
insisted the information 
was being gathered by 
officials, and Agriculture 
Minister Barnaby Joyce 
had previously assured 
her the funding would be 
given the green light.
But Mr Joyce on Thurs-
day accused the premier 
and her deputy of acting 
like “smart alecs”, and 
said the state government 
needed to “get compe-
tent” over the application 
process.
He suggested they spent 
too much time giving “a 
thousand and one” press 
conferences instead of 
properly completing the 
critical paperwork.
“They’re just trying to be 
smart alecs by sending 
across this ridiculous little 
letter saying, ‘Please give 
us a lot of money, love the 
Queensland premier’,” he 
told ABC Radio.
“We’ll keep staff here 
over Easter so these peo-
ple can actually get com-
petent and get their work 
done, and get it down 
to us so we can get this 

money back to the people 
who need it.”
He also denied ever 
speaking to the Queen-
sland premier last week 
- a claim that rejected by 
Deputy Premier Jackie 
Trad’s statement earlier 
in the day.
“The premier had a con-
versation with Barnaby 
Joyce last weekend and 
Barnaby Joyce said to the 
premier, ‘Send me a let-
ter’,” Ms Trad told ABC 
Radio.
She also urged the New 
England MP to “stop act-
ing like a child” and ac-
cused him of trying to 
score political points over 
disaster relief.
Mr Joyce said Queensland 
was seeking a total pack-
age of slightly more than 
$20 million, and had sent 
through further informa-
tion for the Whitsundays, 
Mackay and the Scenic 
Rim on Wednesday night.
“(But) I can’t just write a 
blank cheque,” the acting 
prime minister said.
Meanwhile, the state op-
position questioned why 
the application process 
had posed such a chal-
lenge to the Palaszczuk 
government.
“I think the deputy prime 
minister has made it very 
clear he expected at least 
the basic paperwork to be 
done. NSW has done that, 
why can’t Queensland?” 
Shadow Treasurer Scott 
Emerson said.
Treasurer Curtis Pitt said 
he found Mr Joyce’s re-
action “disturbing”, and 
described the public spat 
over the funding as a “ter-
rible scenario”.
In 2013 the Newman state 
government applied for 
category C funding fol-
lowing severe flooding in 
parts of the state, notably 
around the Bundaberg re-
gion.
The Gillard government 
noted there was insuffi-
cient information to sup-
port the application, but 
granted category C funds 
on the basis of helping af-
fected c

Joyce, Trad brawl over Debbie money

The Australian Elector-
al Commission has ap-
proved an application 
to register the Austra-
lian Conservatives as a 
political party.
South Australian sena-
tor Cory Bernardi es-
tablished the Australian 

Australian Conservatives 
party registered

Conservatives after de-
fecting from the Liberal 
Party in February.
«It's the first leg in a 
long journey to find a 
better way for all Aus-
tralians,» the party 
said in a statement on 
Thursday.

The Berejiklian government 
says it has no choice but 
to go ahead with 15 NSW 
council elections despite 
concerns voters could be 
forced to take to the polls 
twice in one year.
The government has con-
firmed more than a dozen 
Sydney councils that are 
fighting against their forced 
mergers in court will take 
part in local government 
elections this September.
If those councils lose their 
legal battles, the elections 
- which can cost up to 
$800,000 to hold - would 
have to be held again.
The state opposition has 
described the move as 
nonsense, given councils 
could be sacked soon af-
ter being democratically 
elected.
«This all but signals the 
government is ready to 
ditch its hated policy of 
forced council amalgama-
tions,» shadow minister 
for local government Peter 
Primrose said on Thurs-
day.
«Either that or local gov-
ernment minister Gabrielle 
Upton has lost the plot and 
is forcing councils to go 
to elections in September 
only to be sacked weeks 
later.»
But the government says 
it's legally bound to hold 
the polls.

NSW council elections set 
for September

«The relevant law requires 
that councils that have had 
their elections already de-
ferred for 12 months must 
have an election before the 
end of the year», a spokes-
man for Ms Upton told 
AAP.
Premier Gladys Berejiklian 
in January decided to walk 
away from planned amal-
gamations in the bush but 
forge ahead with those in 
the city when she replaced 
Mike Baird.
The controversial policy 
was dealt a blow last month 
after the NSW Court of Ap-
peal blocked a forced merg-
er between Ku-ring-gai and 
Hornsby councils due to 
a lack of «procedural fair-
ness» in the government's 
amalgamation process.
There are 20 already-amal-
gamated councils across 
NSW, with five more to be 
created in Sydney if their 
legal challenges are unsuc-
cessful.

workers will be affected by 
cuts recommended by the 
Fair Work Commission.
However the federal oppo-
sition says up to 700,000 
people who rely on Sunday 
and public holiday penalty 
rates will be directly hit by 
the changes, which could 
also flow on to other work-
ers.
“Seventy-eight economists 
said last week that this pay 
cut will increase inequal-
ity in Australia and that 
is something we do not 
want,” Ms McManus said.
Retail worker Tiz Ranjo said 
it’s not fair that she will 
have to sacrifice spending 
time with her family over 
Easter for less pay.
“These penalty rates keep 
me afloat and keep me go-
ing, it’s just not fair” Ms 
Ranjo told reporters on 
Thursday.
“This will have a huge im-
pact on my family budget.”
The penalty rate cuts are 
due to be implemented on 
July 1.

Easter last holiday before pay cuts hit

Malcolm Turnbull is trying 
to shut down debate on al-
lowing first home buyers 
to raid their superannua-
tion for housing deposits 
ahead of a budget ‘razor 
gang’ meeting.
The prime minister has 
previously described the 
proposal as a “thoroughly 
bad idea.
On Wednesday in India 
he dismissed this week’s 
debate, which has split 
coalition MPs, as going 
“round and round”.
“I’ve read all of the specu-
lation. Standing here in 
Mumbai I won’t contrib-
ute to it, although I’ve 
expressed fairly strong 
views about it in the past,” 
Mr Turnbull told report-
ers.
Cabinet’s expenditure 
review committee is ex-
pected to examine a range 
of housing affordability 
measures on Thursday in 
Canberra after the prime 
minister returns.
Cabinet minister Matt Ca-

navan and former prime 
minister Tony Abbott have 
both backed the option of 
giving young home buy-
ers access to their super.
But cabinet Minister Chris-
topher Pyne says anyone 
seeking to “fiddle” with 
Australia’s superannua-
tion system “are putting 
that at risk”.
“The is no evidence to 
suggest that if superan-
nuation was able to be 
used for housing that 
would somehow bring 
house prices down,” Mr 
Pyne told ABC Radio on 
Thursday.
Acting Prime Minister and 
Nationals leader Barnaby 
Joyce has sidestepped 
the issue by pointing out 
that there is no housing 
affordability crisis in re-
gional areas.
Labor and some cross-
benchers have already la-
belled the superannuation 
idea “crazy”.
Prominent economist 
Chris Richardson said 

Turnbull slaps down super-for-housing push
such a change would like-
ly push housing prices up 
to one per cent higher.
Shadow treasurer Chris 
Bowen said either this 
“bad policy” will be cho-
sen, or Treasurer Scott 
Morrison - who reportedly 
supports the idea - will be 
rolled.
“The Treasurer’s position 
just looks untenable from 
this position,” Mr Bowen 
told reporters in Sydney.
Labor supports limiting 
negative gearing, a policy 
change bluntly dismissed 
by the government.
Mr Bowen pointed to the 

latest statistics from the 
Australian Taxation Office 
to underline the case for 
reform.
They show the group of 
property investors who 
own at least five proper-
ties is growing at triple 
the rate of investors who 
own just one.
“Yet this government tells 
us that it remains the case 
that Australians need 
more support through the 
taxation system, through 
negative gearing to buy 
your fifth, sixth or seventh 
property than your first,” 
he said.



Page 39صفحة 39     

اعالنات

 2017 نـيسان    15 Saturday 15 April 2017الـسبت 

Electorate Office: 1/25 Smith St, Parramatta
Phone: 9689 1455   Fax: 9689 3813    
     JulieOwensMP    @JulieOwensMP    
        www.julieowens.com.au

Authorised by Julie Owens MP, 1/25 Smith Street, Parramatta NSW 2150.

Julie Owens MP
Your local Federal Member for Parramatta

ADVERTISEMENT

 أطيب التمنيات لكم ولعائلتكم

بعطلة نهاية أسبوع طويلة آمنة 

لمناسبة عيد الفصح المجيد. 

I wish you and your 
family a safe and happy 
Easter long weekend.

 ó«› í°üa

Happy Easter

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

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

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

Wishing you and your family
a very happy Easter.

BILL SHORTEN
Leader of the Opposition

Authorised B. Shorten, 12 Hall Street, Moonee Ponds VIC 3039

AL MASSIH QAM!
HAQQAN QAM!
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 Office of Julia Finn MP
 Member for Granville

 Parliamentary Secretary to
 Shadow Cabinet

النائب جوليا فني تهـنئ

يف هذه املناسبة االكثر قداسة لدى املسيحيني، املتمثلة  
مبوت وقيامة السيد املسيح، أمتنى لكم عيد فصــح 

سعيدا ومباركا.

On this the 
most holy 
Christian 
celebration of 
the death and 
resurrection of 
Jesus, I wish 
you a happy 
Easter.

160 Merrylands Road, Merrylands 2160
P: 9637 1656, F: 9897 1434
E:  Granville@parliament.nsw.gov.au



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

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

حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع  على مساحة 4000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة 

وصدق يف املعاملة

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spas  و 
Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02 
8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق




