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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

 بدأ عند اخلامسة عصر امس 
االحتفال  اخلميس،  االول 
الثاني«  »التحرير  بعيد 
اهلل«  »حزب  أقامه  الذي 
يف ساحة املعرض التجاري 
مشارف  على  بعلبك،  يف 
السيد  اإلمام  قسم  ساحة 
موسى الصدر، والذي أطل 
خالله عند الساعة السادسة 
إال ربعا االمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصر اهلل 
يف  جهزت  شاشات  عرب 
عشرات  حبضور  املكان، 
بهم  غصت  الذين  اآلالف 
ممثل  يتقدمهم  الساحات، 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
بيار  الوزير  عون  ميشال 
رئيس  ممثل  رفول، 
بري  نبيه  النواب  جملس 
وزير الزراعة غازي زعيرت، 
السفري السوري يف لبنان 

علي عبد الكريم علي، ممثل 
النائب سليمان فرجنية جنله 
طوني، نواب كتلة »الوفاء 
بعلبك  وتكتل  للمقاومة« 
اجلمهورية  وفد  اهلرمل، 
االسالمية اإليرانية برئاسة 
اخلارجية  وزير  معاون 

املدير  أنصاري،  جابري 
اللواء  العام  لألمن  العام 
وقيادات  ابراهيم،  عباس 
الوكيل  وأمنية،  عسكرية 
اخلامنئي  لالمام  الشرعي 
حممد  الشيخ  لبنان  يف 
اجمللس  رئيس  يزبك، 

ممارسة هذا القرار السياسي السيادي هو أحد إجنازات العهد  الذي ميثّله الرئيس عون

 السيد نصراهلل: انتهى زمن االعتداء على وطننا

السيد حسن نصر اهلل خالل القاء كلمته

التتمة صفحة 31

الوزراء  رئيس  أعلن   
العراقي حيدر العبادي أمس 
حمافظة  كل  حترير  االول، 

»حزب  يف  السياسي 
أمني  ابراهيم  السيد  اهلل« 
اجمللس  رئيس  السيد، 
هاشم  السيد  التنفيذي 
فعاليات  الدين،  صفي 
وبلدية  وسياسية  دينية 

العبادي يعلن حترير تلعفر وحمافظة نينوى بالكامل... واألنبار هدف مقبل
نينوى وطرد »داعش« من 
معقله األخري غرب املوصل.
وأعلنت السفارة األمريكية 

يف بغداد أن التنظيم خسر 
املساحة  من  املئة  يف   90
يف  عليها  سيطر  اليت 

40
$2،00

التتمة صفحة 31

أنهى حجاج بيت اهلل احلرام 
أمس االول الوقوف مبشعر 
عرفات، وقضاء ركن احلج 
األكرب بكل جناح، إذ سارت 
منى  من  التفويج  خطط 
إىل  ومنها  عرفات،  إىل 
فيها  باتوا  حيث  مزدلفة، 
ما  وفق  بنجاح،  ليلتهم 
أفادت وزارة احلج والعمرة 

السعودية. 

غروب  بعد  احلجاج  وبدأ 
التوجه  االول  أمس  مشس 
إىل مزدلفة، وأدى ضيوف 

احلجاج يف مزدلفة ... واىل منى اجلمعة )أمس(

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

0403 482 345

ملـاذا Bankstown MRI  االخـتيار األفـضل لكم!

ألن لديـنا:
* موظفني مهتمنب وذوي خربة يضعون صحة املريض يف املقام األول

* أطباء  اختصاصيني بـ  MRI يقدمون تقارير طبية ذات نوعية عـالية ومفصـّلة
* بيـئة عـصرية هادئة

* مـوقـعا مـناسبا يف الطابق األرضي يقع على العنوان:
Kitchener Parade  مواقف سيارات مـؤمـنة مبا فيها مواقف للمبنى مدخلها من *

400  Chapel Road

لـجميع اسـتعالمـاتكـم ولـحجز موعـد
الرجاء االتصال على : 4500 9782 -  4500 9782

وصوهلم  بعد  الرمحن 
والعشاء  املغرب  صالتي 

تهــنئة

التتمة صفحة 31

نتقدم من الجالية بأحر  التهاني بمناسبة عيد األضحى 
املبارك.. أعاده اهلل على الجميع بالخري والربكات

»اهلريالد«

تتجه  واألنظار  العراق. 
اليت  املناطق  إىل  اآلن 
سيطرته  حتت  زالت  ما 
خصوصًا  األنبار،  يف 
السورية. احلدود  عند 

وشارك يف عملية استعادة 
يف  انطلقت  اليت  تلعفر 
 40 املاضي،  الشهر   21
اجليش  من  عنصر  ألف 
و  االحتادية  والشرطة 
وجهاز  الشعيب«  »احلشد 
ومتكنت  اإلرهاب،  مكافحة 
عكس  القوات-  هذه 
من  التوقعات-  كل 
على  سيطرتها  بسط 
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اعــالنات
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Eid Al-Adha is one of the most important days of the

Islamic calendar.

On this day we commemorate the acts of obedience and

submission performed by Prophet Ibrahim and his family

when he was commanded to take Hajar and their son

Ismail to an uninhabited, barren, distant land and leave

them there alone.

Eid- ul-Adha enjoys special significance because the Day of

Sacrifice marks the climax of Hajj or Pilgrimage, the fifth

pillar of Islam. It is a symbol of obedience and signifies

submission to Allah.

On behalf of the Executive Committee of Muslims Australia

- AFIC, I would like to take this opportunity to wish you

“HAPPY EID MUBARAK” with love and best wishes.

May Allah the Almighty accept our good deeds, May Allah

(swt) on this occasion fill our life with happiness, our heart

with love, our soul with spiritual and our mind with wisdom.

Remember that Eid Al Adha is a day of sacrifice and

commitment to Allah's orders. Let us also make a

concerted effort to help all people who are suffering or

who are in difficulty and may Allah SWT help us to lessen

their load. May Allah bless us on this day, help all the

oppressed amongst us and strengthen the Ummah of

Rasoolullah (saws), Ameen.

To all those brothers and sisters who have made this

journey of a lifetime, I would like to wish Hajj Mabroor; I

pray for their success and rewards and look forward to

their safe return, Insha'Allah!

Kul Amm untum Be Khair.

Salamat Hari Raya.

Bayramınız Mübarek Olsun.

.Assalaamu Alaikum

Dr Rateb Jneid

President-Muslims Australia-AFIC

Message from
the President

1
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اعــالنات

FREE
PARKING

املاركت من  يوميا  الطازجة  والفواكه  اخلضار  أنواع  مجيع 

االسبوع  يف  أيام   7 نفتح 
حتى صباحا   7 الـ  من 

مساء  7 الـ   

مسانة عربية - معلبات - أرزّ - حبوب - زيوت - أجبان وألبان - مثلجات - متور.. وغري ذلك مما حيتاجه املطبخ اللبناني والعربي

5B/ 63  Simmat Ave. Condell Park Arcade NSW - Ph: 02 9796 7608

السنة مدار  على  خاصة  أســعار 

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 

ADVERTISEMENT WISHING YOU PROSPERITY, JOY AND HAPPINESS ON 
THE OCCASION OF EID UL ADHA. 

Luke Foley MP
Member for Auburn

Sophie Cotsis MP 
Member for Canterbury

Steve Kamper MP 
Member for Rockdale

Luke Foley MP 
Member for Auburn 

Leader of the Opposition

Julia Finn MP 
Member for Granville

Edmond Atalla MP 
Member for Mount Druitt

Jihad Dib MP 
Member for Lakemba

Jodie McKay MP 
Member for Strathfield

Michael Daley MP 
Member for Maroubra

Shaoquett Moselmane 
Member of the  

Legislative Council

Hugh McDermott MP 
Member for Prospect

Luke Foley Luke Foley MPMPMPMP
Eid Mubarak

Authorised by Luke Foley MP, 54-58 Amy Street, Regents Park NSW 2143 using parliamentary entitlements. August 2017
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لبنانيات

العماد  اجلمهورية  رئيس  طلب 
السلطات  من  عون  ميشال 
»إجراءالتحقيقات  املختصة، 
والالزمة،  الضرورية 
يف  لتحديداملسؤوليات« 
القوى  طاولت  اليت  القضية 
املسلحة اللبنانية، وذلك لكشف 
»الغموض وااللتباس القائم منذ 
للحقيقة  واحرتاما  ثالثةأعوام، 
كقيمة انسانية مطلقة، واحرتاما 
ومعاناة  الشهداء  لشهادة 

اهاليهم« .
يف  جاء  عون  الرئيس  موقف 
اللبنانيني  اىل  وجهها  كلمة 
عيد  ملناسبة  اليوم،  مساء 
االضحى املبارك، وانتصار لبنان 
على االرهاب والذكرى السابعة 
والتسعني العالن لبنان الكبري، 

ويف ما يلي نص الكلمة:
»أيها اللبنانيون,

ثالث مناسبات اقتضت مين أن 
أتوجه إليكم هذه الليلة.

املبارك؛  األضحى  عيد  أوال 
الرتاث  من  املنبثق  العيد  هذا 
االبراهيمي اجلامع. الرتاث الذي 
الديانات  مؤمين  مجيع  يوحد 
باخلالق،  اإلميان  يف  التوحيدية 

البداية والنهاية.
بهذا  اللبنانيني  مجيع  أهنئ  إذ 
العيد، أتذكر معكم وأذكركم بأن 
أساسيتني:  أمثولتني  لألضحى 
مطلقة  قيما  هناك  أن  أوال، 
ال  أجلها،  من  التضحية  تستحق 
يف  نضحي  أن  جيب  أحيانا  بل 

سبيلها، وأوهلا احلرية.
قدسية  لالنسان  أن  وثانيا، 
سامية ال ميكن التضحية بها، إال 
نفسه،  هو  اإلنسان  يقرر  حني 
حرية  أجل  بذاته من  أن يضحي 
جمتمعه  وأهل  وأبنائه  إخوته 

ووطنه.
يوم  هي  الثانية،  املناسبة 
اإلرهاب.  على  لبنان  انتصار 
اليوم الذي جيسد معنى األضحى 
انتصارنا  أن  ذلك  دقة.  بكل 

عون يطلب يف رسالة اىل اللبنانيني اجراء 
التحقيقات الالزمة لتحديد املسؤوليات يف القضية 

اليت طاولت القوى املسلحة

على أبشع وأشنع طاعون عرفه 
هذا العصر مل يكن ممكنا، لوال 
تضحيات أبطال عظام، منهم من 
صار شهيدا ومنهم من أصيب، 
عند  يقف  يزال  ال  من  ومنهم 
حدود الوطن واخلطر، دفاعا عن 
وجودنا وحياتنا وحريتنا. هلؤالء 
احملبة  ةوكل  التحي  كل  مجيعًا 

وكل التقدير واالحرتام.
أننا  الثالثة،  املناسبة  تبقى 
من  األول  عشية  املساء  هذا 
السابعة  الذكرى  عشية  أيلول. 
والتسعني إلعالن لبنان الكبري. 
كيانا  صار  الذي  الوطن  هذا 
إرادة  نتيجة  مجيعا،  لنا  نهائيا 

أبنائه وعيشهم الواحد.
اليوم،  نؤكد  الذي  اللبنان  هذا 
أنه كان وما زال وسيبقى كبريا 
بتعداد  وال  أرضه،  مبساحة  ال 
أبنائه أو سكانه، إنه لبنان الكبري 
بالرسالة  حيملها.  اليت  بالقيم 
وبالتضحيات  بها.  يبشر  اليت 
أجل  ومن  أجله  من  تقدم  اليت 
طليعة  ويف   ، ورسالته  قيمه 

هذه القيم، احلقيقة.
املناسبات  هذه  ويف  هنا،  من 

الثالث بالذات،
واحرتاما للحقيقة كقيمة إنسانية 

مطلقة،
الشهداء،  لشهادة  واحرتاما 

ومعاناة أهاليهم،
وااللتباس  للغموض  ونظرا 

القائم منذ ثالثة أعوام،
يربأ  أو  بريء  يتهم  ال  وكي 
مرتبة  تبلغ  ملفات  يف  مذنب، 
القضايا الوطنية الكربى طاولت 
ضمائر  فهزت  املسلحة  قوانا 

اللبنانيني وأدمت قلوبهم ،
اطلب  ذلك،  كل  على  بناء 
إجراء  املختصة  السلطات  من 
الضرورية والالزمة،  التحقيقات 

لتحديد املسؤوليات .
أيها اللبنانيون، وحدها احلقيقة 

حترر.
عشتم وعاش لبنان .«

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

اجرى رئيس جملس الوزراء سعد 
حمادثات  االول،  امس  احلريري 
الفرنسي  الوزراء  رئيس  مع 
آخر  تناولت  فيليب،  ادوارد 
لبنان  واالوضاع يف  املستجدات 
واملنطقة، خصوصا ما جيري يف 
سوريا وانعكاساته على االوضاع 

الداخلية.
وصل  احلريري  الرئيس  وكان 
الساعة  عند  ماتينيون  اىل قصر 
الثانية من بعد الظهر، حيث كان 
الفرنسي،  نظريه  استقباله  يف 
من  ثلة  التحية  له  ادت  وبعدما 
حرس الشرف، عقد اجتماع موسع 
السفارة  باعمال  القائم  حضره 
اللبنانية يف فرنسا غدي خوري، 
احلريري  الرئيس  مستشار 
يارد  بازيل  االوروبية  للشؤون 
اجلانب  وعن  احلريري،  ونادر 
الفرنسي السفري الفرنسي برونو 
الدبلوماسي  املستشار  فوشيه، 
لونان،  اميانويل  الوزراء  لرئيس 
والشرق  افريقيا  دائرة  مدير 
ومدير  بونافون  جريوم  االوسط 
للشؤون  الوزراء  رئيس  مكتب 

العسكرية اجلنرال بونوا دوريو.
الحريري

الرئيسني  بني  خلوة  عقدت  ثم 
على  حتدث  وفيليب،  احلريري 
اىل  احلريري  الرئيس  اثرها 
اىل  »اتيت  فقال:  الصحافيني، 
يف  الوضع  اشرح  لكي  فرنسا 
فخورون  بالتاكيد  وحنن  لبنان، 
جدا مبا حققه اجليش اللبناني من 
انتصارات يف البقاع، وهذا االمر 
يساعد لبنان لكي يؤكد ان الدولة 
كما  بواجبهما.  تقومان  واحلكومة 
الوضع  الشرح  فرنسا  اىل  جئت 
املتعلق بالنازحني السوريني وما 
هي طريقة معاجلة هذا املوضوع 
والنازحني  لبنان  يفيد  بشكل 
ايضا. وبالنسبة لنا احلل هو يف 
عودتهم االمنة اىل سوريا، وهذا 
وقد  لنا،  بالنسبة  جدا  مهم  امر 
نظريي  اىل  نظرنا  وجهة  شرحت 
الفرنسي. كذلك تناولنا االوضاع 
يعيشها  اليت  االقتصادية 

لبنان«.
اضاف: »كل هذه االمور ناقشناها 
مع احلكومة الفرنسية، وان شاء 
اهلل التقي غدا الرئيس الفرنسي 
اكثر  ونتوسع  ماكرون  اميانويل 

يف حبث املواضيع املطروحة«.
هناك  ستكون  هل  سئل: 
للجيش  جديدة  مساعدات 

اللبناني؟
هذا  على  نعمل  »حنن  اجاب: 
سننجز  اهلل  شاء  وان  املوضوع 

هذه االمور«.
سئل:ماذا تتمنون للبنان مبناسبة 

عيد االضحى؟
اجاب: »امتنى ان يكون هذا العيد 

اجرى حمادثات مع نظريه الفرنسي
احلريري: فخورون بانتصارات اجليش يف 

البقاع وحنن مع العودة اآلمنة للنازحني

اللبنانيني،  لكل  بالنسبة  عيدا 
خاصة وانه كما تعلمون، لقد مر 
خالل  جدا  صعبة  باوقات  لبنان 
االسابيع املاضية، وقد استشهد 
لبنانيون خالل احلرب ضد  جنود 
هو  املهم  ان  واعتقد  داعش، 
من  متكن  اللبناني  اجليش  ان 
ومجيع  احلرب،  هذه  يف  النجاح 
اللبنانيني فخورون جدا جبيشهم. 
دائما  علينا  كلبنانيني  وحنن 
اللبنانية  الدولة  اجل  من  العمل 
حققنا  اننا  واعتقد  وتقويتها، 
االن  لغاية  النجاحات  من  الكثري 
ولكن ما يزال هناك الكثري من 

العمل الجنازه«.
لبنان  يف  انقسام  هناك  سئل: 
حول نتائج معارك اجلرود واعالن 
اهلل«  ل«حزب  العام  االمني 
النصر  نصراهلل  حسن  السيد 
وعما  اللبنانية؟  الدولة  وليس 
قافلة  متر  ان  جيب  كان  اذا 
هو  ما  ال؟  ام  داعش  مسلحي 
كل  من  حكومة  كرئيس  موقفك 
ان  صحيح  وهل  االمر؟  هذا 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون طلب منك ان ترتك كل هذا 

املوضوع ل«حزب اهلل«؟
اجاب: »الدولة هي الدولة وهي 
اليت اجنزت هذا االنتصار واجليش 
على  وعثر  قدم ضحايا  اللبناني 
كانت  الذين  املخطوفني  جثث 
نهايتهم مأساوية بالنسبة الهلهم 
ان  وبرأيي  اللبنانيني،  وجلميع 
اللبنانيني غري منقسمني وهناك 
هلذا  البعض  الستغالل  حماولة 
اقول  كنت  كما  لكن  االنتصار، 
وكما كان الوالد رمحه اهلل يقول 
بان ال احد اكرب من بلده. لبنان 
انتصر وربح والشعب  الذي  هو 
هما  اللبناني  واجليش  اللبناني 
اللذان رحبا وعندما ينتصر لبنان 
اللبنانيني  كل  ان  يعين  فهذا 

انتصروا«.
للنازحني،  بالنسبة  سئل: 
الدعم  بطلب  سنستمر  هل 
االقتصادي من دون العمل على 

تسريع عودتهم؟
قلته،  ما  اول  »هذا  اجاب: 
واود  االمنة،  عودتهم  مع  وحنن 
هناك  هنا،  من  امرا  اقول  ان 
النظام  مع  عالقات  لديها  دول 
اىل  النازحون  يعد  ذلك مل  ومع 
بالدهم منها، لذلك احلل هو يف 
مثال  فالعراق  امنني.  عودتهم 
اليست لديه عالقات مع النظام 
السوري؟ اال يوجد فيه نازحون؟ 
هذا  فلنسأل  يعودوا؟  مل  ملاذا 
انه يف  تعلمون  وانتم  السؤال، 
نهاية املطاف فان العودة االمنة 
اىل  النازحون  يعود  ان  هي يف 
مكان يشعرون فيه انهم امنني 

ونقطة على السطر«.
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صدر عن جملس القضاء األعلى 
جملس  »إن  اآلتي:  البيان 
للرأي  إنارة  االعلى،  القضاء 
العام، بعد قيام موقع الكرتوني 
بالتصويب على مناقبية الرئيس 
األول حملكمة التمييز توصال اىل 
النيل من السلطة القضائية عرب 
وسائل  بعض  تناقلته  مقال 
ورود  تضمن  املسموعة  اإلعالم 
التفتيش  هيئة  امام  شكوى 

القضائي، يوضح اآلتي:
1- تبني للمجلس، بعد استفهامه 
عن مسألة تقديم تلك الشكوى، 
جرى  قد  انه  مصريها،  وعن 
مما  قبوهلا،  عدم  أي  حفظها، 
الصحة  إىل  تفتقر  بأنها  يفيد 

واجلدية.
تلك  تقديم  خرب  نشر  إن   -2
حالة  ميثل  ومضمونها  الشكوى 
من حاالت العبثية والتشهري، إذ 
إعالمية  توسل صاحباها وسيلة 
االساس  بالركن  للمس  سبيال 
وقد  فيه،  والقدح  القضاء  يف 
ذلك  وناشر  هما  بذلك،  خرجا 
النشر  املقال واملوقع الذي مت 
على  فاضحا  خروجا  خالله،  من 
والضوابط  والقيم  األصول 
مقاربة  كل  حتكم  أن  املفرتض 

للعمل القضائي.
اطلع  بعدما  للمجلس،  تبني   -3
خالفا  أنه  القضية،  ملف  على 
فإن  املقال،  ذلك  يف  جاء  ملا 

جملس القضاء: لتجنب التشكيك 
يف العمل القضائي تالفيا 

لتداعيات سلبية
ختالف  مل  األوقاف  حمكمة 
شيء  اىل  تسع  ومل  األصول 
وتأمني  القانون  تطبيق  عدا 
وحفظ  الوقف  استمرارية  سبل 
مل  وهي  ملستحقيها،  احلقوق 
تقم بتبين ختمني للعقار ينقص 
عن قيمته، وخري دليل على ذلك 
أن أحدا مل يتقدم لشراء العقار 
املعروض للبيع على الرغم من 
مرور سنوات على عرضه للبيع 
واشهر  األول  التخمني  وفق 
أن  كما  الثاني،  للتخمني  وفقا 
طلب  مع  تتجاوب  مل  احملكمة 
الشاكيني الرامي اىل تعيينهما 
ملخالفة  الوقف،  جلنة  يف 
القانونية  األحكام  الطلب  هذا 
احلقوق،  اصحاب  ومصلحة 
وهذا ما جعلهما يتقدمان بتلك 
تلك  ضمناها  اليت  الشكوى 
الذريعة حماولة منهما لذر الرماد 

يف العيون ولي يد احملكمة.
األعلى  القضاء  جملس  إن   -4
جتنب  ضرورة  اىل  يلفت 
القضائي  العمل  يف  التشكيك 
وتداعيات  خماطر  من  لذلك  ملا 
عواقب  عن  فضال  سلبية، 
سيما  وال  جزائية،  ومالحقات 
فيها  جيري  اليت  احلالة  يف 
والتشهري  القدح  بهدف  ذلك 
خرق  عن  فضال  واالفرتاء، 
سرية املساءالت اليت يقوم بها 

التفتيش القضائي«.

الرئيس الحريري مجتمعا مع نظريه الفرنسي وبعض املسؤولني
القوات  »حزب  رئيس  استقبل 
جعجع  مسري  الدكتور  اللبنانية« 
فاريا  بلدية  رئيس  معراب  يف 
اىل  دعاه  الذي  سالمة  ميشال 
متثال  أكرب  تدشني  احتفال 
جبل  على  شربل  للقديس 
فاريا، يف حضور  الصليب يف 
كسروان- يف  القوات  مرشح 
الفتوح شوقي الدكاش ومنسق 
كسروان-الفتوح  يف  القوات 

جان الشامي.
مع  جعجع  عرض  ذلك،  اىل 
دير   - بعلبك  أبرشية  راعي 
حنا  املطران  للموارنة  األمحر 
كما  العامة.  األوضاع  رمحة 
رئيس  مع  القوات  رئيس  حبث 
لرتاخيص  اللبنانية  اجلمعية 
األوضاع  عربيد  شارل  االمتياز 
التجارية،  واحلركة  اإلقتصادية 
يف  احلزب  مرشح  حضور  يف 
شوقي  كسروان-الفتوح 

الدكاش.
جعجع  التقى  أخرى،  جهة  من 

 »ICTUS« مجعية  من  وفدا 
النائب  اجلمعية  مؤسسي   : ضمَّ
واألباتي  نصر  أبي  اهلل  نعمة 
بولس نعمان، األب توما مهنا، 
األخت  شحاده،  رميون  احملامي 
روفايل  دنيز  باسيل،  دافيد 
حضور  يف  نعمان،  واجنيل 
األمني املساعد لشؤون املناطق 
جوزف أبو جودة ومنسق القوات 
وحبث  نصار.  بيار  عاليه  يف 
افتتاح  موضوع  يف  اجملتمعون 
لالعتناء  رفقا«  القديسة  »دار 
شرتون- بلدة  يف  باملسنني 

عاليه.
ومن زوار معراب أيضا وفد من 
بلدية  رئيس   : ضمَّ كريوز  آل 
كريوز،  سابا  محيد  بشوات 
رئيس بلدية نيحا غسان يوسف 
يوسف  ايلي  األب  كريوز، 
كريوز وبعض أبناء العائلة، يف 
حضور منسق القوات يف البقاع 
الشمالي مسعود رمحه ومساعده 

حكمت النخلة.

جعجع تلقى دعوة للمشاركة باحتفال تدشني 
اكرب متثال للقديس شربل والتقى املطران 

رمحة وعربيد ووفودا

جعجع مستقبال املطران رحمة
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لبنانيات

بدأ عند اخلامسة عصر امس االول 
اخلميس، االحتفال بعيد »التحرير 
الثاني« الذي أقامه »حزب اهلل« 
يف ساحة املعرض التجاري يف 
بعلبك، على مشارف ساحة قسم 
الصدر،  موسى  السيد  اإلمام 
الساعة  عند  خالله  أطل  والذي 
العام  السادسة إال ربعا االمني 
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل 
عرب شاشات جهزت يف املكان، 
الذين  اآلالف  عشرات  حبضور 
غصت بهم الساحات، يتقدمهم 
العماد  اجلمهورية  رئيس  ممثل 
ميشال عون الوزير بيار رفول، 
ممثل رئيس جملس النواب نبيه 
بري وزير الزراعة غازي زعيرت، 
السفري السوري يف لبنان علي 
النائب  الكريم علي، ممثل  عبد 
طوني،  جنله  فرجنية  سليمان 
للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  نواب 
وفد  اهلرمل،  بعلبك  وتكتل 
اإليرانية  االسالمية  اجلمهورية 
اخلارجية  وزير  معاون  برئاسة 
العام  املدير  أنصاري،  جابري 
عباس  اللواء  العام  لألمن 
عسكرية  وقيادات  ابراهيم، 
وأمنية، الوكيل الشرعي لالمام 
اخلامنئي يف لبنان الشيخ حممد 
يزبك، رئيس اجمللس السياسي 
يف »حزب اهلل« السيد ابراهيم 
اجمللس  رئيس  السيد،  أمني 
صفي  هاشم  السيد  التنفيذي 
الدين، فعاليات دينية وسياسية 
وثقافية  واختيارية  وبلدية 

واجتماعية، ووفود شعبية.
قال يف  كلمة  اهلل  وألقى نصر 
أكون  أن  أود  »كنت  بدايتها: 
العظيم  اليوم  هذا  يف  بينكم 
يف  جبيل  بنت  اىل  ذهبت  كما 
الظروف  لكن   ،2000 أيار   25
قبل  ما  ظروف  وألن  خمتلفة، 
كما  ليست   2006 متوز  حرب 
نتنياهو  أن  خصوصا  بعدها، 
ومثلهما  غاضبان،  واسرائيل 
أمريكا، فكان أن ارتأى إخواني 
باحلضور  نرحب  الذهاب.  عدم 
اجليش  انتصار  له  ونبارك 
واملقاومة والشعب يف عيد 28 
آب 2017، ونشكر تلبية الدعوة 
للمشاركة، وخصوصا أهل البقاع 

أهل الغرية واحلمية«.
وتطرق إىل مسائل دينية، منها 
»وقوف مليوني حاج يف صعيد 
يف  اليوم،  هذا  يف  عرفات 
مشهد أقرب ما يكون إىل يوم 
القيامة حيث حيشر الناس، هذا 
املشهد املهيب يف عرفات يعرب 
األمة«،  هلذه  القوة  مكامن  عن 
ضمائر  يوقظ  »أن  اهلل  سائال 
وبصائر القادة والزعماء والنخب 
والشعوب على امتداد الشعوب 
من  للخروج  واالسالمية  العربية 
 31 »يف  وقال:  احملنة«،  هذه 
آب 1978، ارتكب النظام اللييب 
االمام  اختطاف  جرمية  البائد 
ورفيقيه  الصدر  موسى  السيد 
الشيخ حممد يعقوب والصحايف 
لن  وحنن  الدين،  بدر  عباس 
القضية  هذه  يف  شيئا  نضيف 
العزيزة على ما قاله األخ العزيز 
يثبت  الذي  بري،  نبيه  األستاذ 
دائما أنه رجل التحدي يف األزمة 
عندما  الوحدة  ورجل  الصعبة، 

يتشتت اللبنانيون«.
وتوجه بالقول اىل االمام الصدر 

يف  دربه  »مواصلة  بتأكيد 
املقاومة والتحرير والتنمية وخدمة 
لبنان وسيادته  االنسان وحفظ 
املشرتك  وعيشه  واستقالله 
بني مسلميه ومسيحييه، وعلى 
سوريا  مع  املميزة  عالقاته 
ودفاعه عن فلسطني«، وقال: 
»آمل يف أن تعود إليهم لتكون 
االمام والقائد واهلادي هلم إىل 
هذا  واالنتصارات.  احلق  طريق 
التحرير الثاني هو بعض زرعك 

الذي أمثر«.
بعيد  اليوم  »حنتفل  أضاف: 
جديد، وندعو إىل اعتماد مصطلح 
عيد التحرير الثاني، فما سأقوله 
التارخيية،  لألمانة  هو  اليوم 
سجاالت.  يف  أدخل  لن  ألني 
هناك إرهاب سيطر على حدودنا 
ومنع  والشرقية،  الشمالية 
الشمالية  اجليش حتويل احلدود 
وقراها إىل موطىء لالرهابيني. 
أما يف احلدود الشرقية فسيطر 
تهديدهم  وكان  االرهابيون، 
أقوى على لبنان، ومنه سعيهم 
منطقة  يف  إمارة  إقامة  إىل 
البحر.  اىل  وصوال  الشمال، 
اللبنانيون على هذا  اختلف  لقد 

األمر، رغم وضوح العدو«.
بني  اللبنانيون  »كان  وتابع: 
وإما  نتدخل،  ال  إما  خيارات،   3
االجيابية مبعنى التسهيالت هلم. 
أما اخليار الثالث فكان املواجهة، 
وهي مؤيدة من غالبية الناس، 

وحنن يف حزب اهلل«.
اجليش  جانب  »اىل  وأردف: 
من  بدأنا  السوري،  العربي 
قاتلنا  املصنع،  اىل  القصري 
السلسلة  قاتلنا يف  ثم  هناك، 
وقدمنا  واجلرود،  الشرقية 
اعدادا كبرية من الشهداء، وكنا 
اجلماعات  وحناصر  األرض  حنرر 
متوز  اىل  وصوال  املسلحة، 
2017. كان اجليش اللبناني قد 
الفرتة،  تلك  يف  معركة  خاض 
وقدم  مواجهات  يف  ودخل 
شهداء، ولكن بسبب االنقسام 
الدولة  تتمكن  مل  السياسي 
خيارها،  حسم  من  اللبنانية 
يف  وصلت  ولالنصاف  ولكنها 
داخل  واسعة  أمنية  مواجهة 
الساحة اللبنانية، وحقق يف هذه 
املواجهة اجليش اللبناني واألمن 
إجنازات  الدولة  وأمن  العام 

رائعة جدا«.
وقال: »مع عودة تفعيل التهديد 
بإرسال انتحاريني بأحزمة ناسفة 
وسيارات مفخخة، معلوماتنا أن 
الحتالل  حيضر  كان  داعش 
بلدتني بقاعيتني واختاذ أهلهما 
رهائن من أجل مبادلتهم بسجناء 
يف سجن رومية. واليوم، تأكدنا 
مما عثرنا عليه من خطط داعش 
على  للسيطرة  املرحلة  تلك  يف 

القاع ورأس بعلبك«.
أضاف: »لقد قررنا البدء بتحرير 
ونسقنا  وعرسال،  فليطا  جرود 
مع الدولة، وما أعرفه أن قيادة 
اجليش كانت جاهزة للدخول يف 
السياسي  القرار  لكن  املعركة، 
لوحدنا،  فذهبنا  مرتددا،  كان 
وإن الرتدد مل يكن لضعف يف 
قدرات اجليش اللبناني، فما كان 
منا اال أن عملنا على حترير جرود 
عرسال مبفردنا، وبالشراكة مع 
اجليش السوري يف حترير جرود 

 نصراهلل من بعلبك: انتهى زمن االعتداء على وطننا وكل من يفكر بذلك ستقطع يده واألخطر أن 
نكون أمام إعادة صياغة أمريكية لنموذج جديد لالرهاب

قللوا  »الذين  وانتقد  فليطا«. 
من قيمة هذا النصر«.

بأن  اجلميع  »أعلمت  وتابع: 
حترير  من  االنتهاء  هو  قرارنا 
بقية اجلرود قبل حلول الشتاء، 
مباشرة  نقاشات  عرب  لنا  فقيل 
اختاذ  تريد  اللبنانية  الدولة  إن 
الفاكهة،  جرود  بتحرير  قرار 
القاع ورأس بعلبك، وصوال إىل 
اللبنانية،  األرض  يف  احلدود 
يكون  أن  هلم  أكدت  أن  فكان 
مسك ختام هذا التحرير على يد 
اجليش اللبناني. أما حنن فحررنا 
مع اجليش العربي السوري اجلزء 

املقابل للحدود اللبنانية«.
وأعلن السيد نصر اهلل أنه »كان 
ال ميكن فصل معركة احلدود عن 
االرض  »إن  وقال:  اجلرود«، 
اجلماعات  عليها  سيطرت  اليت 
منها  تبلغ 3684 كلم،  املسلحة 
والتالل  اجلبال  من  كلم   764
القرى  على  املشرفة  واجلرود 
كلم   624 حترير  ومت  البقاعية. 
اللبنانية يف معركة  االرض  يف 
فجر اجلرود، وأكملت عملية ان 

عدمت عدنا 140 كلم«.
اللبنانية  الدولة  ب«قرار  ونوه 
االرض«،  حترير  معركة  يف 
واصفا اياه ب«التطور«، مؤكدا 
انه ال جيامل، »الن ممارسة هذا 
هو  السيادي  السياسي  القرار 
نتاج وجود العماد ميشال عون 
رجل  فهو  للجمهورية،  رئيسا 
شجاع ومستقل، وال خيضع ألي 
او  او ضغوط  سفارة  او  دولة 

ترهيب«.
االنتصار  حتقق  »عندما  وقال: 
يف جرود عرسال يف متوز، أبلغ 
رسالة  اللبنانيني  االمريكيون 
كان  ما  وأنه  وغضب،  انزعاج 
ليسمح حلزب اهلل بهذه العملية. 
عادوا  االمريكيني  أن  كما 
القيام  عدم  وطلبوا  جديد  من 
بعملية عسكرية لتحرير اجلرود، 
املساعدات  بقطع  وضغطوا 
بالنسبة  يعين  وهذا  العسكرية. 
بعلبك  ورأس  القاع  ألهل 
امريكا  ان  والعني  والفاكهة 
مل تكن تريد طرد االرهاب من 
اىل  يصار  وأن  قراهم،  جرود 
تأجيل العملية إىل العام املقبل، 
وهذا أدى إىل ارباك، ولكن أن 
للجمهورية  رئيس  لدينا  يكون 
النه  ميزة  هي  عون،  كالعماد 

حيفظ هيبة الدولة«.
أضاف: »لو أن الدولة تراجعت 
بقرارها حترير اجلرود، ملا بقيت 
وسيادة  مستقل  وقرار  دولة 
عون،  الرئيس  مجع  وطنية. 
احلريري  سعد  احلكومة  رئيس 

السيد  حسن نصر اهلل
واجمللس األعلى الدفاع، وحسم 
القرار. ولالنصاف، وافق دولة 
رئيس احلكومة على هذا القرار 

ومشى به«.
وتابع: »حنن أمام جتربة جديدة 
مبشرة  بداية  وهذه  لبنان،  يف 
استعادة  بداية  هنا،  ومن  جدا. 

القرار السيادي«.
الذي  هو  حصل  »ما  أن  ورأى 
من  االمريكيني  غضب  يفسر 
عدمت  وان  اجلرود  فجر  عملييت 

عدنا«.
وأشار إىل »خطاب الرئيس عون 
يف عيد قوى االمن الداخلي يف 
متوز املاضي، مطالبا خبطة جدية 
لتحرير مزارع شبعا وكفر شوبا 
وقال:  اسرائيل«،  حتتلها  اليت 
اماال  نعلق  اهلل  حزب  »حنن يف 
كبرية ان يتحقق هذا االجناز يف 

عهد الرئيس عون«.
بقدرة  الثقة  »تعزيز  إىل  ودعا 
هذا  على  اللبناني  اجليش 
القرار  أصحاب  قبل  من  االجناز 
السياسي، ألن اجليش وقبادته 
اثبتا قدرتهما ووعيهما«، وقال: 
حييل  ال  اجليش  تقوية  »إن 
التقاعد،  على  الذهبية  املعادلة 

بل يزيدها وهجا وتألقا«.
ووصف من يرى أن »حزب اهلل 
يريد جيشا ضعيفا فهو مشتبه«، 
بان  للجيش  »امسحوا  وقال: 

يبقى بعيدا عن متاريسكم«.
السوري  العربي  »اجليش  وحيا 
يف  خصوصا  وتضحياته، 
معلنا  االخريتني«،  املعركتني 
لبنان  أجل  من  »قاتل  أنه 
وفليطا  اجلراجري  جرود  ألن 
القيادة  لدى  اولوية  تكن  مل 
اىل  ذهبنا  لكننا  السورية، 
منها  وطلبنا  السورية،  القيادة 
على  االرهابيني  سيطرة  انهاء 
انتقال  »إن  وقال:  اجلرود«، 
إىل  داعش  أو  النصرة  مقاتلي 
القيادة  حيرج  سورية  أراض 
أصررنا.  حنن  ولكن  السورية، 
وانا شخصيا ذهبت اىل الشام، 
االسد،  بشار  الرئيس  والتقيت 
هي  العملية  هذه  إن  له  وقلت 
لنا  ستكشف  اليت  الوحيدة 
اللبنانيني  العسكريني  مصري 
هذا  إن  لي  فقال  املخطوفني، 
االمر سيحرجين، ولكن ال بأس، 
تريرون  اهلل  حزب  انتم  وإذا 

التفاوض، فأنا موافق«.
أن  السيد نصر اهلل إىل  وأشار 
هذا  حتملت  السورية  »القيادة 
من  ال  لبنان،  أجل  من  احلرج 
»للجيش  شاكرا  سوريا«،  أجل 
هذا  دوره يف  السوري  العربي 

االجناز«.
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وتطرق اىل موضوع التنسيق مع 
سوريا، فقال: »حنن ال نفرض 
هذا  عن  نتحدث  عندما  رأينا، 
استمرار  نريد  وإمنا  املوضوع، 

هذه احلكومة«.
مع  العالقة  ب«ترتيب  وطالب 
اآلخرين،  نلحق  ال  كي  سوريا 
الفرنسي  أن  خصوصا 
والربيطاني واالوروبي تراجعوا، 
وان بعض دول اخلليج بدأ بفتح 
اخلط مع الرئيس االسد من حتت 

الطاولة«.
اجلمهورية  »قيادة  وشكر 
وحرسها  ايران  يف  االسالمية 
الثوري لدعمهما الدائم للمقاومة 
حيقق  الذي  والعراق  وسوريا 
اليوم انتصارات كاملة، ال سيما 
يف حترير كامب تلعفر وحمافظة 
أنواع  نينوى اليت شهدت أبشع 

إرهاب داعش«.
»لقد  قال:  اسرائيل،  وعن 
أزعجها التحرير الثاني واالجنازات 
يف حترير اجلرود، وأقلقها هذا 
اجليش  أداءي  بني  ما  التكامل 
اللبناني واملقاومة، وهي تسعى 
إىل الضغط على امريكا للضغط 
على ايران والتهديد باحلرب. إن 
أولوية إسرائيل ليست الذهاب 
استخدام  إمنا  احلرب،  إىل 
إىل  السعي  ومنها  اآلخرين، 
كي  اليونيفيل  مهمة  تعديل 
أمن  خلدمة  قوات  اىل  تتحول 
مع  يتناقض  ما  إسرائيل، وهو 

جوهر مهام االمم املتحدة«.
اخلارجية  وزارة  ب«جهود  ونوه 
التعديل«،  هذا  رفضها  يف 
يف  االخوة  »جهود  اىل  الفتا 
وزارة اخلارجية االيرانية يف هذا 
االمن«،  جملس  يف  االفشال 
مشريا إىل »عدم حديث جملس 
اسرائيلية  خروق  أي  عن  األمن 
البقرة  »إن  وقال:  ألرضنا«، 
عند االمريكي أهم من االنسان 

اللبناني«.
الصحيح  »التوظيف  أن  واعترب 
تراكم  االنتصار وطنيا هو  هلذا 
يف  واملقاومة  اجليش  خربة 
يف  وأيضا  السرائيل،  ردعهم 
والسياسي  املعنوي  التوظيف 
اليت  األوىل  الدولة  لبنان  بأن 
أنهت الوجود العسكري االرهابي 
الثقة  يعزز  وهذا  أرضها،  على 

بلنان ودوره«.
من  الصادرة  الدعوات  وأيد 
بري  والرئيسني  عون  الرئيس 
واحلريري إىل »وقف السجاالت 
يف  املناخ  وتهدئة  الداخلية 
مسؤولية  »إن  وقال:  البلد«، 
اللبناني،  للجيش  هي  احلدود 
يف  اهلل  حزب  جهوزية  ونؤكد 
اجليش  حلساب  املواقع  إخالء 

اللبناني«.
وطالب الدولة ب«معاجلة بعض 
الشمالية  احلدود  املشاكل على 
مع سوريا، واالسراع يف تطبيع 
وخصوصا  الداخلية،  األوضاع 
لئم  واىل  -اهلرمل  بعلبك  يف 
لتهدئة  خطة  ووضع  اجلراح 
النفوس، ال سيما مع أهلنا يف 
عرسال، وكذلك اىل االسراع يف 
إجراء احملاكمات القضائية على 

أساس العدل«.
األمين  ب«االهتمام  طالب  كما 
الوطن  مستوى  على  الشديد 
االرهابيني  هؤالء  مشروع  ألن 

التكفرييني قد هزم، وهم أهل 
»احتمال  من  منبها  توحش«، 
أن  رغم  ثأرية  بأعمال  قيامهم 

مشروعهم االساسي انتهى«.
وقال: »إن كل شرب يف وطننا 
واملعنوية  السيادية  قيمته 
بتنفيذ  الدولة  ونطالب  واحدة، 
اللبنانيني،  بني  املساواة  بند 
وباالمناء املتوازن، خصوصا أن 
من  االنصاف  إىل  حيتاج  البقاع 
الدولة، ومثله شريكه باالهمال 

الشمال، وبالذات عكار«.
»املسؤولية  أن  على  وشدد 
إىل  تعود  البقاع  يف  االمنية 
الدولة. ولذلك، ال جيوز لبعض 
املخدرات  وجتار  اللصوص 
أمن  يشوهوا  أن  واملفسدين 
جيوز  ال  كما  االجتماعي.  البقاع 

للولة ان تنكفئ«.
ليست  »املقاومة  ان  وأعلن 
بديال عن الدولة يف تأمني أمن 
الناس، وعلى الدولة أن توازن 

بني األمن واالمناء«.
االمريكي  املشروع  »إن  وقال: 
على  راهن  الذي  االسرائيلي   -
الذي  وان  يتساقط،  داعش 
املشروع  بهذا  اهلزمية  أحلق 
مبساعدة  املقاومة،  حمور  هو 

روسيا«.
تعرض  »احتمال  إىل  وأشار 
للضغوط،  واملقاومة  الدولة 
خصوصا املقاومة وحزب اهلل«، 
لضغوط  »سنتعرض  وقال: 
حني  يف  اخلطر،  حنن  أننا  على 
االمريكية  االدارة  هو  اخلطر  أن 
كوريا  وقضية  وترامب 
مع  عالقاتها  وتوتري  الشمالية، 
وتهديداتها  وروسيا  الصني 
بإلغاء االتفاق النووي مع إيران. 
وإن هذه االدارة االمريكية هي 

اخلطر، وليس حزب اهلل«.
اليمن،  وتطرق اىل احلرب على 
أرادت  امريكا  أن  »لو  وقال: 

وقفها لتوقفت«.
نكون  أن  األخطر  »إن  وقال: 
أمريكية  صياغة  إعادة  أمام 
بعد  لالرهاب،  جديد  لنموذج 

االنتهاء من داعش«.
عقوبات ستطال  »أي  أن  ورأى 
ستنعكس  ومجهوره  اهلل  حزب 
اللبنانية  املصارف  على 
داعيا  اللبناني«،  واالقتصاد 
اجملال  هذا  يف  »التعقل  اىل 
لدى بعض احملرضني يف اخلارج 
عقوبات  لفرض  اهلل  حزب  على 

عليه«.
املقاومة  »كلفة  أن  وأكد 
االستسالم«،  كلفة  من  أقل 
البقاع  أهل  منوها ب«تضحيات 
»املقاومة  شاكرا  وصمودهم«، 
وكوادرها  قادتها  كلها 
وجرحاها  وشهداءها  ومقاتليها 

وأسراها ومجهورها«.
»هذا  اهلل:  نصر  السيد  وختم 
إىل  رسالة  الثاني  التحرير 
برجاله  مسيج  فلبنان  العامل، 
من  وكل  وأبطاله،  ونسائه 
مد  أو  عليه  باالعتداء  يفكر 
بأن  يعلم  أن  فعليه  عليه،  يده 
انتهى  لقد  ستقطع.  اليد  هذه 
الزمن الذي يعتدى على وطننا، 
الذهبية  املعادلة  بفعل  وذلك 
واملقاومة.  والشعب  اجليش 
لقد وىل زمن اهلزائم وجاء زمن 

االنتصارات«.
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
البطريركي  الصرح  يف  الراعي 
الوزير  الدميان،  يف  الصيفي 
قال  الذي  اهلراوي  خليل  السابق 
بعد اللقاء:«على احلكومة أن حتصن 
جبدية  وتعمل  الدميقراطية  حياتنا 
لبنان  حققه  الذي  اجملتمع  لتهيئة 

بإخراج التكفرييني منه«.
عن  باالبتعاد  »ونطالب  أضاف: 
هلا،  لزوم  ال  اليت  االنقسامات 
خدمة  السياسية  القوى  وعلى 
واقتصاده،  معيشته  يف  املواطن 
باحلد  االقتصادي  النمو  أصبح  إذ 

األدنى«.
السابقني  الوزيرين  التقى  كذلك 
البستاني  وناجي  اهلاشم  جوزف 
وعرض معهما االوضاع العامة يف 

لبنان.
واستقبل ايضا املدير العام لوزارة 
عرض  الذي  حلود  لويس  الزراعة 
بها  تقوم  املشاريع  من  عددا  له 
املزارعني  مساعدة  بهدف  الوزارة 
وتثبيتهم يف أرضهم والعمل على 

معاجلة تصريف االنتاج الزراعي.
»تيار  رئيس  الدميان  زوار  ومن 
السابق  النائب  اللبناني«  القرار 
طارق  جنله  يرافقه  املرعيب  طالل 
واشار  املرعيب،  منذر  والزميل 
مت  انه  اىل  اللقاء  بعد  املرعيب 
البالد  يف  العامة  األوضاع  عرض 
وخصوصا بعد االنتصار الذي حققه 
األراضي  وحترير  اللبناني  اجليش 
التداول مع  من اإلرهاب. وقد مت 
بالدستور  التمسك  غبطته بضرورة 
والوحدة الوطنية ملواجهة التطورات 
أن  سيما  وال  والدولية،  اإلقليمية 
التدخالت  من  الكثري  يعاني  لبنان 

وحماولة زرع الفنت«.
»الوضع  أن  اىل  املرعيب  وأشار 
يشكل  بدأ  واملعيشي  االقتصادي 
عبئا كبريا على املؤسسات احلكومية 
واألهلية، ومن الضروري أن يضع 
السياسيون خطة اقتصادية توازي 
هذا الوضع املتدهور«. ومثن »دور 
الدين  رجال  مع  الوطين  البطريرك 

يلعبون  والذين  الطوائف  بقية  يف 
العيش  حفط  يف  أساسيا  دورا 

املشرتك«.
رئيس  الراعي  التقى  ذلك،  اىل 
القاضي  االعلى  القضاء  جملس 
السيد امحد حسني  جان فهد، ثم 
آل  رابطة  من  فوفدا  احلسيين، 
أنطوان  برئاسة  بشري  يف  طوق 
جربان  وليم  والشيخ  طوق  مالك 
طوق والشيخ سعيد طوق وأعضاء 
الرابطة يف أوسرتاليا، وألقى  من 
أنطوان مالك طوق كلمة رحب فيها 
»تعلق  بالبطريرك يف اجلبة مؤكدا 
ومتمنيا  بكنيستهم«،  بشري  أبناء 
املطرانية  دار  مباركة  الراعي  على 
اجلديد يف منطقة دير األمحر ولقاء 

الرابطة خالل زيارته للمنطقة.
األحزاب  به  تقوم  »ما  أن  واعترب 
حتاول  وهي  بشري،  حبق  جرمية 
التنوع  من  احلد  الوسائل  بكل 
ألقى  كما  اجلميع«.  مع  والشراكة 
الشيخ سعيد طوق كلمة متنى فيها 
الدائمة  الرعاية  البطريرك  على 
ملدينة بشري وعاداتها وتقاليدها، 
وقال: »نتمنى أن تساعدنا وتضع 
يدك معنا وتباركنا كي نتمكن من 
احملافظة على عاداتنا وانتمائنا اىل 
أجدادنا،  علمنا  كما  األرض،  هذه 
هدمت  قد  األحزاب  أن  وخصوصا 
كل ما نعتز به وخباصة يف بشري. 
الرابطة على  وحنن نصر من خالل 
أجدادنا.  إياه  زودنا  مبا  التمسك 
الشمل  مجع  اىل  دائما  ونسعى 
بقول  وختم  بشري«.  وخدمة 
عزها  »بشري  سعيد  الشيخ  جلده 

برجاهلا«.
ورد الراعي بكلمة قال فيها: »لكل 
وعاداتها  ثقافتها  وقرية  مدينة 
وحضارتها، كذلك األوطان، فلبنان 
لديه حضارته وثقافته املتميزة عن 
فقط  ليست  واألوطان  حميطه. 
حجارة وبشرا، إمنا ثقافة وحضارة. 
لذا يهمنا جدا احلفاظ على ثقافتنا 

اليت بدونها ال معنى حلياتنا«.
باتت  والقرى  »البلدات  وأضاف: 
من  وتقاليدها  عاداتها  تفتقد 

الراعي عرض األوضاع مع زواره: لبنان يفقد قيمته عندما 
يصبح دينا واحدا وعقيدة واحدة وحزبا واحدا

املدن  اىل  أهاليها  نزوح  خالل 
الساحلية، فباتوا غرباء عن قراهم 
ما  وأشجع  أبارك  وأنا  وبلداتهم. 
على  بشري  لتحافظ  به  تقومون 
اتكلم  وعندما  وتارخيها.  تنوعها 
على النازحني مسلمني ومسيحيني 
من العراق ومن سوريا أشدد على 
ضرورة عودتهم اىل بلداتهم حفاظا 
على ثقافتهم وهويتهم وتارخيهم. 
تفكرون  ألنكم  جدا  سعيد  وأنا 
تناقل  وعليكم  نفسه،  باملنطق 
هذه األفكار اىل اجليل اجلديد كي 

ال يصبحوا غرباء عن أرضهم«.
وختم: »لبنان قيمته بتنوعه، وعندما 
واحدة  وعقيدة  واحدا  دينا  يصبح 
القيمة،  هذه  يفقد  واحدا  وحزبا 
املسيحيني  القادة  مجعت  وعندما 
ال  هلم  قلت  انتخابي  بعد  األربعة 
اآلخر  عن  يستغين  أن  ألحد  ميكن 
حاجة  يف  واحد  فكل  يلغيه،  أو 
اللبنانيني  اننا حنن  اآلخر كما  اىل 
يف حاجة بعضنا اىل بعض، وأنتم 

تقومون بذلك وعليكم املتابعة«.
مساء  زار  البطريرك  وكان 
األنطونيني  اآلباء  سيدة  مدرسة 
العام  نائبه  يرافقه  حصرون  يف 
واحملامي  نفاع  جوزف  املطران 
وليد غياض والسكرتري البطريركي 
االب بول مطر، وكان يف إستقباله 
ورواد  غامن  أنطوان  األبوان 
شبيبة  أيضا  والتقى  الكعدي، 
دير  ألبرشية  الرسولي  املخيم 
األمحر، وقال أمامهم: »فكر بغريك 
»نرحب  وأضاف:  بسالم«.  تعيش 
األنطونيني  اآلباء  مدرسة  بكم يف 
واألب  غامن  األب  معكم  وحنيي 
أنتم  األمحر.  دير  وأبرشية  كعدي 
مستقبل اجملتمع والكنيسة، وحتية 
لراعي األبرشية املطران حنا رمحة. 
وهي  قلبنا  على  عزيزة  منطقتكم 
خميما  لكم  ونتمنى  الوطن.  سياج 

ناجحا تتزودون منه الربكة«.
كذلك زار الراعي دير مار أليشاع 
حيث استقبله مجهور الرهبان وقام 
معهم جبولة على أرجاء الدير وحميطه 

املطل على وادي قاديشا.
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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الجالية اللبنانية يف 
نيو ساوث ويلز من املسلمني بأحر التهاني القلبية 
اهلل  اعاده  املبارك،  االضحى  عيد  حلول  بمناسبة 
علينا وعليكم وعلى االمة االسالمية جمعاء بالخري 

والسعادة.. وكل عام والجميع بألف خري.
عاشت اسرتاليا - عاش لبنان.

االعالم - جهاد حيدر

تــهاني

البطريرك الراعي خالل استقباالته

هنأ رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
النائب سامي اجلميل، يف تصريح 
مبواجهة  اللبنانيني  »كل  اليوم 
الظلم الذي كان يطاهلم«، كما 
هنأ اجمللس الدستوري والنواب 
الذين وقعوا على الطعن دوري 
سليم  حرب،  بطرس  مشعون، 
كرم، خالد الضاهر وفؤاد السعد 
ب«وقوفهم اىل جانب الكتائب 

يف هذه املعركة«.
اللبنانيني  »كل  اجلميل  وشكر 
اليوم  منذ  معنا  وقفوا  الذين 
االول ونزلوا اىل الشارع وحتملوا 
رجال  واهنئ  االنتقادات، 
الذين  الدولة  يف  املؤسسات 

اعطونا امال جديدا بهذا البلد«.
وقال: »حنن آمنا بهذه املؤسسات 
مننحها  عندما  انه  برهنت  اليت 
على  رجال  فيها  ويكون  ثقتنا 
القيام  ميكنها  املسؤولية  قدر 
بدورها ومحاية الشعب اللبناني، 
وتوجهنا اىل اجمللس الدستوري 
الذي مل يتوجه اليه احد منذ فرتة 
طويلة، والطعن الذي تقدمنا به 
هو املعاملة الوحيدة اليت قدمت 
اليه«، معتربا اننا »مل ننجح فقط 
بايقاف الضرائب عن الشعب بل 
باحياء االمل باملؤسسات واحياء 
العمل باجمللس الدستوري الذي 
وضامنة  اساسية  مؤسسة  هو 
ولتطبيق  اللبنانيني  حلقوق 

الدستور«.
اضاف: »اتوجه اىل كل من آمن 
بنا  يؤمن  ومن مل  بنا الشكرهم 
هلم  واقول  ايضا،  الشكرهم 
بأحد  اميانهم  عدم  اتفهم  انين 
يشككوا  وان  رأوه  ما  كل  بعد 
بنا وبغرينا، ولن الوم احدا ممن 
املكم  ان  اعرف  النين  انتقدنا 
ال  املاضي.  يف  كثريا  خاب 
اطلب منكم ان تثقوا بنا، بل ان 
لكم  نربهن  لكي  فرصة  تعطونا 
اننا جديون واننا نعمل ملصلحة 

هذا البلد فقط«.
البلد  بهذا  كبري  »املي  وتابع: 
املس  عدم  وامتنى  ومؤسساته، 
الدستوري  اجمللس  بقضاة 
وتركهم يقومون بعملهم واصدار 
اللبناني  الشعب  باسم  قرار 
املوضوعية  من  فقط  انطالقا 
الذي  للطعن  ودراسة دستورية 

تقدمنا به«.
وجدد التأكيد ان »هذا الطعن ال 
والرواتب  الرتب  بسلسلة  ميس 
السلطة،  هلذه  دافعا  وسيشكل 
اذا مت رد قانون الضرائب بأن 
اجل  من  والفساد  اهلدر  توقف 
ال  حقوقهم،  املوظفني  اعطاء 
من  وسحبها  االموال  اعطاؤهم 

اجليب االخر«.
اهلدر  »ايقاف  بـ  وطالب 

والفساد، واليوم ستجربون على 
حقيقي  باصالح  والقيام  ذلك 
على  وشدد  االموال«،  لتوفري 
وقد  موجودة  »االصالحات  ان 
الكتائب  حزب  عليهم  اقرتح 
وغريهم«، داعيا اىل »اعتمادها 
واعطاء  البلد  انتظام  اجل  من 
الوقت  ويف  حقوقهم  املوظفني 
واالدارة  الدولة  تنظيف  نفسه 

من الفساد واهلدر«.
ولفت اىل ان »االميان بالتغيري 
اصبح واقعا، وكما متكن بعض 
النواب من القيام بهذه اخلطوة 
آمن  إذا  انه  متأكد  انا  الكبرية، 

اجلميل هنأ مبواجهة الظلم ورد قانون الضرائب: دافع 
للسلطة إليقاف اهلدر والفساد

الشعب اللبناني بالتغيري وبدولة 
البلد  بناء  كلنا  ميكننا  القانون، 
الشباب  وصورة  صورتنا  على 
بلد  يف  بالعيش  حيلمون  الذين 

حضاري«.
االمل،  نفقد  ولن  »مل  واردف: 
اكثر  مقتنعون  حنن  واليوم 
طيبة  نوايا  لديه  من  ان  واكثر 
على  سينتصر،  البلد  هذا  يف 
كل الباقني لكي يعيش اوالدنا 
ببلد يليق بهم«، مؤكدا »سأثابر 
ولن اتوقف عند كل االنتقادات 
واحلمالت اليت حاولت التشكيك 
ملفاتنا  سندرس  وبعملنا.  بنا 
مهنيني  وسنكون  عودناكم  كما 
وليس  اللبنانيني  لكل  ونعمل 
هم  ملن  سنعمل  معينة.  لفئة 
معنا ومن هم ضدنا، للمسيحي 
ملصاحل  وليس  واملسلم، 

فئوية«.
نؤمن  وسنبقى  »آمنا  وختم: 
البداية  هو  واليوم  بالتغيري، 
اخر،  اىل  ملف  من  وسنكمل 
اننا  لكم  ونربهن  الثقة  نريكم 
وحبس  مطلقة  بشفافية  نعمل 
وطين وليس لدينا هدف سوى 

خدمة الشعب اللبناني«. 

النائب سامي الجميل

استقبل املدير العام لألمن العام 
مقر  يف  ابراهيم  عباس  اللواء 
املديرية العامة  السفري العراقي 
العامري،  عباس  علي  الدكتور 
حيث حبث الطرفان يف االوضاع 
واملنطقة،  لبنان  يف  العامة 

باإلضافة إىل سبل التعاون بني 
املديرية العامة والسفارة.

وشكر السفري العامري يف ختام 
اللقاء اللواء ابراهيم على جهود 
أمور  وتسهيل  العامة  املديرية 

العراقيني يف لبنان. 

ابراهيم استقبل السفري العراقي

ميقاتي  جنيب  الرئيس  هنأ 
األضحى  بعيد  مجيعا  اللبنانني 
حسابه  عرب  وكتب  املبارك، 

على »تويرت«:
أهنئ  عرفات  جبل  »من   

واملسلمني  عموما  اللبنانيني 
األضحى،  بعيد  خصوصا 
دعاءنا  يتقبل  أن  اهلل  راجيا 
وينعم  االستقرار  وطننا  ويعم 

اللبنانيون بالرخاء«.

هنأ اللبنانيني من جبل عرفات باالضحى

ميقاتي نأمل ان يعم وطننا االستقرار

اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  أدى 
الشيخ عبد اللطيف دريان صالة 
املبارك  األضحى  عيد  وخطبيت 
حممد  مسجد  يف  اجلمعة  امس 

األمني يف وسط بريوت.
مساحة  ان  الفتوى  دار  واعلنت 
سيستقبل  دريان  املفيت 
من  العيد  أيام  أول  املهنئني 
الثانية  حتى  صباحا  العاشرة 

دار الفتوى هنأت باألضحى ودريان يؤدي 
صالة العيد يف مسجد األمني

عشرة ظهرا يف دار الفتوى.
وقد هنأت دار الفتوى يف بيان 
ومتنت  احلرام،  اهلل  بيت  »حجاج 
مربورا وسعيا مشكورا  حجا  هلم 
وذنبا مغفورا، وهنأت املسلمني 
عموما بهذا العيد املبارك، سائلة 
اهلل تعاىل أن يعيده عليهم وعلى 
اللبنانيني مجيعا بكل خري وامن 

وسالم واستقرار«.

توجه النائب كاظم خري بالتهنئة 
واملسلمني  عموما،  للبنانيني 
االضحى  عيد  حبلول  خصوصا، 
يكون  ان  متمنيا  املبارك، 

»حمطة امن واستقرار«.
العسكريني  »اهالي  عزى  واذ 

باستشهاد  املخطوفني 
الوطن  افتدوا  الذين  ابنائهم 
بأرواحهم«، اعترب ان »ما يعزينا 
هو االنتصار الكبري الذي حققه 
بدحر  اللبناني  اجليش  ابطال 

االرهاب وحترير االراضي«. 

كاظم اخلري هنأ اللبنانيني بعيد االضحى 
وعزى اهالي العسكريني

يتقدم تيار املستقبل منسقية سيدني من صاحب السماحة مفيت 
اصحاب  ومن  حممد  ابو  ابراهيم  الدكتور  الشيخ  العام  أسرتاليا 
مجيع  ومن  اسرتاليا  يف  األئمة  جملس  يف  والعلماء  الفضيلة 
أبناء  ومن  واخلريية  االسالمية  واجلمعيات  واملؤسسات  اهليئات 
يف  واالخوات  واإلخوة  عامة  واإلسالمية  والعربية  اللبنانية  اجلالية 
تيار املستقبل خاصة بأحر التهاني وأطيب األمنيات بعيد األضـحـى 
املبارك أعاده اهلل عليكم وعلينا وعلى سائر املسلمني باخلري واليمن 
والربكات وعلى أسرتاليا ولبنان باالمن واالمان والتقدم واالزدهار 
مشكورا  مربورا وسعيا  وحجا  والسالم.  بالعدل  امجع  العامل  وعلى 

حلجاج بيت اهلل احلرام.. وكل عام وانتم خبري.
الشؤون اإلعالمية فيصل قاسم

تيار املستقبل منسقية سيدني - أضـحـى مـبـارك 
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لبنانيات

اإلسالمي  اجمللس  رئيس  وجه 
عبد  الشيخ  األعلى  الشيعي 
عيد  رسالة  قبالن،  األمري 
فيها  هنأ  املبارك،  األضحى 
»مجيع املسلمني واللبنانيني يف 
هذه األيام املباركة اليت تشتمل 
على معاني اخلري والربكة والعزة 
والكرامة«، سائال »اهلل عز وجل 
املؤامرات  من  األمة  حيفظ  ان 
شعوبها  على  ومين  والفنت، 
لبنان  وعلى  والسالم،  االمن 
جاء  ومما  واالزدهار.  االستقرار 

فيها:
يشتمل  مبارك  عيد  »األضحى 
والربكة،  اخلري  معاني  كل  على 
يوم  التضحيات  بأمسى  ويقرتن 
امتحن نبيا اهلل إبراهيم وامساعيل 
يف عمق إميانهما وخضعا المتحان 
يف  واإليثار  والتضحية  الصرب 
سبيل اهلل كما قال عز من قائل 
*يا بين إني أرى يف املنام أني 
يا  قال  ترى  ماذا  فانظر  أذحبك 
إن  أبت افعل ما تؤمر ستجدني 
شاء اهلل من الصابرين* لقد بلغ 
نيب اهلل إبراهيم ابنه امساعيل أمر 
اهلل سبحانه بقلب خاشع حمتسب 
مشاعره  كل  هلل  حبه  جتاوز 
امتثال  أعظم  فمثل  اإلنسانية، 
واستجاب  سبحانه،  اهلل  لطاعة 
اإلهلية  املشيئة  ألمر  امساعيل 
سبيل  يف  قربانا  نفسه  فقدم 
االهلي  الكرم  اغدق  ولقد  اهلل. 
*وفديناه  ابراهيم  سيدنا  على 
يف  عليه  وتركنا  عظيم  بذبح 
إبراهيم  على  سالم  اآلخرين 
من  إنه  احملسنني  جنزي  كذلك 

عبادنا املؤمنني*«.
»يوم عرفة حيثنا على  وأكد أن 
والتضرع  والتعارف  التواصل 
وعلينا  وجل،  عز  الباري  اىل 
املبارك  اليوم  هذا  نستغل  أن 
أنفسنا  العبادات مبا يصقل  يف 
فنتمسك  ويهذبها،  ويؤدبها 
حببل اهلل تعاىل ونرتك الشهوات 
ونتخلى عن املهاترات واملساوئ 
إىل  مؤديا  عملنا  جزاء  ليكون 
نتذكر  عرفة  يوم  ويف  اجلنة، 
موقف اإلمام احلسني يف كربالء 
املبارك  اليوم  هذا  يف  ودعاءه 

قبالن وجه رسالة االضحى واعتذر عن عدم تقبل التهاني:

 لتشكيل شبكة أمن سياسي توقف السجاالت واملناكفات

الشيخ عبد االمري قبالن
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تتشرف رئيسة ولجنة القسم لدعوتكم ملشاركة 
قسم سدني القداس السنوي الذي سيقام راحة 
والرئيس   الجميل  بيار  الشيخ  املؤسس  لنفس 
الوزير  والنائبني  الجميل  بشري  الشيخ  الشهيد 
الشهيد بيار امني الجميل والشهيد انطوان غانم 
وكذلك لرفع الصلوات والشكر لستة االف شهيد 
اللبنانية  الهوية  عن  دفاعا  استشهدوا  كتائبي 

وقدموا ارواحهم على مذبح الحرية والكرامة...

الزمان : األحد ١٠ ايلول الساعة ١١.١٥ 
املكان: كنيسة القديس شربل بانشبول

مكتب األعالم
ابراهيم براك

الكتائب اللبنانية - قسم سدني

ونقتدي  مسريته  من  لنتعظ 
بصاحب هذه السرية الذي شكل 
مدرسة  املعصومني  األئمة  مع 
املناقب  منهجها  نورانية  إميانية 
احلميدة  والصفات  والفضائل 
اليت حتتم علينا إن نكون عاملني 
على  بالسري  ملتزمني  بتعاليمها 
اليوم  هذا  رحاب  ويف  نهجها. 
ان يتضرعوا اىل  احلجاج  نطالب 
اهلل تعاىل، كي حيفظ األمة من 
اجملرمني  عنها  ويبعد  سوء  كل 
الذين  واملنافقني  واالرهابيني 
يرتبصون الشر باألمة اإلسالمية 
أن  وعلينا  مجعاء،  وبالبشرية 
نشارك احلجاج دعاءهم يوم عرفة 
املؤمنني  دعاء  يقبل  اهلل  الن 

الصادقني«.
فرصة  األضحى  »عيد  أن  ورأى 
وتقاربها،  القلوب  لتآلف 
فلننتهزها يف طاعة اهلل ورضوانه 
للسالم  داعني  للخري  حمبني 
متساحمني متصاحلني تائبني عن 
كل ما يضر باإلنسان وبكرامته. 
ومن هذا املنطلق، نطالب قادة 
بوقفة ضمري  واملسلمني  العرب 
حلفظ شعوبنا ووقف نزيف الدم 
حلول  النتاج  متهيدا  بالدنا،  يف 
وتعيد  الدماء  حتقن  سياسية 
سوريا  اىل  واالستقرار  االمن 
والعراق،  والبحرين  واليمن 
باجتاه  البوصلة  تصويب  وتعيد 
شعبها  ودعم  فلسطني  نصرة 
حيتم  مما  مقدساتها،  وانقاذ 
على اجلميع ان يعملوا على بناء 

اجلسور يف ما بينهم كي نكون 
مجيعا يدا واحدة وقلبا واحدا يف 
كما  واملصاحلة  اإلصالح  مسرية 
يقف احلجاج صفا ملبني نداء اهلل 
بصوت واحد وتوجه واحد. وعلى 
ان  واملسلمني  العرب  قادة 
فيعمدوا  ويتشاوروا  يتواصلوا 
اىل تشكيل جبهة اسالمية حتارب 
متويله  مصادر  وجتفف  االرهاب 
االجرامية،  خالياه  وتستأصل 
اإلرهاب  ينبذ  إسالمنا  ان  سيما 
والتعصب  التطرف  ويدين 
ميت  ال  عدوانيا  سلوكا  باعتباره 

اىل الدين وقيمه«.
اللبنانيني  اىل  خطابه  ووجه 
التجارب  من  »اتعظوا  فقال: 
تعزز  جديدة  صفحة  وافتحوا 
وتكرس  املشرتك  عيشكم 
وفاقكم، احفظوا وطنكم حبفظكم 
لبعضكم البعض، فالعدو الوحيد 
التكفريي  االرهابني  هو  للبنان 
والصهيوني، ولقد استطاع لبنان 
ان يدحر االحتالل الصهيوني عن 
وحيبط  خمططاته  ويفشل  ارضه 
وتالمحه  تضامنه  بفضل  عدوانه 
وهو  ومقاومة،  وجيشا  شعبا 
على  انتصار  اعظم  سجل  اليوم 
فيه  حتررت  التكفريي  االرهاب 
خسائر ممكنة  بأقل  لبنان  جرود 
اجليش  وحكمة  حنكة  بفعل 
معارك  ادارة  يف  واملقاومة 
سجل  متوحش،  عدو  مع  شرسة 
اثرها لبنان انتصارا مباركا حملور 
املقاومة ولكل العرب واملسلمني 
واللبنانيني، عمت خرياته وبركاته 
باقامة  املطالبني  اللبنانيني  كل 
لصناعه  التكرميية  االحتفاالت 
اللبناني  باجليشني  املتمثلني 
وعلى  واملقاومة،  والسوري 
ان  لبنان  املسؤولني يف  بعض 
اجليش  تضحيات  اىل  يرتقوا 
اللبناني واملقاومة الذين حفظوا 
بدحرهم  واملواطن  الوطن  امن 
ربوع  عن  التكفريي  االرهاب 

وطننا«.
حتية  نوجه  اذ  »حنن  وقال: 
ابطال  اىل  والتقدير  االجالل 
واملقاومة  اجليش  وشهداء 
الفضل  يسجل  الذين  واجلرحى 
من  لبنان  بإنقاذ  هلم  االول 
فإننا  التكفريي،  االرهاب  شر 
الذين  ذويهم  بالتقدير  خنص 
وصربوا  واالذى  الفجيعة  حتملوا 
وضحوا وال سيما ذوي الشهداء 
العسكريني املخطوفني. ونطالب 
القرى  بإمناء  اللبنانية  الدولة 
البقاع،  يف  املتضررة  واملناطق 
واملعنوي  املادي  الدعم  وتوفري 
للجيش وجتهيزه بأحدث املعدات 

التطوع  باب  وفتح  العسكرية 
مهامه  أداء  من  اجليش  ليتمكن 
الوطنية فيظل سدا منيعا يدفع 

االخطار عن اللبنانيني«.
ورأى أن »أفضل عيدية يقدمها 
يف  تكمن  لشعبهم  السياسيون 
تشكيل شبكة امن سياسي توقف 
واملناكفات،  السجاالت  كل 
القانون  دولة  بناء  وتعيد 
مكافحة  منطلق  من  واملؤسسات 
واحملسوبيات،  والفساد  اهلدر 
فتقوم الدولة بواجباتها يف محاية 
احملتكرين  جشع  من  املواطنني 
وعلى  والفاسدين.  واملستغلني 
الشأن  ايالء  اللبنانية  احلكومة 
االجتماعي واملعيشي كل اهتمام 
وعناية مع حلول العام الدراسي 
زيادة  اىل  فتبادر  اجلديد، 
والصحية  االجتماعية  التقدميات 
وعليها  واحملتاجني،  للمرضى 
تقع املسؤولية املباشرة يف خلق 
يف  خاصة  جديدة  عمل  فرص 
األرياف واملناطق من خالل اطالق 
املشاريع االستثمارية واالنتاجية 
نفط  استخراج  طليعتها  ويف 
لبنان من ارضه ومياهه، فال جيوز 
ان تظل ثروات لبنان يف اعماقه 
الديون  عبء  من  يعاني  فيما 
وتعيش شرحية كبرية  املرتاكمة 

من اللبنانيني الفقر والعوز«.
احلرام  اهلل  بيت  »حجاج  وطالب 
بأن  عرفات،  اىل  الوافدين 
يغفر  كي  اهلل  اىل  يتضرعوا 
ويوحد  واياهم،  ويرمحنا  لنا 
الشر  امتنا  عن  ويبعد  صفوفنا 
والظلم، وخيلصنا من االرهابني 
فيحل  والصهيوني،  التكفريي 
االمن والسالم يف بالدنا وتنعم 
ونسأله  باالستقرار،  شعوبنا 
مربورا  حجهم  جيعل  ان  تعاىل 
إىل  ويعيدهم  مشكورا  وسعيهم 

بالدهم غامنني ساملني«.
الشيخ  يعتذر  ثانية،  جهة  من 
حدادا  التهاني  تقبل  عن  قبالن 
واملقاومة  اجليش  شهداء  على 

وضحايا االرهاب التكفريي.

التنفيذي للرابطة  اعلن اجمللس 
ما  »ان  بيان  يف  املارونية، 
يف  اللبناني  اجليش  حققه 
والفاكهة  بعلبك  رأس  جرود 
أساسيا  منعطفا  شكل  والقاع، 
يف حماربة اإلرهاب ووحد وراءه 
أطيافهم،  بكافة  اللبنانيني  كل 
لدى  اإلطمئنان  من  حالة  وأوجد 
دول  عليها  حتسدنا  املواطنني 
عمل  نتيجة  جاءت  وهي  كثرية 
طوال  مبذول  وجهد  متواصل 
اليت  املنصرمة  سنوات  اخلمس 
نوعية  عمليات  فيها  أجنزت 
خسائر  البالد  جنبت  إستباقية 

كبرية.
وقال:«ما الشهداء الذين سقطوا 
يف هذه املعارك أو أولئك الذين 
أعيدت لنا رفاتهم املباركة بعد 
اصدق  سوى  غدرا،  إختطافهم 

وأكرب دليل على ذلك«.
كافة،  القيادات  وتابع:«نناشد 

تثمري هذا اإلجناز والوقوف صفا 
واحدا وراء اجليش اللبناني الذي 
ويشكل  اللبنانيني  وحدة  جيسد 
على  التعالي  يف  هلم  قدوة 
ال  »انه  اىل  مشريا  الصغائر«، 
ميكن ألحد حتجيم انتصاراته، وأن 
الدولة اللبنانية قادرة على أخذ 
كل  يف  واحلسم  املبادرة  زمام 
الوطن  حدود  حبماية  يتصل  ما 
وهي  املواطنني  وأمن  وأمنه 
املسؤولة واملعول عليها اساسا 

للقيام بهذا الدور والواجب«.
هذه  ويف  اجلميع،  على  ومتنى 
إىل  »اإلرتقاء  احلرجة،  الظروف 
الوطنية  املسؤولية  مستوى 
اليت  اإلستحقاقات  ملواجهة 
معلنة  املنطقة«،  تنتظرها 
»استعدادها لوضع كل طاقتها 
سائلة  السبيل  هذا  يف  للعمل 
اهلل محاية لبنان من كل شر، إنه 

لسميع جميب«. 

الرابطة املارونية: ما حققه اجليش منعطف 
أساسي يف حماربة اإلرهاب

اعترب عضو كتلة »التحرير والتنمية« 
النائب علي عسريان يف تصريح  
»التجديد  ان  االول،  امس  له 
اللبناني  اجلنوب  يف  لليونيفل 
جملس  قبل  من  جديدة  لوالية 
لتبقى  جيد،  أمر  الدولي  االمن 
انتهاكات  على  الدولي  الشاهد 
وممارسات العدو االسرائيلي ضد 
لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، 
وعلى اليونيفل ان ترى بأم العني 
االعتداءات االسرائيلية على لبنان 
ان  املتحدة  االمم  وعلى  وشعبه، 
تنظر بعيننني اثنني وليس بعني 

واحدة«.
لبناني  كل  »ان  عسريان:  وقال 
حيب بلده عن حق يرى يف انتصار 
اجليش واملقاومة على اجملموعات 
وطردها  التكفريية  االرهابية 
انتصارا  اللبنانية،  احلدود  خارج 
وغاية  لبنان  تاريخ  يف  جميدا 
لكل  انتصار  وهو  االهمية،  يف 
لبنان  يف  وللحريات  اللبنانيني 

وملستقبل لبنان الزاهر«.

العادة  مدعوون  »اننا  اضاف: 
لبنان  لينهض  الوطنية  اللحمة 
الننا  االمم  بني  متألقا  وليعود 
نرفض ومعنا كل اللبنانيني، ان 
حتكمنا وتتحكم بنا جبهة ما يسمى 
تسمى  اخرى  جبهة  او  النصرة، 
انهما  أثبتا  وكالهما  داعش، 
كما  بامتياز،  ارهابيتان  منظمتان 
به  تتحكم  ان  يرفض  لبنان  ان 
هي  لالرهاب  راعية  معتدية  قوة 

اسرائيل«.
ولفت اىل ان »االمل معقود على 
ليتكاتفوا  السياسيني  الفرقاء 
ويتفاهموا بعضهم البعض العادة 
عجاف  سنوات  بعد  لبنان  بناء 
القاسية. ويف هذه  الظروف  من 
كلبنانيني  مجيعا  اننا  املناسبة 
اجليش  شهداء  مجيع  على  نرتحم 
بدمائهم  كتبوا  الذين  واملقاومة 
 ، للوطن  جديدا  تارخيا  الزكية 
الظلم  هذا  يعود  ال  ان  ونأمل 
اىل  التكفريي  االرهابي  والظالم 

لبنان وجواره«.

عسريان: انتصار اجليش واملقاومة على 
االرهاب انتصار جميد يف تاريخ لبنان

حلزب  األعلى  اجمللس  عقد 
اجتماعه  األحرار  الوطنيني 
األسبوعي برئاسة رئيسه النائب 
دوري مشعون وحضور األعضاء، 
بيان،  يف  اجملتمعون  وتوقف 
نتائج عملية فجر اجلرود  »أمام 
من مجيع أوجهها، واشاروا اىل 
ان »اجليش اللبناني اثبت قدرة 
القيام مبهامه، مما  على  فائقة 
الدفاع عن  لتولي  أهليته  يؤكد 
حدود الوطن وأمنه واستقراره، 
املزاعم  يدحض  ما  وهذا 
وأسفوا  للواقع«.  املناقضة 
الذين  العسكريني  »الستشهاد 
ونتقدم  داعش  اختطفهم 
قيادة  من  الصادقة  بالتعزية 
ودعوا  أهاليهم«،  ومن  اجليش 
اىل »االقتصاص من اإلرهابيني 
العدالة  قبضة  يف  هم  الذين 
الذي  العقاب  لينالوا  اللبنانية 
شهداء  حبق  ارتكاباتهم  توجبه 

اجليش«.
ودانوا ما وصفوه بـ »الصفقة 

والنظام  اهلل  حزب  أبرمها  اليت 
واليت  داعش،  مع  السوري 
املخابراتية  الرتكيبة  كشفت 
اليت كان اإلرهابيون يف صلبها 
وهي  السوري  النظام  لصاحل 
وباختفاء  اإلسالم  بفتح  تذكر 

شاكر العبسي«.
»املنطق  ورفضوا رفضا قاطعا 
الذي  اهلل  حلزب  االستغاللي 
كفصيل  حقيقته  على  ظهر 
اإليراني  الثورة  حلرس 
ال  والذي  السوري،  والنظام 
اللبنانيني،  استفزاز  عن  يكف 
واجليش  الشعب  بثالثية  تارة 
واملقاومة وتارة بإضافة جيش 
النظام السوري لتصبح الثالثية 

رباعية«.
حزب  »إصرار  ان  واكدوا 
اجليش  ان  اإلدعاء  على  اهلل 
اللبناني ينسق معه ومع النظام 
ضرب  منه  يراد  إمنا  السوري، 
األمريكيني  مع  اجليش  عالقة 
والربيطانيني الذين يقدمون له 

االحرار: اجليش اثبت قدرته وأهليته لتولي الدفاع عن 
حدود الوطن وأمنه واستقراره

الدعم، وهذا يندرج يف سلوك 
تربير  اىل  تسعى  اليت  الدويلة 
الدولة  حساب  على  وجودها 
املسلحة،  قواتها  مقدمها  ويف 
اىل  بلبنان  الدفع  واستطرادا 
ـ  السوري  احملور  احضان 

اإليراني«.
واهابوا بـ »اللبنانيني اإللتفاف 
ويف  الوطنية  املؤسسات  حول 
مقدمها اجليش والقوى األمنية 
خمطط  وإفشال  الدولة  لدعم 
اىل  دعوا  كما  استتباعها«، 
واملسلمات  بالثوابت  »التشبث 
عليها،  اللبنانيون  جيمع  اليت 
وهي تشكل ضمانة لالستقالل 

والسيادة والوحدة الوطنية«.
األضحى  عيد  مناسبة  ويف 
من  احلزب  تقدم  املبارك 
»اللبنانيني عموما ومن املسلمني 
خصوصا، بأحر التهاني وأطيب 
التمنيات«، آملني يف أن »حيمل 
معه للوطن السالم واالستقرار 

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

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

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

أبعد من تشريع زواج املثليني... قضية مستقبل ووجود

مسألة  أيضًا  وليست  حريات  مسألة  ليست  انها 
قانونية أو حقوقية، وبالتأكيد هي ليست مسألة 
تشريع  مسألة  آخر...  طرف  ضد  طرفًا  تناصر 
والقيم  املبادئ  متس  مسألة  هي  املثليني  زواج 
االنسانية والتارخيية والدينية اليت تشكل أساس 
امياننا ووجودنا كبشر عموما وكمسيحيني خصوصًا 
ألنها متس جوهر العائلة والزواج مبفهومه التقليدي 
الذي جيمع بني امرأة ورجل بفعل احلب ومبباركة 

اهلل اآلب.
أن  عريضة  وخبطوط  التوضيح  الضروري  من 
الكنيسة ال تقف يف موقع العداء أو عدم القبول 
جتاه املثليني، ال بل أن الكنيسة تدعو اىل احرتام 
أي  واحرتام  احتضان  الشخصية،  األفراد  حريات 
فرد يف اجملتمع بغض النظر عن انتماءاته الدينية، 
ان  اذ  اجلنسية  ميوله  أو  العرقية  السياسية، 
املسيح يسوع أعطانا احلب كوصية وحيدة نعامل 

بها اآلخرين. ولكن...
يقوم مفهموم الزواج الطبيعي على العالقة األبدية 
احلب،  بوحدة  وامرأة  رجاًل  جتمع  اليت  واملقدسة 
البيولوجية  العوامل  كل  املفهوم  هذا  ويدعم 
والطبيعية وخاصة عامل االجناب الذي ال ميكن أن 
الطبيعة  اذا  واملرأة!  الرجل  خالل  من  اال  حيدث 

قالت كلمتها..
أما تعاليم الكنيسة فتؤكد أن هناك حكمة أساسية 
وحقيقة أبدية يف التعريف التقليدي ملفهوم الزواج 
الذي ال ينبغي جتاهله والذي يستحق احلفاظ عليه، 
جمتمعنا..  ومستقبل  صحة  عليه  احلفاظ  يف  ألن 
الديين  حقنا  ممارسة  من  كمسيحيني  سُنمنع  هل 
بتعليم أوالدنا أسس العائلة الصحيحة والطبيعية 
بها؟  املعمول  والقوانني  التشريعات  تنايف  ألنها 
والوجدان  الدينية  للحرية  انتهاك  أليس يف ذلك 
آالف  مر  على  الشعوب  ناضلت  الذي  االنساني 
فخر  مدعاة  يشكل  والذي  عليه  للحصول  السنني 

بشري جامع؟

 فاملسألة ال تقتصر فقط على بند قانوني حُيلل 
الصورة  ان  بل  نفسه  اجلنس  من  فردين  زواج 
من  العديد  تطال  جتاهلها  ميكن  ال  اليت  األكرب 
القانونية  وحتى  واجملتمعية  االنسانية  القضايا 
اليت ال يتم االضاءة عليها أو احلديث عنها.. ماذا 
أطفالنا  يتعلمها  اليت  الدراسية  للمناهج  سيحدث 
اليت  الوجودية  املسائل  هي  ما  املدارس؟  يف 
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سيمسها هكذا تشريع؟ كيف سيتمكن األطفال من 
فهم التشريعات اجلديدة اليت تنايف حقيقة مجيلة 
واألب؟  األم  حب  ظل  منازهلم يف  من  يعيشونها 
مل  اذا  املثليني  األزواج  أطفال  سيعيش  كيف 
من  سيتمكنون  هل  أنفسهم،  هم  مثليني  يكونوا 
بناء عالقة سليمة مع فرد من اجلنس اآلخر؟ هل 
أم  سليم  جمتمع  خلق  اىل  التشريع  هذا  سيقود 
البحث عن هويته  أيامه يف  جمتمع مريض ميضي 
حلقات  انها  ذلك؟  بعد  سُيشرع  ماذا  وماهيته؟ 
التشريع وال  بهذا  تبدأ  والسلسلة طويلة  متداخلة 

تنتهي به!

يطالعوننا كل يوم يف الصحف احمللية باحصاءات 
االستفتاء  أن  لوجدنا  تفاصيلها  قرأنا  اذا  وأرقام 
مشل مئة او ألف شخص على األكثر، وهو األمر 
الذي ال بد من احلذر منه ألن العناوين العريضة 
من  خاطئة  بروباغاندا  تروج  واليت  االعالم  يف 
شأنها أن تساهم يف نشر حقائق مغالطة للواقع، 
وتقاليدها  عاداتها  من  اختلفت  مهما  فالشعوب 
حتافظ  اليت  االنسانية  املبادئ  حول  كلها  جتتمع 
كركيزة  العائلة  وكيان  االنساني  الوجود  على 
التقليدي  مبفهومه  فالزواج  جملتمعاتها.  أساسية 
مجع حوله مجيع الثقافات واألديان يف العامل أما 
اجملتمعات  يف  شرخًا  شكل  فقد  املثليني  زواج 

وزعزع وحدتها وتارخيها... »واخلري لقدام«.

القانونية والدينية، يطرح  القضايا  بعيدًا عن كل 
موضوع تشريع زواج املثليني حتديًا كبريا لعائالتنا 
وأمهات،  كآباء  فيه،  حناول  الذي  الوقت  ففي 
أن نعّلم أطفالنا أهمية الزواج والعائلة واألطفال 
عن  والتخلي  التضحية  مفاهيم  من  يرافقها  وما 
زواج  موضوع  يأتي  الدنيوية،  وامللذات  الذات 
بيوتنا  عليها  نبين  اليت  الصخرة  ليزعزع  املثليني 
وهذه الصخرة هي االميان والصالة واتباع تعاليم 
الكنيسة اليت ساهمت على مر العصور يف تثبيت 
فليس  سليم...  جمتمع  وخلق  والعائالت  البيوت 
مطروح على االطالق نبذ أو رفض املثليني، ال بل 
حنن ندعو اىل قبوهلم واحتضانهم واحرتام حرياتهم 
الفردية اال أن هذه احلرية تتوقف عندما تبدأ حرية 
والزواج  العائلة  سقطت  فاذا  ككل..  اجملتمع 
رؤوسنا  على  وكياننا  مبادئنا  مداميك  سقطت 

واآلتي أعظم!

بقلم نورا حلو

التابعة  أعماق  وكالة  علنت 
اإلسالمية  الدولة  لتنظيم 
هجوم  عن  التنظيم  مسؤولية 
انتحاري على مركز للشرطة يف 
مقتل  عن  أسفر  اجلزائر  غرب 
اليوم  الشرطة  اثنني من رجال 

اخلميس.
»استشهادي  أعماق  وقالت 
يفجر  اإلسالمية  الدولة  من 
حزامه الناسف قرب مقر لألمن 

اجلزائري يف مدينة تيارت«.
اجلزائرية  األنباء  وكالة  وقالت 
الرمسية، إن إرهابيا حيمل حزاما 
أمن  مقر  دخول  حاول  ناسفا 
الوالية مستعمال سالحا ناريا، إال 
أن رجال األمن منعوه من ذلك، 

داعش يتبنى اهلجوم االنتحاري على 
مركز للشرطة يف اجلزائر

حيث ارمتى أحد الشرطيني عليه 
فقضى يف االنفجار.

عن  نقال  الوكالة  وأضافت 
الوطين،  لألمن  العامة  املديرية 
جبروح  أصيب  آخر  شرطيا  أن 
تويف  اإلرهابي،  االعتداء  جراء 

الحقا متأثرا جبروحه.
ثانية  حماولة  هذه  أن  يذكر 
لتنفيذ هجوم انتحاري على مقر 
مطلع  منذ  اجلزائر  يف  للشرطة 
تنظيم  تبنى  و   ، اجلاري  العام 
اعتداء  داعش يف شباط/فرباير 
انتحاريا مت إحباطه، ضد مديرية 
على  قسنطينة  مدينة  يف  أمن 
بعد حوالي 430 كيلومرتا شرق 

اجلزائر العاصمة.

حققت وحدات من اجليش العربي 
السوري تقدمًا جديدًا يف عملياتها 
على  املتواصلة  العسكرية 
جتمعات تنظيم »داعش« املدرج 
على الئحة اإلرهاب الدولية يف 

ريف محص الشرقي.
وأفاد مصدر عسكري أن وحدات 
تقدمها  واصلت  اجليش  من 
نفذتها  مكثفة  عمليات  بعد 
لتنظيم  وأوكار  حتصينات  ضد 
ريف  يف  اإلرهابي  »داعش« 
محص الشرقي »سيطرت خالهلا 
منوخ  غرب  الوهابية  قرية  على 

بـ 5 كم«.
وأشار املصدر إىل أن العمليات 

تقدم جديد للجيش السوري بريف محص الشرقي 
ويستعيد السيطرة على قرية الوهابية 

تنظيم  »تكبيد  عن  أسفرت 
داعش اإلرهابي خسائر باألفراد 
حتصينات  وتدمري  والعتاد« 
والذخرية  األسلحة  من  وكميات 

له.
اجليش  من  وحدات  وأحكمت 
سيطرتها  املاضي  االثنني 
الشرقي  الضاحك  جبل  على 
على  ميتد  الذي  االسرتاتيجي 
 5 وعرض  كم   8 بطول  مساحة 
بريف  السخنة  مدينة  شرق  كم 
تدمر بـ 25 كم بعد القضاء على 
»داعش«  تنظيم  جتمعات  آخر 

اإلرهابي فيه.
من  العديد  سقط  ذلك  إىل 

قتلى  »داعش«  تنظيم  إرهابيي 
خالل عمليات لوحدات من اجليش 
بسالح  مدعومة  السوري  العربي 
ومناطق  جتمعاتهم  على  اجلو 

انتشارهم يف دير الزور.
الزور بأن سالح  وأفيد يف دير 
على  مكثفة  ضربات  وجه  اجلو 
وحتصينات  ومقرات  حتركات 
حميط  يف  »داعش«  لتنظيم 
والبانوراما  واملقابر  املطار 
الرشدية  وحيي  صكر  وحوجية 
واحلويقة وقرية عياش ما أسفر 
عن تدمري بعضها ومقتل وإصابة 

العديد من إرهابيي التنظيم.
وقضت وحدات من اجليش على 
»داعش«  تنظيم  من  إرهابيني 
على  معهم  اشتباكها  خالل 
واجلنوبي  الغربي  احملورين 

واملقابر وحميط املطار.
اجليش  من  وحدات  ودمرت 
االول  أمس  السوري  العربى 
ومستودعى  متنوعة  سيارة   22
مدرعة  وعربة  دبابات  و3  ذخرية 
لتنظيم »داعش« وأوقعت قتلى 
بني صفوف إرهابييه يف أرياف 

الرقة ودير الزور ومحاة.
أهلية  مصادر  ذكرت  ذلك  إىل 
قضت  األهالي  من  جمموعة  أن 
تنظيم  من  اثنني  إرهابيني  على 
سيارتهما  تدمري  بعد  »داعش« 
داخل  ياسني  الشيخ  حي  يف 
أصيب  فيما  الزور  دير  مدينة 
جنسيات  من  اثنان  إرهابيان 
أجنبية من تنظيم »داعش« خالل 
اشتباكات مع اهالي قرية اجلالء 

يف البوكمال بالريف الشرقي.
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مــقاالت وتــحقيقات

يف ظل املتغريات اليت يفرضها املشهد اإلقليمي اجلديد، هل بإمكان 
النظام السياسي احلالي املنبثق من الطائف حتمل رجحان كفة فريق 
على آخر، وارتداد االنتصار الذي حققه حزب اهلل ويقف معه رئيس 

اجلمهورية شريكًا أساسيًا فيه؟
أما وقد أعلن األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل النصر على 

اإلرهاب والتحرير الثاني، فماذا بعد؟
من وجهة نظر حزب اهلل، فإن املعركة اليت قام بها يف جرود عرسال، 
وصواًل اىل العملية اليت قادها يف القلمون الغربي، تزامنًا مع عملية 
اجليش اللبناني يف جرود القاع ورأس بعلبك، ومن ثم املفاوضات 
واملنطقة  لبنان  من  »داعش«  تنظيم  مسلحي  إلخراج  جرت  اليت 
السورية، هي جزء أساسي من مشروع سياسي متكامل،  احلدودية 

تشكل هذه املعركة إحدى حلقاته.
إيران وتباركه روسيا، حقق يف سوريا  ترعاه  الذي  وهذا املشروع 
تقدمًا جلهة إبقاء نظام الرئيس السوري بشار األسد، واستعادة قواته 

مع إيران وحزب اهلل السيطرة على مناطق كاملة باتت يف عهدته.
من هذه الزاوية، ميكن القول إن هناك منتصرًا يف لبنان، على رأسه 
حزب اهلل ومعه رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، وجمموعة من 
أطياف وأفرقاء 8 آذار من الشمال اىل اجلنوب، وهناك »شبه غالب« 
و«شبه مغلوب«، إن مل يكن هناك غالب ومغلوب، ألول مرة منذ 
تأرجحت   ،2005 عام  فمنذ  الوضوح.  وهذا  احلدة  بهذه   ،2005 عام 
اهلل،  حلزب  املناهض  للفريق  متعثرة  خطوات  ظل  يف  الغلبة،  هذه 
 7 مع  حتى  احلكم.  على  وإطباقه  بالكامل  األخري  هذا  وعدم سيطرة 
أيار وإسقاط حكومة الرئيس سعد احلريري، وتشكيل حكومة الرئيس 
جنيب ميقاتي، ظلت غلبة فريق حزب اهلل تعرتضها بعض املشاهد 
السياسية اليت حكمت التوازنات مع ارتباط الوضع الداخلي بتطورات 

سوريا وبقاء األخرية على تفجرها.
اهلل يف  حزب  ووجود  األسد،  بقاء  وروسيا  إيران  حسم  مع  اليوم، 
سوريا، وغض نظر إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب عما جيري 
مشكلة  وال  اهلل،  حليف حلزب  لبناني  عهد  وجود  ومع  املنطقة،  يف 
لديه مع سوريا األسد، حيق حلزب اهلل القول والتصرف بأن مشروعه 
يف  أخريًا  رست  اليت  املعادلة  من  جزءًا  بات  لبنان  وبأن  انتصر، 

املنطقة ملصلحة إيران.
يف املقابل، ليس بإمكان الفريق املعادي حلزب اهلل التصرف كأن 
إعالن نصراهلل التحرير الثاني وانتصار مشروعه على أنه مفاجأة أو 
غري متوقع. فالطريق الذي سلكه أركان هذا الفريق ــــ رغم معارضة 
ــــ ورهاناتهم اخلاطئة يف شكل دائم  شخصيات معدودة ومعروفة 
ويف كل احملطات ال ميكن إال أن يوصل اىل هذه النتيجة. وال ميكنهم 
تاليًا الترّبؤ من أي مسؤولية عن املسار الذي رست عليه التطورات 

الداخلية، لثالثة اعتبارات:
األول، أن حلزب اهلل على األقل مشروعًا كاماًل متكاماًل، سواء أّيده 
تيار  رأسهم  على  معارضيه،  أن  حني  يف  عارضه.  أو  الطرف  هذا 
املستقبل، مل حيافظوا على مشروعهم بعد عام 2005، ومل ميتلكوا 
الحقًا أي مشروع سوى مشروع الوصول اىل السلطة ورئاسة احلكومة 

وتقاسم احلصص والنفوذ.
الثاني، أن من خيوض اتفاقًا رئاسيًا ــــ حكوميًا، مبوافقة حزب اهلل 
وباختياره عون رئيسًا للجمهورية، وبالشكل الذي صيغ به االتفاق، 
ال ميكن أن ينتظر من حزب اهلل أن يتخلى عن مشروعه وعن إظهار 
نفسه مبظهر املنتصر والغالب، حني حيقق خطوة أساسية على طريق 
تنفيذ مشروعه الذي مل يتخّل عنه طوال سنوات عدة، على عكس ما 

فعل خصومه.
الثالث، أن األفرقاء املشاركني يف السلطة اليوم، ومنهم من يفرتض 
أنهم معارضون بشدة كالقوات اللبنانية وتيار املستقبل، هم شركاء 
معركة  نفسه  اهلل  حزب  مع  قليلة  أشهر  قبل  وخاضوا  احلكومة  يف 
لن  وهؤالء  والرواتب.  الرتب  وسلسلة  االنتخاب  قانون  موحدة يف 
يتخلوا عن وجودهم يف السلطة واحلكومة، على وقع هذا االنتصار، 
رغم بعض األصوات املعرتضة على طريقة إخراج مسلحي »داعش«، 

ليقتصر األمر على انتقادات تراوح مكانها ال أكثر وال أقل.
ماذا بعد هذا االنتصار، وكيف يرتجم يف الداخل؟

من  متسع  هناك  سيكون  بالنصر،  االحتفاالت  موجة  خفوت  بعد 
الوقت لقراءة هادئة يف تداعيات غلبة فريق حزب اهلل ومعه رئيس 
اجلمهورية، والواقع اجلديد الذي سيفرضه هذا التحول السياسي، ال 
العسكري فحسب. فبغّض النظر عن تصرف القوى السياسية اليت 
كانت قبل تسوية الرئاسة معارضة حلزب اهلل وعون، سيكون النظام 
أمام امتحان حقيقي لقدرته على حتمل تبعات هذا  السياسي برمته 
بتحوالتها  املرحلة،  ودقة  منذ سنوات.  القائم  التوازن  االهتزاز يف 
اإلقليمية، تفرض أسئلة عن طبيعة ما سيحمله هذا املشهد اإلقليمي، 
الذي تشكل معركة التحرير الثانية جزءًا منه، على النظام الذي أرساه 
اتفاق الطائف الذي أتى برئيس للجمهورية مل يعرتف به إال متاخرأ، 
وال يعمل به، بل يتجاوزه يف صالحيات وخط رئاسي يرمسه لنفسه 

بعيدًا عن النصوص.
إمنا حيتفل  الكبري،  بلبنان  أن حيتفل  يريد  الذي  اجلمهورية  ورئيس 
بنسخته اجلديدة، اليت ال تشبه تلك اليت أرسيت عام 1920، إال جلهة 
أن سوريا حينها مل تكن دولة واحدة، بل كانت دويالت ستًا ومن ثم 
ثالثًا، كما هي حال تقسيماتها غري املعلنة رمسيًا اليوم. ما خال ذلك، 
فان لبنان »الكبري« بات متداخاًل مع سوريا، بفعل عودة ترابط املسار 
بينهما، ووجود حزب اهلل فيها. وهذا يفرتض رؤية جديدة قد يرمسها 
عون من موقعه كحليف حلزب اهلل وسوريا، وبطريقة تعامله الداخلي 
واإلقليمي، للبنان الكبري الذي يراه هو، من خالل نظام سياسي ال 
بد أن يتأثر بالتحوالت اإلقليمية، فيما ُيبحث لسوريا أيضًا عن نظام 
سياسي جديد. كل ذلك والقوى السياسية املناهضة حلزب اهلل غارقة 
يف التحضري لالنتخابات النيابية وتقاسم احلصص والتمسك بالسلطة 

بأي مثن.

هل يصمد نظام الطائف على إيقاع انتصار حزب اهلل؟
هيام القصيفي

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 

بريوت  بلدية  وضع  من  البيئّية  واجلمعّيات  املدّور  أهالي  يتخّوف 
جدول  على  أدرجت  بعدما  التنفيذ،  سّكة  على  »احملرقة«  مشروع 
/1382 العقار  بوضع  متعلقًا  بندًا  املاضي،  آب   17 جلسة  أعمال 

املدّور )يقوم عليه املسلخ يف الكرنتينا( بتصّرفها، إلنشاء معمل 
معاجلة نفايات عليه، وهو عقار متصل بعقارات أخرى متلكها البلدّية 
والدولة اللبنانّية يصل جمموع مساحتها إىل أكثر من 60 ألف مرت 
مرّبع. وتنبع خماوف األهالي واجلمعّيات من إضافة ملّوث جديد إىل 
وحتى  عامًا   20 من  حتّملته  ما  نتيجة  أساسًا  امللّوثة  املنطقة  بيئة 
ومعمل  واملسلخ  محود  برج  النفايات يف  جبل  ملّوثات  من  اليوم 

النفايات يف احملّلة
يعقد أهالي املدّور واجلوار مؤمترًا صحافيًا، مساء اليوم، على مفرق 
النفايات اليت  مستشفى الكرنتينا، إلعالن خطوات مواجهة حمرقة 
ختّطط بلدّية بريوت إلنشائها يف العقار 1382/املدّور، واليت ُأدرجت 
بندًا على جدول أعمال جلسة اجمللس البلدي منذ أسبوعني، قبل أن 
ها إىل موعد آخر، مل حيّدد، وذلك نتيجة اعرتاضات قائمة  ُيرجأ بتُّ
داخل اجمللس البلدي، العتبارات انتخابّية، على موقع احملرقة، ال 

إنشائها، من دون إيقاف املشروع الذي وضع على سّكة سالكة!
»محرقة املوت« لن تمرّ

يرى أهالي منطقة املدّور أن »حمرقة املوت«، حبسب وصفهم، هي 
مبثابة »خطوة مبّطنة لقتل سكان املنطقة أو تهجريهم، فضاًل عن 
تفقريهم، لكونها ستؤدي إىل خسارة أمواهلم وممتلكاتهم وحياتهم 
وبيئتهم واقتصادهم، وهم أعلنوا رفضهم القاطع إلنشائها، ودعوا 
بلدية بريوت إىل إلغاء املشروع، ألن هذه احملرقة ستكون سببًا يف 
موت بطيء يصيبهم، وتهجري سريع لعموم أهالي بريوت«، وفق 
هناك  أن  باعتبار  لـ«األخبار«،  جان صليبا  املدّور  يشري خمتار  ما 
واملسمكة،  املسلخ  يف  العمل  من  تعيش  عائلة   800 من  »أكثر 
اليوم،  عامًا وحتى  الكثري منذ 20  املنطقة حتّملت  أن  إضافة إىل 
نتيجة اإلهمال البيئي، وحتّملنا روائح النفايات من املعمل املوجود 
فيها وروائح حرق العظام من املسلخ، اليت باتت السبب األّول يف 
تفشي أمراض السرطان بني أهالينا. مطلبنا الوحيد هو الرجوع عن 

فكرة احملرقة نهائيًا«.
ويشري جورج طاشاجيان، من مجعّية »لوغوس«، إىل أن »البلدّية 
على  املشروع  لتمرير  االعرتاضات  إمخاد  سياسة  يف  مستمّرة 
مراحل، متهيدًا لفرضه كأمر واقع، البداية كانت مع استمرار إغالق 
املسلخ حتى اليوم على الرغم من دفع 1.7 مليون دوالر إلعادة 
تأهيله، ومن ثّم استقدام استشاري من كوبنهاغن )رامبول( وضع 
املوقع  مسألة  بّت  حماولة  إىل  وصواًل  للمحارق،  تروجيّية  دراسة 
قبل الرجوع عنه نتيجة االعرتاضات، وكّل ذلك بالتزامن مع إنهاء 
ويتابع  الشروط«.  دفرت  على  العمل  ومتابعة  املسبق  التأهيل 
طاشاجيان: »لن نقبل بوضع حمرقة على مدخل بريوت مكان السوق 
الشعيب املفرتض إعادة تأهيله، وبالقرب من مستشفى األطفال 
ال  فإننا  األكل. كذلك  القمح ومستودعات  وأهراءات  املستحدث، 
للفرز،  خّطة  اليوم  حتى  تعّد  مل  اليت  احمللّية  بالسلطة  ثقة  منلك 
نعرف مواصفات  النفايات، وال  نّية حلرق كل  أن هناك  ما يعين 
احملرقة، وهناك غياب للشفافّية املالّية باعتبار أن املبالغ املتداولة 
لقيمة الصفقة خيالّية. املنطقة تعاني منذ أكثر من 20 سنة نتيجة 
الولوج  إمكانّية  وعدم  شاطئ  واحتالل  فيها  النفايات  جبل  وجود 

إليه، وهي ال حتتمل حمرقة إضافّية«.
اعرتاضات داخل املجلس البلدي!

بنود  بريوت،  بلدية  أعضاء جملس  على  وّزع  احلالي،  آب   14 يف 
البندين  وحبسب   ،2017/8/17 جللسة  املخّصص  األعمال  جدول 
وضع  مسأليت  مناقشة  املفرتض  من  كان  منه،  والرابع  الثالث 
بريوت،  بلدية  ملك  و1374/املدّور،  و299   298 رقم  العقارات 
بتصّرف الدولة اللبنانّية، والعقار رقم 1382/املدّور، ملك الدولة 
النفايات  معاجلة  معمل  إلنشاء  بريوت،  بلدية  بتصّرف  اللبنانّية، 
عليه. علمًا أن بعض هذه العقارات هي عبارة عن أراٍض مملوكة من 
الدولة اللبنانّية مرتوكة، وأخرى يقوم عليها كّل من مسلخ بريوت 
واألسواق الشعبّية وسوق السمك، وتقّدر مساحتها بنحو 60 ألف 
مرت مرّبع، إاّل أن االعرتاض على البندين، وحتديدًا على مكان إنشاء 
ل  احملرقة، أّدى إىل سحب البندين عن جدول أعمال اجللسة، فُأجِّ

بّت موضوع احملرقة.
تقول مصادر بلدّية إن »ممثلي القوات والكتائب واحلزب التقدمي 
االشرتاكي يف اجمللس البلدي اعرتضوا على األمر، ألن لكّل منهم 
بل  باملطلق،  إقامة حمرقة  فاالعرتاض ليس ضد  اخلاّصة.  أجندته 
العقار املفرتض إنشاؤها عليه. فاحلزب االشرتاكي يعرتض  على 
احملسوبني  من  كبري  عدد  فيه  يعمل  الذي  املسلخ  إغالق  على 
خططًا  لديها  ألن  تعرتض  املسيحّية  األحزاب  فيما  عليه،  سياسيًا 
لتطوير املنطقة سياحيًا«. يشري نائب رئيس التيار الوطين احلّر، 
نقوال الصحناوي، إىل أن »اعرتاض التيار على املوقع ينطلق من 
اعتبارين، فمطلبنا هو أن يكون هناك تقنّية تؤّدي إىل التخّلص من 
النفايات دون التسّبب بتلّوث إضايف ناتج من الرماد ما بعد حرق 
النفايات، كذلك فإننا نعمل على وضع دراسة هندسّية ومعمارّية 
الشرقّية  لبريوت  امتدادًا  تصبح  لكي  وترتيبها،  احملّلة  لتطوير 
احلزب  مسؤول  يؤّكد  فيما  البحر«،  إىل  منفذ  أي  متلك  ال  اليت 
التقدمي االشرتاكي يف بريوت باسل العود، أن »االعرتاض ليس 
الباقية حلّل أزمة  ضد احملرقة، باعتبار أنها قد تكون أحد احللول 

»حمرقة املوت« يف الكرنتينا: األهالي يف مواجهة البلدّية!

تسعى البلديّة إىل وضع العقار 1382/املدوّر بتصرّفها إلنشاء معمل 
معالجة النفايات عليه )مروان طحطح(

فيفيان عقيقي

النفايات، لكون القدرة االستيعابّية للمطامر قاربت على االنتهاء، 
بل هو اعرتاض على موقعها املرّجح أن يكون مكان املسلخ الذي 
نطالب بإعادة فتحه، إذ ال ميكن رئيس البلدّية أن يقّرر مشروعًا 

دون التفاهم مع أبناء هذه املنطقة«.
املحرقة على سّكة سالكة!

تقول مصادر وزارّية مطلعة على امللف إن »هناك إصرارًا مستقبليًا 
العتماد احملرقة كخيار وحيد، وأن تكون حمرقة لكّل بريوت بقدرة 
تنتج حنو  أن بريوت  علمًا  إىل 3000 طن/يوميًا،  استيعابّية تصل 
650 طنًا من النفايات يوميًا، حتت حجة توليد حنو 8 ميغاوات من 
الكهرباء، علمًا أن التأهيل املسبق للشركات فّصل على قياس أحد 
املقاولني املتوّقع أن يدخل شريكًا مع شركة أجنبّية، فيشرتي منها 
تكنولوجيا احلرق لينّفذ املشروع بنفسه«. وتتابع املصادر نفسها 
قائلة إن هناك ثالث مشاكل تعرتي املشروع »أوهلا عدم االتفاق 
ثانيتها  الكرنتينا.  أو  محود  برج  يف  سواء  احملرقة،  موقع  على 
املشكلة املتوّلدة عن كمية العوادم اليت ستبقى. واملشكلة الرابعة 
بالتقنّية اليت ستسخدم وُيقال إنها قدمية وما عادت مستعملة يف 

الدول اليت تعتمد احملارق كخيار ملعاجلة النفايات«.
ال ينفي رئيس بلدية بريوت مجال عيتاني سلوك احملرقة طريقها 
مّت،  قد  للشركات  املسبق  »التأهيل  أن  إىل  التنفيذ، مشريًا  إىل 
وحنن يف طور إعداد دفرت الشروط، وجمموعة من الدراسات البيئّية 
بواسطة استشاريني أوروبيني، متهيدًا لشراء احملرقة، اليت ستكون 
تصل  استيعابّية  وبقدرة  احلراري  التفّكك  مصانع  أنواع  أجدد  من 
إىل 750 طن يوميًا، مع إمكانّية إضافة خطوط حرق إضافّية بسعة 
205 أطنان للخّط الواحد، كذلك ستكون مرفقة خبطة فرز ومعاجلة 
وراء سحب  السبب  وعن  اليت ستحرق«.  النفايات  كّمية  لتخفيف 
البند عن جدول األعمال نتيجة االعرتاض على املوقع، يقول عيتاني 
ل  إن »موقع احملرقة مل حيّدد بعد، وموضوع العقار 1382 خمتلف وُأجِّ
ه، لكوننا كّلفنا استشاريًا لوضع خمّطط توجيهي شامل لتطوير  بتُّ

منطقة املدّور«.
البلديّة »عم تستهبل الناس«

تضّم جبهة املواجهة امُلعّدة، ضد حمرقة بريوت، مجعيات اجملتمع 
املستقبل.  تيار  باستثناء  لألحزاب  احملليني  واملسؤولني  املدني 
املرتتبة  السلبّية  اآلثار  إىل  نظرًا  احملرقة  رفض  على  هؤالء  جيمع 
عنها، صحيًا وبيئيًا.تعّدد عضو بلدية البديل يف »بريوت مدينيت«، 
زينة عبال، املخاطر اليت حتوم حول »حمرقة بريوت« بكونها »ستكون 
مدينة  تنتجها  اليت  النفايات  حجم  تفوق  استيعابّية  قدرة  ذات 
النفايات  من  للتقليل  خّطة  أي  غياب  مع  ذلك  وترافق  بريوت، 
عّدة  استفهام  عالمات  يطرح  ما  وهو  التدوير،  وإعادة  الفرز  عرب 
امُلنتجة دون أي معاجلة مسبقة«،  النفايات  إمكانّية حرق كل  عن 
وتضيف عبال: »احملارق موجودة عامليًا، ولكن ضمن إطار تشريعي 
تنظيمي ورقابي، بينما يف لبنان ختتلف األمور، إذ ال يوجد قانون 
خمتربات  غياب  إىل  إضافة  وتنظيمه،  القطاع  هذا  إلدارة  حتى 
قياس االنبعاثات املسرطنة. فضاًل عن أن مستوى احلالي يفوق 
املستويات اليت توصي بها منّظمة الصحة العاملّية بنسبة %150، 
وإضافة حمرقة إىل بيئة ملّوثة أساسًا ويف مدينة مكتّظة بالسكان، 
سيزيد األخطار. إضافة إىل أن احملرقة ليست احلّل األفضل لنوعية 
نفاياتنا اليت تشّكل النفايات العضوية نسبة 50% منها، وهي غري 

قابلة لتوليد الطاقة عند حرقها«.
إىل ذلك، يشري اخلبري البيئي رجا جنيم إىل أن »البلدية تستهبلنا، 
أي  حراري  تفّكك  معمل  جلب  بصدد  علمّية، فهي  وتربيراتها غري 
حمرقة حتّتم أن يكون هناك اتصال مباشر بني النفايات والنار، مع 
العلم أن احلرق ال يناسب نفاياتنا، ألن قيمتها احلرارّية غري كافية 
لتوليد طاقة، إاّل إذا جرى احلرق بعد إضافة مادة الفيول، أو إذا 
إعادة تدوير مع تقليل  أو  النفايات دون أي فرز  جرى حرق كّل 

النفايات العضوية بنسبة %15«.
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اسرتاليا يف اسبوع

مالكومل  الوزراء  رئيس  جدد 
شركات  من  طلبه  تورنبول 
الطاقة بوجوب اختاذ إجراءات 
على  األسر  ملساعدة  عاجلة 
 1500 اىل  يصل  ما  توفري 
فواتري  على  سنويا  دوالر 

الكهرباء.
رؤساء  الوزراء  رئيس  ومجع 
الرئيسيني  التجزئة  جتار 
خالل  الثانية  للمرة  للكهرباء 
باختاذ  طالبهم  حيث  شهر 
لتخفيف  اضافية  خطوات 
ميزانيات  على  الضغط 

األسر.
تصريح  يف  تورنبول  وقال 
يوم  االجتماع  افتتاح  يف  له 
»اننا  سيدني  فى  االربعاء 
هلا  تكتبوا  ان  منكم  نريد 
هلا   وتشرحوا  ايضا  )األسر( 
مئات  توفري  بامكانها  ان 
التحول  خالل  من  الدوالرات 

اىل سعر ارخص«.
أفضل  بني  الفجوة  إن  وقال 
أن  ميكن  وأسوئها  العروض 
يف  دوالر   1500 إىل  تصل 
أفضل  بني  الفرق  أن  حني 
هو   400  ومتوسطها  العقود 

دوالر.
مبالغ  »هذه  يقول  واضاف 
للعائالت  جدا  كبرية  مالية 

االسرتالية«.
وتابع قائال »نريد معاجلة هذه 
اىل  حباجة  حنن  املسألة.. 
القيام بذلك على وجه السرعة 

تورنبول جيري حمادثات مستفيضة حول فواتري الطاقة

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 

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 

وبشكل مباشر«.
من  احلكومة  تريد  كما 
وتسّرع  تسّهل  أن  الشركات 
باعة  تبديل  عملية  للزبائن 
شركة  من  )االنتقال  التجزئة 

طاقة اىل اخرى(..
 ويقول السيدجوش فرايدنربغ 
الوقت  يف  العملية  هذه  ان 
تستغرق  أن  ميكن  الراهن 

شهرا أو أكثر.
لتلفزيون  الطاقة  وقال وزير 
االجتماع  »ايه بي سي« قبل 
هما  واجلهد  التعقيد  »ان 
صديقا الشركات وهما عدّوا 

املستهلكني«.
من  يقرب  ما  يغري  ومل 
التجزئة  جتار  العائالت  نصف 
العقود  أو  الطاقة(  )شركات 

يف السنوات اخلمس املاضية، 
وما زال حوالي مليون شخص 
»العروض  يف  عالقني 

الدائمة« األكثر تكلفة.
ويريد الوزير فريدنربغ أن حتذو 
اسرتاليا حذو اململكة املتحدة 
يف إضافة رمز لفواتري الطاقة 
ميكن من خالله الناس مسحه 
الذكية  اهلواتف  على  ضوئيا 
على  موقع  إىل  الناس  لنقل 
على  حيتوي  االنرتنت  شبكة 

عروض ومعلومات أخرى.
ويقول املتحدث باسم الطاقة 
يف حكومة الظل مارك بتلر ان 
ببعض  القيام  احلكومة  على 
»التفكري العميق« حول كيفية 

عمل شركات الطاقة.
»ايه  اذاعة  لراديو  وقال 

الواضح  »من  سى«  بى 
اخنفاض  ان  متزايد  بشكل 
العالية  واملنافسة  التكاليف 
الغاء  من  بها  ُوعدنا  التى 
الضوابط واخلصخصة مل تأِت 

باملرجتى«.
إنه  فرايدنربغ  السيد  وقال 
اليت  احلكومة  ملكية  ليس 
األسعار،  اخنفاض  إىل  أدت 

بل التنظيم األفضل.
ومن املتوقع ايضا ان تكون 
احلكومة قد تلقت تقريرا يوم 
مشّغل  من  )امس(  اجلمعة 
سوق الطاقة االسرتالية حول 
الطاقة  يف  احملتملة  الثغرات 
مما  املستقبل  فى  االساسية 
الطاقة  اسعار  على  يؤثر  قد 

واملوثوقية.

مثليي  زواج  مناصرو  أطلق 
ردا  تلفزيونية  محلة  اجلنس 
شريفة«  »غري  إعالنات  على 
حتذر من أن زواج املثليني قد 
يؤثر على ما يدرسه األطفال 

يف املدارس.
وقد انتقد العديد من سياسيي 
إعالنا  االحرار  والعمال  حزبي 
حول   لالئتالف  تلفزيونيا 
الزواج تظهر فيه ثالث أمهات 
بـ  التصويت  من  حيذرن 
»نعم« يف االستفتاء الربيدي 

املقبل.
يف  املساواة  محلة  وردت 
يضم  جتاري  باعالن  الزواج 
كريين  البارزة  الطبيبة 

فيلبس.
يف  فيلبس  الدكتورة  تقول 
املقرر  من  الذي  اإلعالن، 
شاشات  على  ظهر  يكون  أن 
احلالي:  األسبوع  التلفزيون 
البعض  حياول  »لألسف، 
اإلعالن،  هذا  مبثل  تضليلنا 
هناك  سيكون  أنه  بالقول 
تأثري سليب، مبا يف ذلك على 

الشباب«.
»الشباب  تقول  واضافت 
باملساواة  يتأثر  الذي  الوحيد 
الشباب  هم  الزواج  يف 
سيتمتعون  الذين  املثليون 
للمرة األوىل بالكرامة  نفسها 
شخص  كل  بها  يتمتع  اليت 
بلدنا وهم يستحقون  آخر يف 

ذلك«.
يف  الثالث  األمهات  وتعرب 
»ال«  بـ  التلفزيوني  اإلعالن 
اجلنس  مثليي  زواج  حول 
بشأن  قلقهن  عن  ويعربن 
مثليي  زواج  تأثري  كيفية 
تدريسه  مت  ما  على  اجلنس  

والرتويج له يف املدارس.
سيمون  التعليم  وزير  وقال 
السخرية  »من  انه  برمنغهام 
اىل  االشارة  واضح«  بشكل 
اجلنسني  بني  املساواة  ان 
ستؤثر على ما مت تدريسه فى 

املدارس.
زواج  معارضي  ان  وقال 
املثليني حياولون خلط مسألة 
بسيطة حول ما اذا كان جيب 
السماح لشريكني من اجلنس 
نفسه بالزواج مع قضايا اخرى 

ال صلة هلا باملوضوع.
يف  برمنغهام  الوزير  وقال 
بي  »اي  اذاعة  اىل  حديث 
اخذ  حياولن  »انهن   سي« 
ال  خمتلف  اجتاه  يف  النقاش 

جدوى من الذهاب فيه«.
االحراري  النائب  انتقد  كما 

تيم ويلسون اإلعالن.
وسوف يتم التصويت الطوعي 
على ما إذا كان سيتم إضفاء 
زواج  على  الشرعية  الصبغة 
املثليني يف الشهر املقبل ما 
مل يتم حظره من قبل احملكمة 

العليا اليت تلوح يف األفق.

مناصرو مثليي اجلنس يطلقون 
محلة إعالنات تلفزيونية
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اسرتاليا يف اسبوع

  CBS االخبارية  الشبكة  برزت 
للقناة  كمشرٍت  األمريكية 
التلفزيونية العاشرة اليت تبث 

جمانا.
وقال بيان صدر عن املتلقني 
يوم  صباح  واإلداريني، 
احلالي،  االسبوع  من  االثنني 
قد  اس  بي  سي  شركة  ان 
اتفاق ملزم لشراء  دخلت يف 
األعمال واألصول من الشبكة 

التلفزيونية العاشرة.
بي  »سي  أن  البيان  وأضاف 
حمتوى  مزود  حاليا  هي  إس 
العاشرة  للقناة  أساسي 
وتدير اعمال يف قطاع اإلعالم 

والرتفيه«.
وقال ليزلي مونفيس، رئيس 
والرئيس  اإلدارة  جملس 
بي  »سي  لشركة  التنفيذي 
بيان  يف  كوربوريشن«  اس 
التلفزيونية  »الشبكة  ان  له 
بث  أصول  هلا  العاشرة 
نصف  من  أكثر  مع  رئيسية 
عالمة  وهي  اخلربة  من  قرن 

جتارية يف أسرتاليا«.
واضاف يقول »لقد متكنا من 
معرفة ذلك يف التقييم الذي 
ننمي  وسوف  الثقة  يعطينا 
هذه األصول من خالل تطبيق 
خربتنا للربامج يف السوق اليت 

حنن لسنا غرباء عنها«.
مت  قد  الشركة  مصري  وكان 
يف  طوعية  إدارة  يف  وضعه 
شهر حزيران املاضي بعد أن 
فيها  املساهمني  كبار   قرر 
قرض  تقديم  ضمان  رفض 
جديد بقيمة 250 مليون دوالر 
املستحقة  السلفة  لتسديد 
دوالر  مليون   200 والبالغة 
شهر  يف  الكومنولث  لبنك 

كانون االول املقبل.
ويف وقت متأخر من األسبوع 
املاضي كان يعتقد أن حماولة 
مردوخ  الكالن  امللياردير 
غوردن  بروس  وامللياردير 
أعطت  أن  بعد  ناجحة  ستكون 
مفوضية املنافسة واالستهالك 
االسرتالية هذه اخلطوة الضوء 

األخضر.
االسرتاليان  الزميلة  وذكرت 
فى  أِملوا  االطراف  مجيع  ان 
قيمتها  صفقة  اىل  التوصل 
باالضافة  دوالر  مليون   250
اىل وقت متأخر من يوم اجلمعة 
السبت من  اسوأ يوم  او فى 
االسبوع املاضي ولكن مل يتم 
التوصل اىل اتفاق حتى يوم 

االثنني من االسبوع احلالي.
مردوخ  السيدان  ورفض 
مع  جنب  إىل  جنبا  وغوردن، 
املستثمر  امللياردير  زميلهما 
يف  االستمرار  باكر،  جاميس 
الرئيسية  الديون  ضمان 

للشبكة.
بي  »سي  شركة  وكشفت 
اس« يف وقت سابق من هذا 
الشهر أنها تستحق أيضا أكثر 
من 800 مليون دوالر كدائن.

يوم  صفقة   من  وكجزء 

شبكة CBS  االمريكية تدخل يف اتفاق ملزم 
لشراء القناة العاشرة االسرتالية املضطربة

 CBS تطلق  وسوف  الثالثاء، 
على  الرقمي  االشرتاك  أيضا 
خدمة الطلب للشركة للوصول 

للسوق األسرتالية.
»لقد  هيل:  كريستوفر  وقال 
دورا  العاشرة  الشبكة  لعبت 
اإلعالمي  املشهد  يف  هاما 
عقود  مدى  على  األسرتالي 
األعمال  بيع  وان  عديدة، 
يسمح  سوف    CBS لشبكة 
العريقة  العاشرة  للشبكة 
االنتقال إىل فصل جديد على 

رصيف قوي ومستقر«.
جارود  التصفية  مدير  وقال 
aKord كوردامنثا من   فيالني 
Mentha إلعادة اهليكلة: »سوف 

يعمل املتلقون واإلداريون معا 
استمرار  لضمان  وثيق  بشكل 
العمليات دون انقطاع اىل حني 

االنتهاء من عملية االنتقال«.
بيل  املعارضة  زعيم  ورحب 
شبكة  شراء  بتقارير  شورتن 

جملس  يوقف  ان  احملتمل  من 
الدعم  خلفض  حتركا  الشيوخ 
لعدد يصل اىل 400 طالب جلوء 
حيث  االسرتاىل،  اجملتمع  فى 
االنسان  انتقد ذلك حمامو حقوق 

واملعارضة.
وقال مركز قانون حقوق االنسان 
ان  اللجوء  طاليب  موارد  ومركز 
حواىل 100 شخص سوف يتأثرون 
بيد  تورنبول،  حكومة  حبملة  فورا 
ان العدد   من املمكن ان يصل 

اىل 400 شخص.
واعلن زعيم حزب اخلضر ريتشارد 
للحصول  يسعى  انه  ناتالي  دي 
كان  اذا  ما  حول  مشورة  على 
جملس الشيوخ قد يتصدى الجراء 
من  جديدة  تأشرية  على  احلصول 
شأنها ان ختفض مدفوعات بيبلغ 
والغاء  اسبوعني  كل  دوالر   200

االسكان الشعيب لطاليب اللجوء.
وقال دي ناتالي للصحفيني فى 
ملبورن »اننا ندعو اعضاء االحزاب 
وحزب  واملستقلني  الصغرية 
ما  كل  بذل  فى  لدعمنا  العمال 
بوسعنا لوقف هذا العمل الوحشى 
الذي ال يوصف من خالل جملس 

الشيوخ«.
واضاف »اذا كان هذا الصك غري 
يتطلب  االمر  فان  به،  مسموح 
الشيوخ  جملس  اغلبية  ببساطة 
لوقفه. لذا فإن السؤال يف عهدة  
بيل شورتن وحزب العمال - هل 

تنهون هذه القسوة؟«.
وقال زعيم املعارضة بيل شورتن 
جديدا  اخنفاضا  ميثل  ذلك  ان 
بالنسبة حلكومة مالكوم تورنبول، 
حزب  مناشدة  اىل  يشر  مل  لكنه 

اخلضر.
وكتب يف صفحته على الفيسبوك 
هذا  قوة.  ليس  هذا  »مالكومل، 
جنب وقساوة. انها اضعف خطوة 

لك حتى االن«.
اخلدمات  وزير  يتمكن  ومل 
تأكيد  من  تودج  ألن  االنسانية 
اللجوء  لطاليب  الدقيق  العدد 
املعرضني خلطر العودة اىل ناورو 
او جزيرة مانوس او اىل بالدهم 
اال انه قال انه لن يكون هناك اي 
دعم اضايف من دافعي الضرائب 

يف اسرتاليا.
وقال املدير العام ملركز القانون 

الوزير تودج: لن يتم توطني الجئي القوارب
حلقوق االنسان هيو دي كريتسر 
»لقد  ملبورن  فى  للصحفيني 

ُمنعوا من العمل«.
متاما  »واآلن،  قائال  واضاف 
إشعار  أي  ودون  وضوع،  وبكل 
على اإلطالق، لقد قيل هلم غدا، 
دخل.. سننتزع كل   لديكم  ليس 
دخلكم، ويف غضون ثالثة أسابيع 

سنسرتجع منازلكم«.
بالشر  ناتاشا  احملامية  وقالت 
إن طاليب اللجوء كانوا »متقبلني 
جدا للتوظيف«، ويريدون العمل، 
والوقت  الصدمة  هذه  مع  ولكن 
على  الوقوف  فان  القصري، 
الزمين  اإلطار  »هذا  أقدامهم يف 
وسوف  ومستحيل،  سخيف 
ينتهي االمر بهم مع أطفاهلم بال 

مأوى.«
وقال الوزير تودج ان هذه اخلطوة 
تتفق مع مبدأ ان اي شخص يصل 
فى  استقراره  يتم  لن  بالقارب 

اسرتاليا.
واضاف »سيتم توطينهم يف مكان 

اخر. هذا كل ما يف االمر«.
غري  من  أنه  يعتقد  ال  إنه  وقال 
دافعي  دعم  سحب  املعقول 
الضرائب إذا رفضوا العودة إىل 

مانوس أو ناورو.
وقال املتحدث باسم حقيبة اهلجرة 
يف حكومة الظل شاين نيومان ان 
اىل  »انزلقت  تورنبول  حكومة 

مستوى متدٍن جديد«.
بيان:  يف  نيومان  السيد  وقال 
األشخاص  »من خالل جعل هؤالء 
ال  مأوى،  وبال  عمد  عن  معوزين 
ميكن حلكومة تورنبول إال أن تؤدي 
إىل تفاقم األوضاع الصحية اليت 
كان يتم فيها نقل طاليب اللجوء 

أصال إىل أسرتاليا ملعاجلتهم«.
اهلجرة  وزارة  من  وثيقة  وذكرت 
اعتبارا  سيتوقف  الدخل  دعم  ان 
من يوم االثنني 28 آب )االثنني 
اصدار  سيتم  وانه  املاضي( 
 Bridging( اي  جتسري  »تأشرية 
مما  نهائية«،  ملغادرة   )E Visa
اسابيع  ثالثة  اللجوء  طاليب  مينح 
للخروج من املساكن املدعومة من 

قبل احلكومة.
على  التوقيع  منهم  يتوقع  كما 
مدونة السلوك عند إطالق سراحهم 

يف اجملتمع األسرتالي.

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 

التلفزيونية  للقناة    CBS

العاشرة.
وقال السيد شورتن إن البيع 

دليل على أن احلكومة ال حتتاج 
ملكية  بقوانني  العبث  إىل 

وسائل اإلعالم.

مات  بريستون منتج برنامج ماسرت شيف اسرتاليا ذي الشعبية الكبرية

حكمت حمكمة فيدرالية مؤلفة من 
ثالثة قضاة بتربئة االب سليمان 
املوجهة  التحرش  ميني من تهم 

اليه.
ضد  شكوى  رفعت  قد  وكانت 
ثالث  حواىل  منذ  ميني  االب 
سنوات ونصف بدعوى التحرش 
الذبائح  اقامة  بعدم  عليه  وحكم 
االهلية واملشاركة يف النشاطات 

الكنيسة.
ساوث  نيو  يف  حمكمة  وكانت 
ويلز قد حكمت منذ حواىل عام 
ملدة  بالسجن  ميني  االب  على 
يف  سنة  منهما  يقضي  سنتني 
السجن وسنة أخرى يف املنزل.

ميني  االب  حمامو  واستأنف 
الفيدرالية  احملكمة  يف  الدعوى 
من  االربعاء  يوم  حكمت  اليت 
االسبوع احلالي برباءة االب ميني 
اليه،  املوجهة  التهم  كل  من 
احلكم  ان  القضاة  اعترب  وقد 
الذي اصدرته حمكمة نيو ساوث 
ويلز حبق االب ميني جمحف وغري 

عادل.

احملكمة الفيدرالية تربئ 
األب سليمان ميني 

اعطي  احلكم  صدور  وفور 
فورا  السجن  من  باخراجه  االمر 

وممارسة كل الشعائر الدينية.
املطران  سيادة  اتصل  وفورا 
بعائلة  طربيه  شربل  انطوان 
االب ميني وطلب منها ان يزوره  
اىل  توجهه  قبل  املطرانية  يف 
منزله وهكذا كان حيث استقبله 

سيادته حبفاوة بالغة.
كما  توافد ابناء اجلالية وخاصة 
باملئات  يوسف  مار  رعيته  ابناء 
اىل منزل والده الصديق انطوان 

ميني الستقباله وتهنئته.
واملعروف ان االب ميني هو جنل 
املعروف  ميني  انطوان  الصديق 
بـ »أبو عيسى« هذه العائلة اليت 
اعطت وضحت قبل احلرب وخالهلا 

من اجل لبنان واملسيحيني.
أسرة »اهلريالد« تهنئ االب ميني 
برباءته وهي الواثقة منها اصال 
نظرا لصفات ومزايا االب ميني 
واالخالقية،  واالنسانية  الدينية 
كما تهنئ والده والعائلة  وتعترب 

فرحتها برباءة ابنها فرحًة هلا.
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
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
0403482345

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 
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مقاالت وتحقيقات

نشرت الزميلة »االخبار«، السبت املاضي، مقاال حتت عنوان »رياض 
سالمة يطلق هندسة جديدة«، كشفت فيه عن عملية جديدة واسعة 
املصارف  تعطي  املاضي  اجلمعة  يوم  لبنان  مصرف  حاكم  اطلقها 
املزيد من االرباح، ولفتت اىل ان هذه العملية تأتي يف ظل ضجة 
البحر  بنك  املركزي قضى مبنح  للمجلس  قرار سابق  اثارها  كبرية 
املتوسط تسليفات استثنائية لتغطية خسائر مساهمه االكرب، سعد 

احلريري، يف السعودية وتركيا وجنوب افريقيا.
رّد املكتب االعالمي يف مصرف لبنان للمرة الثالثة، معتربا ان »هذا 
أمعن جمددًا يف اطالق حتليالت واستنتاجات غري صحيحة،  املقال 
ومنها منح بنك البحر املتوسط ش.م.ل. تسليفات استثنائية بقيمة 
1000 مليار لرية لبنانية ليعيد توظيفها يف شهادات ايداع. ان هذا 
اخلرب عار عن الصحة ومل يتخذ اجمللس املركزي قرارًا بهذا الصدد. 
كما ان املقال تضمن ذكر مراسالت مشمولة بالسرية املصرفية، 

وحيتفظ مصرف لبنان جمددًا جبميع حقوقه القانونية هلذه اجلهة«.
جمددًا، يصر حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، على نفي »خرب بنك 
البحر املتوسط« من دون اي توضيح. يكتفي فقط بالقول: »ان 

اخلرب عار عن الصحة« وعلينا ان نصدقه. ونقطة على السطر.
»اخلرب  ان خيربنا  االول  رده  على  ردنا  ان طالبنا سالمة يف  سبق 
الصحيح«: ما الذي قرره اجمللس املركزي؟ فكهذا قرارات، على 
فكرة، ليست مشمولة بالسرية املصرفية، اليت يتحجج بها سالمة 

يف كل ردوده. فما الذي حياول ان خيفيه؟
يف املقال االخري الذي يرد عليه سالمة باسم »املكتب االعالمي«، 
مت الكشف عن معلومات مهمة جتاوزها الرد اجلديد كليا، ومل يشر 
اليها ال من قريب وال من بعيد. هذه املعلومات تتعلق باطالق سالمة 
عملية واسعة جديدة مع املصارف، تنطوي على نقل كمية من املال 
العام اىل املال اخلاص، يف اطار ما درج على تسميته »هندسات 
مالية«. تتلخص آلية العملية اجلديدة باآلتي: كل مصرف يودع او 
جيدد ايداع دوالر لدى مصرف لبنان، على مدى 5 سنوات، يربح 
فائدة تصل اىل 7% سنويا، كما يربح ما يعادل هذا الدوالر باللرية 
اللبنانية )اي 1507.50 لرية لكل دوالر( كقرض ميسر من مصرف 
لبنان بفائدة 2% يعيد املصرف املستفيد توظيفه يف شراء سندات 
اخلزينة )الصادرة عن وزارة املال( من السوق االولية او السوق 
الثانوية بفائدة تصل اىل 7% سنويا ايضا. هذا يعين ان العملية 
اجلديدة ستؤمن للمصارف رحبا استثنائيا مبعدل 12% وسطيا على 
كل دوالر، وهي كلفة تقل عن كلفة »اهلندسة املالية« يف العام 
املاضي، اليت بلغت 40%، اال انها ال تزال مرتفعة بكل املقاييس 
وال تربرها احلجج املعلنة حول »نقص الدوالر« و«املنافسة عليه«.

احلجج،  من  النوع  هذا  خبصوص  الذاكرة  انعاش  املفيد  من  رمبا 
ففي آذار املاضي، عندما اقفل حاكم مصرف لبنان هندسته املالية 
تراكمية  مليار دوالر وكلفة  بقيمة 5.6  السابقة على كلفة فورية 
تتجاوز 15 مليار دوالر على 10 سنوات مقبلة، كانت وزارة املال 
يف  لالكتتاب  دوالر  مليار   17.8 بقيمة  طلبات  تلقت  أنها  تعلن 
مليارات دوالر   3 قبلت  وأنها  بعائد %7،  »اليوروبوندز«  سندات 
دوالر  مليار   2.4 فيما  خارجي،  دوالر مصدرها  مليون   600 منها، 
مصدرها املصارف احمللية! هذا يعين ان الدوالرات موجودة بالفعل، 
وتفيض عن احلاجة الفعلية، فموجودات املصارف اليوم تبلغ اكثر 
من 207 مليارات دوالر، اي اربعة اضعاف جممل الناتج احمللي، منها 
حنو 19 مليار دوالر كاموال خاصة للمصارف معظمها بالدوالر، وحنو 
171 مليار دوالر ودائع للمقيمني وغري املقيمني، نسبة 67% منها 
تقريبا مدولرة، اي ان ما ال يقل عن 135 مليار دوالر من موجودات 
املصارف العاملة يف لبنان هي مدولرة. ملاذا علينا اذا ان ندفع 
كلفة اضافية باهظة لالحتفاظ بهذه الدوالرات واحلصول على املزيد 
ميزان  »ان  حوله:  من  اخلرباء  وحلقة  نفسه  احلاكم  جواب  منها؟ 
االموال  ان  اي   ،2010 عام  منذ  تراكميا  عجزا  يسّجل  املدفوعات 
الداخلة اىل لبنان هي اقل من االموال اخلارجة منه، وبالتالي تساهم 
بدال  اجيابيا  يبدو  وجعله  املدفوعات  ميزان  بدعم  اهلندسات  هذه 
من ان يكون سلبيا«. ولكن يف احلقيقة يعّد هذا اجلواب جتميليا، 
فميزان املدفوعات، يف حالته الراهنة، ال يعكس اال جانبا من الصورة 
الكاملة، وهذا مصدر شكوى عارمة من صندوق النقد الدولي، كونه 
ال يشمل كل العناصر املتعلقة مبيزان عالقات لبنان مع اخلارج، مبا 
فيها كل عناصر حساب امليزان اجلاري وعناصر حساب راس املال 
والسهو واخلطأ اىل جانب صايف التغيريات يف املوجودات اخلارجية 
ملصرف لبنان واملصارف )الذهب والعمالت األجنبية( اليت ُيفرتض 
اخلارجي يف فرتة حمددة.  العامل  مع  املبادالت  تعكس صايف  ان 
لذلك ال جيدر عّد ميزان املدفوعات مؤشرا كامل االوصاف لتربير 
مباشرة.  غري  وبطريقة  مباشرة  اجملتمع  على  ترتتب  هائلة  اكالف 
ولكن لندع هذا السجال التقين ملناسبة اخرى، ولنفرتض ان العجز 
الرتاكمي مليزان املدفوعات املعلن من مصرف لبنان يدّق ناقوس 
اخلطر ويستدعي تدخالت البنك املركزي لضخ املزيد من االرباح اىل 
بالدوالر  اجل حتفيزها على احملافظة على ودائعها  املصارف، من 
واستجالب املزيد منها واغراء املودعني بفوائد مرتفعة وبضمانات 
غري قانونية تكفل كل الودائع وال تسمح بافالس او تعثر اي بنك 
مهما كانت اوضاعه ومهما بلغت خماطره، ومهما بلغت كلفة ذلك 

على االقتصاد واجملتمع وال سيما املال العام.
اهلندسة  ساهمت  فقد  النتيجة.  على  ونرّكز  الطريقة  بهذه  لنفكر 
املالية يف العام املاضي بتحويل عجز مرتاكم يف ميزان املدفوعات 
منذ عام 2010 اىل فائض ظريف بقيمة 1238 مليون دوالر، اال ان 

اهلندسة املالية اجلديدة: سالمة غارق يف خطاياه
محمد زبيب

ميزان  ليعود  اضمحلت  ما  سرعان  املالية  اهلندسة  هذه  تأثريات 
املدفوعات ويسجل عجزا تراكميا يف النصف االول من هذا العام 
بقيمة 1116 مليون دوالر! وكذلك ارتفعت موجودات مصرف لبنان 
بالعمالت االجنبية من 32 مليار دوالر يف ايار عام 2016، اي عشية 
اطالق اهلندسة املالية املذكورة، اىل 34 مليار دوالر يف نهاية العام 
املوجودات  بزيادة هذه  املالية ساهمت  اهلندسة  ان  اي  املذكور، 
بقيمة ملياري دوالر، اال انها عادت واخنفضت بني كانون الثاني 
وايار من هذا العام اىل 32.7 مليار دوالر، اي انها عادت اىل ما 

كانت عليه قبل اهلندسة املالية السابقة!
لن  وهو  بآليات خمتلفة،  نفسها  العملية  تكرار  يطرح سالمة  اآلن 
النتائج  هل  السابقة:  بالعملية  املتعلق  املهم  السؤال  عن  جييب 
احملققة على صعيد ميزان املدفوعات واملوجودات بالعمالت االجنبية 
كلفة  تدفيعنا  يربران  بهما،  يتحجج  ما  وهما  لبنان،  مصرف  لدى 
ستصل اىل 15 مليار دوالر على 10 سنوات، تضاف كأرباح اىل 
املصارف وكبار املودعني وما يتصل بهما؟ هل ما يعتربه سالمة 
»شراء الوقت« يربر كل هذه الكلفة؟ ان مجيع الوقائع تشري اىل 
رياض سالمة  ينفذها  اليت  للعمليات  الفعلي واحلقيقي  اهلدف  ان 
مع املصارف باجلملة واملفرق هو لدعم ارباحها عرب حتميل اخلسائر 
يف  سيما  وال  اخلارجي،  وتوسعها  توظيفاتها  حمافظ  يف  احملققة 
زيادة  من  ومتكينها  العام  املال  اىل  والتوتر،  الصراع  مناطق 
رساميلها باطراد وتكوين مؤوناتها ورفع مالءتها من دون حتميل 
ارباحها السنوية اي قسط من الكلفة او املسؤولية عن املخاطر. 
وهذا اهلدف خمالف للقانون، باقرار مديرية الشؤون القانونية يف 

مصرف لبنان، ولذلك هو حيتاج اىل متويه واخفاء.
الرد اجلديد من حاكم مصرف لبنان ال يريد هلذا النقاش ان يقوم، 
لذلك يتجاهله كليا، ويذهب مّرة اخرى اىل اثارة الغبار عرب حماولة 
نفي صدور قرار اجمللس املركزي املتعلق ببنك البحر املتوسط، هل 
يرغب سالمة ان نعرض له ما دار يف »اجتماع الربع ساعة«، الذي 
دعا اليه اهليئة املصرفية العليا، اليت ال صفة هلا يف هذا املوضوع، 
للبحث يف قضية تسريب املعلومات واملستندات من مصرف لبنان؟ 
هل يريد ان يذهب اىل القضاء ليتذرع بذريعة واهية تدعى »السرية 
املصرفية« كي حيجب املعلومات ويتسرت عليها ويدعي ان ما ُنشر 
منها هو انتهاك لـ«سرية« يتوجب احرتامها؟ أليس يف هذه الذريعة 
البحر  بنك  يطال  ما  منها  تسريبات صحيحة،  بوجود  اقرارًا  نفسها 
متوسط نفسه الذي حظي بعمليات مماثلة سابقة؟ ثم اليست مهزلة 
ان تكون السرية املصرفية منتهكة من كل العامل ، ومبوجب تعاميم 
كنفها  واملقيمني يف  الدولة  جتاه  اال  لبنان،  مصرف  عن  صادرة 

فتبقى هي احلجة الوحيدة ملنع الوصول اىل املعلومات؟
لقد امضى سالمة ربع قرن حاكما للبنك املركزي، وهو مل يتعّرض 
يوما الي مساءلة او حماسبة او حتى استيضاح وفق الطرق الرمسية، 
والتسليف  النقد  قانون  ملخالفات  الطويلة  الالئحة  من  الرغم  على 
واتساع صالحيات حاكم مصرف لبنان من دون اي اجازة قانونية 
واختصار اهليئات بشخصه، ويف مقدمها اجمللس املركزي ملصرف 
لبنان الذي ينعقد كثريا بصورة غري شرعية جتعل الكثري من قراراته 
باطلة. امل حين األوان جملرد احتفال صغري يف جملس النواب ُيدعى 
اليه سالمة وتوّجه اليه االسئلة وحتفظ االجابات يف حماضر موثقة 
اليت  صالحياته  يستعيد  ان  الوزراء  جمللس  حين  امل  سرية؟  ولو 
صادرها مصرف لبنان مع الوقت وبات من خالهلا يتحكم باالقتصاد 
كّله ويغّلب وظيفته االساسية على كل وظائف الدولة، عرب حتّوله 

اىل ادارة توزيع الثروة ال خلق املزيد منها؟
املتعلقة  االحصاءات  نشر  عن  لبنان  ميتنع مصرف   1998 عام  منذ 
برتّكز الودائع كدليل على نتائج عملية اعادة التوزيع اليت يديرها 
منذ ربع قرن وحيظى بالتصفيق عليها، ال يريد رياض سالمة الحد 
لدى  الودائع  من   %20 بوجود  يتمثل  االكرب  اجنازه  ان  يعلم  ان 
املصرفية،  احلسابات  من   %0.1 من  اقل  يف  اللبنانية  املصارف 
وان 1% من جممل احلسابات حتتوي على اكثر من 50% من جممل 
 144 من  ارتفعت  )املساهمني(  املصارف  رساميل  وان  الودائع. 
مليون دوالر فقط ال غري يف عام 1993 اىل 19 مليار دوالر حاليا. 
كيف ال تستميت »االسواق« يف الدفاع عنه وهو يغدق عليها بكل 

هذه االرباح.
كان الفتا محاس قناة OTV التابعة للتيار الوطين احلر يف حماولة 
تربير اهلندسة املالية اجلديدة اجلديدة وحماولة نفي واقعة بنك البحر 
املتوسط، اذ ان التقرير انطلق من املقال املنشور يف »االخبار« 
ليفتح جماال رحبا لـ »مصدر مقرب من حاكم مصرف لبنان« ليقول 
اي كالم من دون ان يكون اي احد مسؤوال عنه، ومنه القول ان 
وان  غري،  ال  فقط   %3 تتجاوز  ال  اجلديدة  املالية  اهلندسة  كلفة 
االكتتاب  هلا  تؤمن  النها  منها  املستفيدين  اكرب  املال هي  وزارة 
انتقادها هو  باللرية لتمويل عجز اخلزينة، وان  الدين  يف سندات 
»كمن يطلق النار على نفسه«... هل حقا هناك من يشك ان لعبة 
عرب  ال  »اهلندسات«  هذه  عرب  جتري  الفعلية  الروسية«  »الروليت 
منها،  من يستفيد  اّما  حوهلا.  النقاش  واثارة  واعرتاضها  كشفها 
يف  الطلب  ان  لـ«االخبار«  يقول  خليل  حسن  علي  املال  فوزير 
املزادات الدورية لالكتتاب يف سندات اخلزينة يفوق دائما العرض، 
وترفض وزارة املال الكثري من طلبات االكتتاب لعدم حاجتها اليها، 
فال حاجة للوزارة اىل اي هندسة ربيحة للمصارف كي تؤمن متويل 
خدمة الدين العام، وهي عملية نقل ثروة ايضا من املال العام اىل 

املصارف واصحابها وكبار مودعيها.
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الصالونات  يف  تسود  الفرعية«،  »االنتخابات  تطيري  مع 
املكّلفة  اللجان  داخل  التباينات  حتويل  من  خماوف  السياسية 
باالنتخابات  لـ«اللعب  ذريعة  إىل  املقبلة  لالنتخابات  باإلعداد 
خّط  اجمللس  رئيس  إىل  بالنسبة  االستحقاق  لكّن  النيابية«. 

أمحر، ولـ«جيّربوني«.
حجبت معركة اجلرود والكشف عن مصري العسكريني اللبنانيني 
الضوء عن ملّف االنتخابات الفرعية والكباش الذي كان دائرًا 
حوهلا. ما مل يكن خافيًا، أن تطيري االنتخابات كان مطلبًا رئيسًا 
للرئيس سعد احلريري، الذي ال يريد أن تنكشف ساحته الشمالية 

منذ اآلن، خصوصًا يف مدينة طرابلس.
وبينما كان الرئيس ميشال عون مصّرًا على إجراء االنتخابات 
الفرعية مراعاًة لالستحقاق الدستوري ولتثبيت العميد املتقاعد 
شامل روكز على مقعده الكسرواني باكرًا، بدا أن احلريري جنح 
أسبابه  ولعون  االستحقاق.  هذا  عن  الطرف  بغض  إقناعه  يف 
أيضًا؛ فمن جهة ال يريد رئيس اجلمهورية أن يكسر اجلّرة مع 
احلريري يف ظّل الرتاجع الكبري الذي يصيب األخري، داخل تّياره 
وعلى املستوى السياسي بشكٍل عام. ومن جهة ثانية، مل حين 
بعد موعد كشف الثغر يف التحالف العوني ـــ القواتي، فضاًل عن 
أن هناك مراكز قوى داخل التيار ال تريد لروكز أن يكون نائبًا 

»مضمونًا« قبل االنتخابات النيابية املقبلة... املتعّثرة أيضًا!
بالنسبة إىل الرئيس نبيه بّري، االنتخابات الفرعية »استحقاق 
دستوري جيب إجراؤه، وال حّجة للقفز فوقه«. وهو قد وصلت 
إىل أمساعه الصعوبات اليت تواجه عمل اللجان الوزارية والتقنية 
املعنّية باالنتخابات النيابية املقبلة، ولديه موقفه القاسي من 

األمر أيضًا، كما يقول.
رغم  على  حمتومًا،  بات  الفرعية  االنتخابات  مصري  كان  وإذا 
بالنّية  املقرونة  )غري  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  تصرحيات 
أن  إاّل  وقت،  أقرب  إلجرائها يف  الوزارة  جاهزية  حول  طبعًا( 
منسوب القلق على مصري االنتخابات النيابية نفسها ارتفع يف 
األيام املاضية، خصوصًا بعد األجواء السلبية اليت حتيط بنتائج 
الوزارية والتقنية. فحتى اآلن، وعلى  للجان  القليلة  اللقاءات 
ضخامة الورشة املفرتضة إلجراء االنتخابات النيابية املقبلة، مل 
جتتمع اللجنة سوى مّرتني، كذلك عقدت اللجنة التقنية اجتماعني 
أيضًا، كان آخرهما قبل يومني. ويف االجتماعات األربعة، ظهر 
حجم التباين بني القوى السياسّية بفعل صعوبات تقنّية كبرية 
تهّدد بصعوبة االتفاق قبل املهل الدستورية، وتهّدد، بالتالي، 

بنسف االنتخابات من أساسها.
مبقّر  انتخابي  مقّر   7000 ربط  فكرة  فوق  القفز  جرى  فبعدما 
مركزي لصعوبات تقنية كبرية، تنقسم اآلراء أيضًا داخل اللجان 
وزير  يشري  فيما  املمغنطة،  البطاقة  من  املرجّوة  الغاية  حول 
الداخلية إىل أن هامش الوقت يضيق، ويف حال مل حيسم األمر 
سريعًا، فقد ال تتمكن الوزارة من إعداد البطاقات يف الوقت 

املناسب.
 ويف ما خّص البطاقة حبّد ذاتها، مل حُتسم بعد طبيعتها، وهل 
أم  املواطنني  املواصفات عن  كاملة  تعريف  بطاقة  مبثابة  هي 
أنها وسيلة انتخابية فقط، وختّول حاملها التصويت يف أي مركز 

اقرتاع يوم االنتخاب.
يف  الكبرية  املراكز  من  جمموعة  إقامة  حول  النقاش  وجيري   
أو  حمافظة  ألي  املواطنون  يقرتع  أن  عربها  ميكن  احملافظات، 
دائرة انتموا، وهذا أيضًا يفتح الباب على أزمتني: أّواًل، تنقسم 
اآلراء حول ضرورة إبالغ املواطنني قبل سّتة أشهر عن مكان 
اقرتاعهم بغض النظر عن دائرتهم، فيما يصّر آخرون على أن 
حتمل البطاقة املمغنطة املواصفات اليت تسمح حلاملها باالقرتاع 
يف أي مركز كبري ألي دائرة ينحدر منها، من دون أن يكون قد 

سّجل مكان اقرتاعه مسبقًا.
كذلك جيري احلديث عن أن التيار الوطين احلّر سّجل حواىل 15 
نقطة تقنية سيطالب بتعديلها على قانون االنتخاب، فيما سّجل 
آخرون تعديالت أخرى مل ُتطرح حتى اآلن، ال سّيما يف ما يتعّلق 

باحتساب نسب الصوت التفضيلي.
تبدو التباينات بني الفرقاء السياسيني تقنية حتى اآلن. لكّن 
التيار  يدفع  املمغنطة،  البطاقة  يهّدد  الذي  التقين،  التباين 
الوطين احلّر إىل السؤال عن سبب تأجيل االنتخابات، يف حال 
مل جير اعتماد البطاقة املمغنطة والضغط يف سبيل اعتمادها، 
بينما تفّكر حركة أمل يف طرح تقريب موعد االنتخابات، يف حال 
تعّثرت مسألة البطاقات، مع ختّوف واضح لدى أكثر من طرف 
لعرقلة  ذريعة  إىل  التقنية  والعثرات  اخلالفات  تتحّول  أن  من 
إجراء االنتخابات النيابية، خصوصًا يف ظّل خشية احلريري من 

النتائج املمكنة وتأثريها على كتلته يف االستحقاق املقبل.
إاّل أن جمّرد احلديث عن احتمال تعّثر االنتخابات النيابية، يدفع 
رئيس اجمللس النيابي إىل التأكيد أن »هذا األمر غري مسموح، 
موقفه،  تأكيد  بعيدًا يف  بّري  ويذهب  أن حيصل«.  وال ميكن 
املقبلة  النيابية  باالنتخابات  لعب  »أّي  لـ«األخبار«:  ويقول 

سيكون الرّد عليه انقالبًا يف البلد... وليجّربوني«.

بّري: سنرّد بانقالب على أّي لعب 
باالنتخابات النيابية

فراس الشويف
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مقاالت وتحقيقات

يف جلسته املنعقدة يف القصر اجلمهوري يف 21 
حزيران املاضي، وافق جملس الوزراء على طلب 
وزارة الثقافة »قبول هبة عينية مقّدمة لصاحلها 
من شركة سولدير، واملتمثلة بالعقار رقم 1500/ 
هذا  مّر  بريوت«!  مدينة  متحف  إلنشاء  املرفأ، 
أنها  علمًا  اهتمام،  أّي  يثري  أن  دون  من  اخلرب 
من املّرات النادرة جّدًا اليت يبحث فيها جملس 
يف  يصّب  بريوت  بوسط  يتصل  أمرًا  الوزراء 
»املصلحة العاّمة« ال يف مصلحة الشركة اخلاصة، 
ورمبا هي املّرة الوحيدة اليت يكون فيها جملس 
وليس  الشركة  من  »األخذ«  موقع  يف  الوزراء 
»العطاء«... فما هي قّصة هذه »اهلبة«؟ وهل 
ملكيتها  عن  للدولة  »سوليدير«  شركة  تنازلت 
بهذا  املتعلقة  والوقائع  الوثائق  1500؟  للعقار 
للحقيقة،  تزوير كبرية  عملية  امللف تكشف عن 
فالعقار املذكور هو ملك الدولة أصاًل والشركة 
مل تتربع أطالقًا من كيسها وإمنا من كيس الدولة 

وأصحاب احلقوق!
»هبة«  أرض  قطعة  قّدمت  »سوليدير«  شركة 
خرب  بريوت«.  تاريخ  »متحف  إلنشاء  الدولة  إىل 
يسرتعي االنتباه والتدقيق. مل يسبق أن أظهرت 
هذه الشركة اخلاصة مثل هذا »السخاء« وذاك 
»االهتمام«، فهي قامت أصاًل على مصادرة أمالك 
واالستيالء  بريوت  وسط  يف  احلقوق  أصحاب 
على األمالك العمومية واألراضي املستحدثة من 
ردم البحر على الواجهة البحرية... وتعمل بكّل ما 
ملكت من قوة ونفوذ وعنجهية للتالعب بذاكرة 
املكان وطمس تارخيه وتاريخ ناسه وتغيري أمساء 

مطارحه...
دفنها  أو  اآلثار  تدمري  عمليات  تؤّكده  ما  هذا 
أو نقلها أو تبخيس قيمتها جتاه »مسو امللكية 
بعض  نضاالت  تؤكده  كما  اخلاصة«،  العقارية 
أصحاب احلقوق ضد الشركة العقارية، املستمرة 
منذ ربع قرن، الذين استفاقوا يف نهاية احلرب 
األهلية على قانون يصادر أمالكهم وحيّوهلا من 
أكثر أنواع امللكية ثباتًا ورحبية إىل ملكية أسهم 
قليلة يف شركة خاصة ضخمة يسيطر عليها عدد 
امللكية هشاشة  أنواع  أكثر  الالعبني، وهي  من 

وتذبذبًا.
يف  وراسخة  واضحة  الصورة  هذه  أن  رغم 
 26 رقم  الوزراء  جملس  قرار  جاء  األذهان، 
وُيظهر  ليشوشها   ،2017/6/21 يف  الصادر 
على  احلريص  مظهر  يف  »املكروهة«  الشركة 
املساهمة »اإلجيابية« يف عمل مطلوب يصّب يف 
»املصلحة العامة«. ينص القرار على أن الشركة 
»تربعت بقطعة أرض مساحتها 5272 مرتًا مربعًا 
ملساعدة وزارة الثقافة على إنشاء متحف تاريخ 
مدينة بريوت... كيف ذلك إذا كان العقار 1500 
موضوع »اهلبة« هو أصاًل ملك للدولة حبسب ما 

ُتظهره الوقائع واملستندات؟

القرار الخديعة
باالستناد إىل حمضر جلسة جملس الوزراء )رقم 
بتاريخ  اجلمهوري  القصر  يف  املنعقدة   )32
صدر   )26 )رقم  قرارًا  أن  يتبنّي   ،2017/6/21
يف هذه اجللسة، ويقضي باملوافقة على »طلب 
الثقافة قبول هبة عينية مقدمة لصاحلها  وزارة 
من شركة سوليدير واملتمثلة بالعقار رقم 1500/ 

املرفأ إلنشاء متحف تاريخ مدينة بريوت«.
ماذ جاء يف نص القرار حرفيًا؟

احملاسبة  قانون  إىل:  القرار  هذا  يستند 
)إعفاء   64 رقم  االشرتاعي  املرسوم  العمومية. 
مجيع  من  العامة  اإلدارات  إىل  املقدمة  اهلبات 
نظام  )تعديل   16163 رقم  املرسوم  الرسوم(. 
بريوت(.  وH يف وسط   I القطاعني  البناء يف 
إبرام  على  )املوافقة  و5053   5052 املرسومان 
والصندوق  الثقافة  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة 
متويل  يف  املساهمة  بشأن  للتنمية  الكوييت 
بناء متحف تاريخ بريوت(. قرار جملس  مشروع 
الوزراء رقم 27 تاريخ 2011/10/27 )عدم قبول 
أي هبة ال تتوافق وأحكام القوانني واألنظمة(. 

العقار 1500/ املرفأ: من الدولة وإىل الدولة يعود 

»ســولـيدير« تـهُب األمـالك الـعامة
محمد وهبة
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 2017/1692 رقم  الثقافة  وزارة  كتاب  وأخريًا 
تاريخ 2017/6/5 ومرفقاته.

على  اطلع  الوزراء  »جملس  إن  القرار  يقول 
أن  له  وتبنّي  أعاله«،  املذكورة  املستندات 
وجملس  الثقافة  بوزارة  ممثلة  اللبنانية  الدولة 
والصندوق  بريوت  وبلدية  واإلعمار  اإلمناء 
الكوييت للتنمية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة 
»سوليدير«، استنادًا إىل املرسومني رقم 5052 
و5053، للمساهمة يف متويل مشروع بناء »متحف 
املرسومني  هذين  وإن  بريوت«.  مدينة  تاريخ 
كافة  اإلجراءات  »اختاذ  الثقافة  بوزارة  أناطا 
الالزمة لتسهيل تنفيذ بنود االتفاقية واملساعدة 
واستصدار  األراضي  ملكية  اكتساب  يف 
بناء املتحف«. وتبني  لتنفيذ  الالزمة  الرتاخيص 
جمللس الوزراء أيضًا أنه »بوشر بالفعل باألعمال 

التحضريية لتنفيذ املشروع«!
يتابع نص القرار: »وملا كانت شركة سوليدير 
قد تنازلت عن ملكية العقار رقم 1500/ املرفأ 
لألمالك  إلسقاطه  العقاري،  السجل  أمانة  لدى 
على  آخر  خاص  عقار  تكوين  وإعادة  العامة 
للمخطط  وفقًا   6 اىل   1 من  احملددة  املساحة 
التفصيلي ملنطقة وسط بريوت ال سيما القطاع 
التنظيمي )H( واملصدق باملرسوم رقم 16163 
مدينة  تاريخ  متحف  إلنشاء   2006/1/19 تاريخ 
املعنية.  اإلدارة  اسم  على  وتسجيله  بريوت 
لذلك، فإن الوزارة تعرض املوضوع على جملس 
الوزراء مقرتحة املوافقة على قبول اهلبة العينية 
بالعقار  واملتمثلة  سوليدير  شركة  من  املقدمة 
املوقعة  االتفاقية  لوضع  متهيدًا  املرفأ   /1500
املعامالت  ومتابعة  التنفيذ،  موضع  الغاية  هلذه 
كافة املتعلقة بها ال سيما متابعة موضوع تكوين 
العقار مع السجل العقارية وتسجيل ملكيته على 

باإلسراع يف تكوين 
املذكور  العقار 
من  لتمكينهم 
على  االستحصال 
الالزمة  الرتاخيص 
لبناء املتحف، قامت 
شركة سوليدير يف 
األول  كانون  شهر 
 2016 عام  من 
أمانة  من  بالطلب 
العقاري  السجل 
يف بريوت بإسقاط 
كامل العقار 1500/ 
ملكيتها  من  املرفأ 
األمالك  لصاحل 

مبلكية الدولة، ويشمل أيضًا »إعادة تكوين عقار 
خاص آخر على املساحة احملّددة باألرقام من 1 
وزارة  من  وبطلب  سوليدير،  إن  أي   .»6 إىل 
الثقافة، ستعمل على اقتطاع مساحة من العقار 
1500 وحدودها مبنية على اخلريطة باألرقام من 1 
إىل 6 من أجل تكوين عقار جديد يبنى عليه متحف 
الوزراء  جملس  قرار  يثري  بريوت.  مدينة  تاريخ 
الريبة، ويطرح عالمات استفهام كثرية حول ما 
خُيطط له على العقار 1500/ املرفأ وحميطه. مل 
حيصل سابقًا االّدعاء بأن إعادة األمالك العامة إىل 
الدولة هي مبثابة »هبة«. فالعقار املذكور يشّكل 
اجلزء األهم من منطقة التل الكنعاني الذي كان 
موضوعًا من قبل وزارة الثقافة ضمن الئحة اجلرد 
العام بقرار الوزير كابي ليون رقم 71، أي أنه 
عقار ال ينتج أّي مساحة مبنية. وهذا األمر واضح 
للقطاع   16163 باملرسوم  املرفقة  اخلريطة  على 
»ميكن ختصيص اجلزء  أنه  اليت تشري إىل   )H(
احملّدد باألرقام من 1 إىل 6 من األمالك العامة 
لبناء متحف شرط أال يتجاوز ارتفاعه األقصى عن 
مستوى الطريق احملاذية له من اجلنوب باستثناء 
مساحة ال تتجاوز 30% من مساحة هذا اجلزء حيث 
ميكن زيادة االرتفاع األقصى إىل 15 مرتًا فوق 
تصميم  وخيضع  له،  احملاذية  الطريق  مستوى 
العقارية  الشركة  اجلزء ملوافقة  هذا  على  البناء 
للتنظيم  األعلى  اجمللس  ثم  ومن  )سوليدير( 
املدني وال حتتسب مساحة البناء هذا من ضمن 

املساحات املبنية الصافية للوسط التجاري«.
هل اهلدف ينحصر فقط بتلميع صورة سوليدير؟ 
هل انطلى األمر على جملس الوزراء جمتمعًا رغم 
ملكية  عن  االستقصاء  وسهولة  األمر  وضوح 

العقار األصلية؟

هل نّفذت سوليدير التزامها بـ 30 مليون 
دوالر؟

مل حتصل الدولة اللبنانية على أي »هبة عينية« 
من سوليدير. إدارة الشركة نفسها تعلم ذلك، 
فقد ورد يف تقرير جملس اإلدارة عن عام 2010 
أنها »تقوم بالتنسيق مع وزارة الثقافة وجملس 
تاريخ  متحف  إلنشاء  باإلعداد  واإلعمار  اإلمناء 
مدينة بريوت ليجمع اآلثار واملكتشفات املنقب 
مشال  موقعه  سيحتّل  بريوت.  وسط  يف  عنها 
الكنعاني  التّل  منطقة  جوار  يف  الشهداء  ساحة 
إبراز  بهدف  وتنسيقها  ترميمها  سيجري  اليت 
معاملها األثرية القدمية. ستساهم دولة الكويت 
املتحف،  لبناء  أمريكي  دوالر  مليون   30 مببلغ 
وستساسهم شركة سوليدير مببلغ مماثل لتنفيذ 
الكنعاني  التّل  منطقة  وترتيب  تنسيق  أشغال 
املهندس  تكليف  جرى  وقد  باملتحف.  احمليطة 
املتحف  تصاميم  بإعداد  بيانو  رنزو  املعماري 
وبصرف  الثقافة«.  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 
النظر عن مدى التزام سوليدير مبا ورد يف هذا 
التقرير، إال أنه من الواضح أن الشركة لديها علم 
الكنعاني  التّل  باختيار قطعة األرض يف منطقة 
لبناء متحف ولكن إجناز األعمال فيها تطلب وقتًا 

بسبب دراسة املنطقة أثريًا.

الثقافة«.  وزارة  اسم 
بناء عليه، وبعد املداولة، 
املوافقة  اجمللس  »قرر 
وزارة  اقرتاح  على 

الثقافة املبني أعاله«.

توضيحات مجلسس 

اإلنماء واإلعمار
جاء قرار جملس الوزراء من دون أّي تدقيق يف 
فهذا  املرفأ،   /1500 بالعقار  املتعلقة  الوقائع 
حتى  ملك شركة سوليدير  يومًا  يكن  مل  العقار 
تترّبع به. إذ بناء على طلب »األخبار«، واستنادًا 
اىل  الوصول  يف  )احلق   28 رقم  القانون  اىل 
اإلمناء واإلعمار،  رّد رئيس جملس  املعلومات(، 

نبيل اجلسر، خطيًا وقّدم التوضيحات اآلتية:
- إن العقار رقم 1500/ املرفأ هو مبلكية شركة 
 ،1994 عام  الشركة يف  تأسيس  منذ  سوليدير 
وباملراسيم   91/117 رقم  بالقانون  عماًل  وذلك 
العائدة لتأسيس هذه الشركة واليت تنّص على 
الواقعة ضمن  العقارات  ملكية مجيع  تنتقل  أن 
الشركة  اىل  بريوت  لوسط  احملددة  املنطقة 

العقارية.
- حيدد املخطط التفصيلي ملنطقة وسط بريوت 
عاّمة،  وساحات  طرقات  من  العمومية  األمالك 
أشغال  تنفيذ  بعد  تباعًا  وتقوم شركة سوليدير 
األمالك  ويف  فيها  التحتية  والبنية  الطرقات 
العمومية بإعادة تكوين العقارات اخلاصة القابلة 
ملكيتها  من  العمومية  األمالك  وبإسقاط  للبناء 

اخلاصة عماًل بالقوانني املرعية اإلجراء.
- بالنسبة للعقار رقم 1500/ املرفأ، فإن املرسوم 
2006/16163 يلحظ تكوين عقار خاص يقع جزء 
آخر  وجزء  املرفأ   /1500 رقم  العقار  منه ضمن 
متحف  إلنشاء  وذلك  العمومية،  األمالك  ضمن 
سوليدير  شركة  قيام  وبعد  التارخيي.  بريوت 
غسان  شارع  يف  التحتية  البنية  أشغال  بإجناز 
اىل  الشهداء  ساحة  مشالي  من  )املمتد  تويين 
جادة شفيق الوزان( حبسب املراسيم املصدقة 
يف املنطقة املذكورة وبعد طلب وزارة الثقافة 

لم يحصل سابقًا 
االدّعاء أّن إعادة 
األمالك العامّة 
إىل الدولة هي 
بمثابة »هبة«

)جزء  جديد  عقار  تكوين  وبإعادة  العمومية. 
منه ضمن العقار 1500/ املرفأ وجزء آخر ضمن 
األمالك العمومية( خُيّصص إلنشاء متحف مدينة 
اليت  الرمسية  االدارة  )مبلكية  التارخيي  بريوت 
باملخطط  عماًل  وذلك  الوزراء(،  جملس  يرتأيها 

التفصيلي املصدق أصواًل.
موضوع  مبتابعة  الثقافة  وزارة  تقوم  أخريًا،   -
املتحف  إلنشاء  املخصص  اجلديد  العقار  تكوين 

مع اجلهات املعنية بهذا اخلصوص.
ما  يتبني  اآلن،  حتى  املتاحة  الوقائع  حبسب 

يلي:
 ،2006 عام  يف  الصادر   16163 املرسوم  إن 
ملك  هو  املرفأ   /1500 العقار  أن  على  ينّص 
اللبنانية يف األصل. حلظ هذا املرسوم  للدولة 
»تكوين عقار خاص )أمالك الدولة اخلاصة( يقع 
جزء منه ضمن العقار رقم 1500/ املرفأ وجزء آخر 
العامة(  الدولة  )أمالك  العمومية  األمالك  ضمن 
إن  أي  التارخيي«.  بريوت  متحف  إلنشاء  وذلك 
الشركة مل تقّدم أي هبة من كيسها بل أعادت 

ملك الدولة للدولة كما هو مقّرر منذ البداية.
إذًا، ملاذا هذا العقار مسّجل على اسم سوليدير 
يف الصحيفة العقارية؟ اإلجابة بسيطة جدًا وفق 
توضيحات جملس اإلمناء واإلعمار. عماًل بالقانون 
وباملراسيم   1991 عام  يف  الصادر   117 رقم 
نقل  جرى  سوليدير،  شركة  لتأسيس  العائدة 
املنطقة  ضمن  الواقعة  العقارات  مجيع  ملكية 
العقارية،  الشركة  إىل  بريوت  لوسط  احملددة 
على أن تقوم هذه الشركة تباعًا بإعادة تكوين 
العقارات وإسقاط األمالك العمومية من ملكيتها 
اخلاصة »عماًل بالقوانني املرعية اإلجراء«. وهذا 
يعين من مجلة ما يعنيه »إن العقار 1500/ املرفأ 
يف  تأسيسها  عند  سوليدير  مبلكية  وضعه  مت 
أشغال  بتنفيذ  تقوم  ريثما  »مؤقتًا«   1994 عام 
الطرقات والبنى التحتية وثم تعيده إىل الدولة 

بوصفها املالك النهائي للعقار«!
احلقيقة  هذه  يدرك  الوزراء  جملس  أن  الالفت 
ملنطقة  التفصيلي  املخطط  إىل  قراره  باسناد 
املذكور  العقار  يكرس  الذي  بريوت،  وسط 
كما  للدولة.  واخلاصة  العامة  األمالك  من  كجزء 
أن جملس الوزراء يدرك أنه »قد بوشر بالفعل 
باألعمال التحضريية لتنفيذ مشروع املتحف« قبل 
»هبة« من شركة  قبول  قراره  وقت طويل من 
كيف  مهّمة:  إشكالية  يطرح  ما  وهو  سوليدير، 
بوشر باألعمال قبل نقل ملكية العقار من شركة 

سوليدير اىل وزارة الثقافة؟
تتبع وضعية العقار املذكور يف السجل العقاري 
يعطي جوابًا مثريًا، فقد جرى إسقاط العقار 1500/ 
املرفأ اىل ملكية الدولة بتاريخ 2016/12/31، أي 
قبل 6 أشهر تقريبًا من صدور قرار جملس الوزراء 
بقبول »اهلبة« املزعومة. وقد جرى التدوين على 
العقاري  الوضع  »تصحيح  العقارية  الصحيفة 
العقار رقم  العقار عرب إسقاط  القائم على هذا 
إن  العمومية«.  األمالك  ملصلحة  املرفأ   /1500
الوضع  إعادة  يعين  »تصحيح«  مفردة  استعمال 
أصاًل  هو  العقار  إن  أي  القانوني،  نصابه  اىل 

)مروان طحطح(
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راشيا الوادي حارسة الرتاث: ال تزوروني كل سنة مرة!
آمال خليل

يتصاعد  الوادي،  راشيا  القديم يف  السوق  من  متفّرع  زقاق  من 
يوسف«.  »الشيخ  مطرقة  فوقه  كلما هوت  احلديد  لوح  »صراخ« 
»يتلّوى« اللوح فوق السندان، تقّلبه يدا الشيخ النحيلتان، ولكن 

القادرتان على تطويعه.
الشيخ يوسف القضماني، ذو اجلسد النحيل، صّنع آالف الصوبيات 
على مدى مخسة وأربعني عامًا. ورث املهنة عن والده سليمان، 
»شيخ التدفئة« يف سفح جبل حرمون. يقول: »عماًل بأن احلاجة أم 
االخرتاع، ابتكر والدي موقدة النار احلديدية بداًل من موقدة طني 
اجللوس  غرفة  زاوية  يف  ُتشّيد  كانت  اليت  املكشوفة  الصلصال 

والنوم ويشعل فيها احلطب للتدفئة«.
عام 1937، صنع الشيخ سليمان أول صوبيا من ألواح احلديد اليت 
الطينية  املوقدة  على شكل  جعلها  مرتفعة.  حرارة  درجات  تتحّمل 
ومتأل باحلطب يف وسطها. على حنو تدرجيي، صارت املوقدة مغلقة 
وترتبط  الغرفة  تتوسط  اليت  للصوبيا  التقليدي  الشكل  واختذت 
فتحة يف  عرب  اخلارج  اىل  املشتعل  احلطب  دخان  بقسطل يسحب 
والكهرباء،  اآلالت  غياب  يف  شاقًا.  كان  اليدوي  عمله  السطح. 
يدق  وقصري  مسيك  )خمرز  بالسنبك  التثقيب  إىل  يضطر  »كان 
عليه باملطرقة لثقب احلديد( والربد مبربد«. تسّلم الشيخ يوسف 
يساعده يف  الذي  لنجله  وسيسّلمها  والده  من  الراية  عامًا(   71(

الورشة.
اللبنانية.  املناطق  بقية  اىل  للصوبيا  مصّدر  أول  الوادي  راشيا 
إىل القضماني، اشتهرت ورش عدة بصناعة الصوبيات، وبعضها 
الشيخ يوسف،  حتّول إىل مصانع. ما ميّيز صوبيا راشيا، حبسب 
»التفاصيل اجلمالية وجودة الصناعة. كل صوبيا أشبه بلوحة فنية 

أرمسها«.
تصاميم  يستعرض  التصنيع،  لورشة  اجملاورة  العرض  صالة  يف 

عدة، بينها مدافئ )شيمينيه( على الطراز الغربي. فقدت 
الصوبيا العادات االجتماعية املرتبطة بها كالتفاف أفراد 
مرتبطة  تعد  ومل  الشتاء.  سهرات  يف  حوهلا  العائلة 
بالتدفئة فحسب بعدما أفقدتها الوسائل احلديثة متّيزها. 
على حنو تدرجيي، حتولت إىل جمرد قطعة فنية وجزء من 
ديكورات املنازل. حتى من ال يزالون يستخدمونها يف 
القرى النائية والباردة، أدخلوا عليها »تطويرات« عدة. 
مل يعد احلطب الوسيلة الوحيدة لتشغيلها، بعدما باتت 

تعمل على املازوت والغاز والكهرباء.
محرتفات الفضة: ليس كل ما يلمع ذهبًا
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تصوير علي حشيشو

االستقالل  بقلعة  ومواردها  إرثها  حصر  الوادي  راشيا  ترفض 
اليت تفرض قاعدة »زوروني كل سنة مرة«، يف إطار االحتفاالت 
باملناسبة يف 22 تشرين الثاني. البلدية احلالية مع اجلمعيات البيئية 
يؤثر فيه  والثقافية، جتهد للرتويج لنشاط متكامل طوال عام ال 
سوى طقس الشتاء القاسي يف سفح حرمون. متلك راشيا الوادي 

موارد عدة جتعلها موقعًا سياحيًا دائمًا.
البيئية والدينية اليت تعتمد  إىل قلعة االستقالل، هناك السياحة 
الطبيعة باجتاه جبل حرمون، وال  التسّلق والسري يف  على أنشطة 
سيما يف عيد جتلي السيد املسيح يف 6 آب. علمًا بأن راشيا جزء 
الرتاثي  السوق  أما  اللبناني وتضم بيت ضيافة.  من درب اجلبل 
الفرنسي، فله خمطط خاص الستفادة  االنتداب  املشيد يف زمن 
واملدافئ  الفضة  حلي  ويضّم حمرتفات صناعة  احلجر،  من  البشر 
)الصوبيات( وحمال بيع املنتجات الغذائية الشهرية، كألبان وأجبان 
املاعز اليت ترعى من جبل الشيخ، والعسل الذي ينتجه النحل الذي 
يتغذى على شوك اجلبل ودبس العنب ومنتجات القمح. »نريد أن 
البلدية  رئيس  يقول  بقوة«،  السياحية  اخلريطة  إىل  راشيا  نعيد 
بسام دالل لـ«األخبار«. جيري العمل على إنشاء متحف مشع داخل 
القلعة يروي حكاية القلعة منذ عهد الصليبيني إىل استقالل 1943، 
أصحاب  السوق، يشجع  الفرنسيني. يف  1925 ضد  بثورة  مرورًا 
احملال على إعادة افتتاح حماهلم املقفلة بسبب قلة احلركة وحتويلها 
إىل مقاٍه ومطاعم أو نقاط لبيع املنتجات احلرفية والغذائية. نزار 
مهنا، رئيس مجعية »راشيا أند بيوند«، لفت إىل ختصيص يوم يف 
تشرين األول من كل عام كيوم لدبس العنب. هذا العام يقام يف 

8 تشرين األول املقبل.
لدى راشيا الوادي الكثري، لكن ما الذي ينقص؟ »الطقس القاسي 
شتاًء، وُبعد املسافة عن بريوت، يؤثران يف جذب الزوار«، يقول 
دالل. لكن التحدي اإلضايف فرضته األزمة السورية اليت أثرت يف 
احلركة االقتصادية والسياحة البيئية والدينية، حيث منع الرواد من 
الوصول إىل جبل الشيخ منذ بدء األحداث. يف ظل تلك العوامل، 
»معظم  الريفية.  التنمية  يف  التوازن  انعدام  مع  السكان  يتكّيف 
لتدبر  األقل  على  وظيفتني  يف  العمل  إىل  يضطرون  املقيمني 
املعيشة« يقول مهنا. من هنا، ينقسم النشاط االقتصادي حبسب 
والدبس  للعسل  والصحو  الصوبيات،  لصناعة  الشتاء  الطقس: 

والسياحة البيئية.

»الصوبيات«: هنا ينحت »شيوخ التدفئة« تحفهم

كانت هذه املنطقة سوقًا رئيسيًا لتصدير احللّي املصنوعة منه إىل 
الدول اجملاورة. والد املقت كان يبيع احللّي الفضية يف سوريا 
األطرش  آل  أمراء  كانوا  الزبائن  أبرز  األردن.  وشرق  وفلسطني 
يف جبل العرب الذين كانوا يهدون نساءهم حلّي الفضة ويزينون 
خيوهلم بها. ملعت الفضة يف راشيا الوادي حنو عام 1850 على يد 
عيسى الراسي الذي تعلم الصنعة على حرفيني أتراك. ذاع صيت 
الراسي، وبعده عائالت شاتيال وأيوب، فانتشرت احلرفة حتى ضّمت 
البلدة يف بعض األوقات حنو 40 حمرتفًا. حبسب املقت، اتسمت 
احلرفة بالعائلية، إذ كان األب رب العمل، والزوجة واألوالد العمال 
بسبب  للحرفة  الذهيب  العصر  شهد  الشهابي  العهد  املساعدين. 
إقبال األمراء واألمريات عليه. لكن الضربة القاضية جاءت مع اندالع 
حرفيًا،   180 حنو  هناك  كان  حينها،   .1975 عام  األهلية  احلرب 
وال  االغرتاب،  دول  إىل  معهم  موهبتهم  ومحلوا  هاجروا  معظمهم 
الصناعة  هذه  واجهت  احلرب،  انتهاء  بعد  الالتينية.  أمريكا  سيما 
نوعًا جديدًا من التحديات متّثل يف منافسة احللّي املستوردة، وال 
سيما من إيطاليا وتركيا والصني. »الفرجني برجني« يقول املقت، 
منتقدًا إقبال الناس على شراء املنتج املستورد، برغم تفوق املنتج 

احمللي مجاليًا ونوعيًا.
ورغم أن الفضة متنح طاقة إجيابية للجسم، احنسر التزّين بها يف 
العقود املاضية. إذ طغى الذهب على الفضة يف االستخدام اخلاص 
وتقديم اهلدايا، وال سيما للعرائس. ضيق احلال االقتصادية قد 
استبدال  يف  يرغبون  قد  كثريين  إن  إذ  إجيابي،  وجه  له  يكون 
هدية الفضة بهدية الذهب، بسبب تشابه التصاميم، وفارق السعر 

الشاسع بينهما.

غّطى عصام املقت جدران حمله الصغري بلوحات رّسام سوري نزح 
تضامن  ال شعوريًا،  زهيد.  بسعر  فنه  بيع  إىل  واضطر  حلب  من 
صانع احللّي من الفضة مع زميله احلليب »ألن مصرينا يكاد يكون 

متشابهًا بسبب التحديات االقتصادية واألمنية«.
عند مدخل سوق راشيا األثري، يف حمرتف املقت للصناعة التحويلية 
للفضة، حركة البيع خفيفة جدًا. الواجهة مزدمحة بتصاميم خمتلفة 
بحات. يف إحدى  لألساور والعقود واخلوامت واألقراط واخلالخل والسُّ
الفضة إىل قطع فنية. احلريف  زوايا احملل، حيّول املقت أسالك 
اخلمسيين امتهن هذه احلرفة من سن العشرين. يف البداية، كان 
يصّنع قطعًا بأربعة أشكال، قبل أن يطّور تقنياته وأساليبه ويبتكر 
»موديالت« خاصة به. ُتذّوب ألواح الفضة اخلام )تعرف بالروباس( 
القوالب  من  بالبودقة(.  )يعرف  الطني  من  املصنوع  الفرن  يف 
سنتيمرتًا   40 بطول  أصابع  شكل  على  خترج  بالريزك(،  )تعرف 
وبسماكة نصف سنتيمرت، وتوضع يف آلة خاصة لتخرج منها أسالكًا 
رفيعة، ُتَلّف فوق لوحة من الصخر، قبل أن »ُتطّبق« وفق التصاميم 
مربومة  صغرية  »بنسات«  دقيق:  لشغل  بسيطة  عّدة  املطلوبة. 
ومالقط وبودرة بيضاء تستخدم يف التلحيم. بعدها، ُتنّشف القطعة 
باألسيد وتنّظف باملياه احللوة ثم بنشارة اخلشب إلزالة الشوائب.

الفضة املشغولة هنا عيارها 925 أو 100 يف املئة، حبسب املقت 
منتشرة يف  كانت  أربعة حمرتفات  من  احلرفة  أسرار  التقط  الذي 
السوق الرتاثي. أصحابها ماتوا من دون أن يتابع املسرية أوالدهم 
الوادي،  راشيا  يف  القطاع  هذا  اقتصر  تدرجيًا،  أقرباؤهم.  أو 
املقت  وحمرتف  اللحام،  آل  حمرتف  اثنني:  حمرتفني  على  أخريًا، 
الذي نقل أسرار املهنة اىل زوجته وابنته. احنسرت الفضة بعدما 

يف  أسهمت  الدينية  اخلصوصية  بعنبها.  الوادي  راشيا  تفاخر 
ال  »الدبس  النبيذ.  غري  استثماره يف  على  عائالتها  معظم  تركيز 
يقل لّذة وفخامة عن النبيذ، إن يف طريقة الصنع أو يف الطعم« 
اللبناني »جتوهر« يف تراب سفح  أنواع العنب  جيمع الراشانيون. 
جبل حرمون يف منطقيت السهام والكرمات: الفضي والبقصاصي 
علمي  وعني  والسرعيين  زحلة  والقاصويف  والسلطي  والبياضي 
مغدوشة... معاصر العنب كانت منتشرة سابقًا يف وادي التيم. 
املعاصر وأجرانها كانت حمفورة بالصخر. العائلة تتجمع يف كروم 
العنب يف موسم القطاف ثم تتحلق يف البيادر حول املعاصر لعصر 
العنب وطبخه ليعقد الدبس. يف األجران الصخرية، اليت حتولت إىل 
خشبية يف وقت الحق، كان العصر بالقدمني. تدعس حبات العنب 
نار احلطب  »اخللقينة« على  الذي يطبخ يف  العصري  ليسيل منها 
طوال يوم واحد. أجداد سهيل القضماني كانوا يديرون معصرة يف 
بـ«الستانلس  أما هو وشقيقه بهاء، فقد افتتحا معصرة  الصخر. 
على  اعتمدوا  لكنهم  أجدادهم،  حبرفة  الشبان  متّسك  ستيل«. 
األساليب احلديثة »اليت توفر منتجًا نظيفًا« حبسب الشيخ سهيل. 
العصري  حتّول  اليت  اآللية  املكابس  حّلت  بالقدمني،  الدعس  بدل 
إىل اجلرن لطبخه بالبخار على درجة حرارة تفوق املئتني يف نصف 
وحتّول  خارجًا  والقشور  البذور  تلفظ  العصر  آالت  فقط.  ساعة 
العصري صافيًا. يقّر الشيخ سهيل بأن الدبس احلديث يفتقر إىل 
قيمة غذائية كانت توفرها طريقة اإلعداد البدائية. سابقًا، كانت 
أن  الطبية  الدراسات  بينت  العنب تعصر بقشورها وبذورها.  حبة 
للبذور فوائد عالجية. حرصًا على فوائده، حيفظ الشيخ البذور جانبًا 
القشور  املواشي  مربي  بعض  يطلب  فيما  الناس،  على  ويوزعها 
الناجتة إلطعامها للمواشي كعلف طبيعي. العصري ال يعقد دبسًا إال 
بإضافة »احلّوارة« إليه. تراب أبيض من جبل احمليدثة املطل على 
أثناء الطبخ، يركد يف  راشيا، يضاف بكميات قليلة إىل العصري 

دبس العنب: صناعة يتوارثها الراشانيون

القعر بعد أن مينحه كثافة.
يف  الطبقات  خمتلف  مبتناول  حلوى  كان  العنب  دبس  أن  برغم 
العقود املاضية، إال أن الطبقية تدخل يف صناعته. تتوارث الذاكرة 
العنب.  يعصر  من  على  يطلق  الذي  »الرباك«  مصطلح  اجلماعية 
والقيم  الطبقية  العصري.  طبخ  على  املشرف  فهو  »الشيخ«،  أما 
»يوم  سواء.  حد  على  تالشت  العنب  مبوسم  املرتبطة  االجتماعية 
على  الوصف  ذلك  الراشانيون  يطلق  كان  دبسك«،  يوم  عرسك 
موسم قطاف العنب وعصره، تيمنًا بوفرة الرزق وتالقي الناس جنبًا 
إىل جنب. كان القطاف والعصر، حلقات تطلق فيها األهازيج يف 
مطلع اخلريف، حتضريًا لوداع الصيف قبل حلول الشتاء القاسي. 
انقراض العدد األكرب من املعاصر وحتول ما بقي إىل معاصر آلية، 

ألغى اليد العاملة ملصلحة اآلالت الصامتة.
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مــقاالت وتـحقيقات

بلدية بريوت تفّرط بعقاراتها: بيع 500 فضلة عقارية يف مدينة بائسة
تتحكم ثقافة الباطون بإدارة بلدية بريوت، وتسود املنافع اخلاصة 
بلدية  وأمالك  عاّمة  مساحات  من  بقي  ما  على  والكبرية  الصغرية 
خمصصة للنفع العام... ال حيتاج األمر إىل املزيد من األدلة، تكفي 
مراجعة سريعة لقرارات اجملالس البلدية املتعاقبة، ليتبني كيف تفرِّط 
حبقوق سكان املدينة، حبجة أنها تبيع »فضالت عقارية« ال تنفع العام، 
ولكنها تنفع اخلاص! لو كانت البلدية صادقة بوعودها »االنتخابية« 
ألنشأت احلدائق وقامت بالتشجري وتوسيع األرصفة ووصل الشوارع 
وبناء الساحات والنقل السلس واملمرات املخصصة للمشاة ومواقف 
اخلاصة،  العقارات  من  املزيد  والستملكت  والسيارات...  الباصات 

وملا باعت ما بقي من عقارات عامة.
البيئية والصحية واهلندسية، اليت تدق ناقوس اخلطر  التقارير  كل 
وتعلن مدينة بريوت مكانًا غري مناسب للعيش الكريم، ال تنفع يف 
تغيري الذهنية اليت تدير بلدية بريوت. فاجملالس البلدية املتعاقبة، 
حتت وصاية احملافظ، تتخلى عن العقارات الصاحلة لتنفيذ مشاريع 
من مالك  عدد  السكان، ملصلحة  ُتسهم يف حتسني مستوى عيش 
العقارات واملطورين العقاريني الساعني إىل تعظيم أرباحهم وزيادة 

منسوب البشاعة الذي بات يسُم وجه بريوت.

ال يوجد عائق حقيقي أمام حتويل مدينة بريوت إىل مدينة حترتم احلّيز 
كما  ندرتها  أو  العقارات،  نقص  استعماالته.  وتوّسع  وتبنيه  العام 
الكثري  بريوت  بلدية  متتلك  إذ  واهية،  حّجة  ليست سوى  يرددون، 
على  واملالية  القانونية  القدرة  ومتتلك  العاصمة،  العقارات يف  من 
والتنقل  البيئة واجملتمع  لتنفيذ مشاريع ختدم  منها،  املزيد  امتالك 
وذوي  السن  وكبار  األطفال  احتياجات  وتليب  داخلها،  السلس 
أن  إال  اهلوائية.  الدراجات  واملشاة ومستخدمي  اخلاصة  االحتياجات 
العشرين املاضية، فعلت  السنوات  البلدية املتعاقبة، يف  اجملالس 
عكس ذلك متامًا. باعت حنو 500 عقار إىل مالك وجتار بناء ومقاولني 
العشوائية،  واألبنية  الباطون  بزنانري  املدينة  خنقوا  و«قبضايات« 
فتضاعفت الكتل اإلمسنتية على حساب األرصفة والفسحات اخلضراء 

واملتنفسات لألطفال والشباب واملسنني.

عقارات متناثرة يف األحياء املكتظة
عندما تنّفذ بلدية بريوت مشاريع شّق شوارع أو توسيعها أو إقامة 
تستملك  أو  متلكها  عقارات  تستخدم  وجتهيزات  وأبنية  حتتية  بنى 
عقارات خاصة، ينتج من هذه املشاريع استهالك للعقارات اململوكة 
العقارات  أجزاء من هذه  واملستملكة وفق حاجات املشروع، وتبقى 

غري مستخدمة.
تسّمى هذه األجزاء »فضالت عقارية«، وهي متناثرة يف أرجاء املدينة 
أمتار قليلة معدودة  وداخل األحياء املكتظة، وتراوح مساحاتها من 

إىل مئات األمتار املربعة.
الصغرية،  الفضالت  ببيع  املتعاقبة  بريوت  بلدية  جمالس  تكتِف  مل 
الكبرية وحرمت املدينة وسكانها منفعتها  الفضالت  باعت  بل غالبًا 
العامة، وال سيما أن هناك اتفاقًا عامًا على حاجة بريوت لكل شرب 
عام فيها من أجل جتميل صورتها وتوفري فسحات عامة ختفف وطأة 

الدخان األسود والكتل الباطونية.
يف  العمراني  التخطيط  يف  األستاذة  فواز،  منى  املهندسة  تقول 
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األجرة  لسيارات  موقفًا 
ونزول  للتوقف  والباصات 
من  صعودهم  أو  الركاب 
وسّد  السري  عرقلة  دون 
حتتاج  املدن  الطريق... 
كي  واحد  مربع  ملرت  حتى 
مزهرية  أو  شجرة  تنتصب 
أو  فين  نصب  أو  مقعد  أو 
ال  الذاكرة...  حُتيي  لوحة 
»الصغر«  امسه  مانع  يوجد 

أو »الشكل«.
التفريط  أن  فواز  تشرح 
»يضّر  العقارية  بالفضالت 
واجتماعيًا،  بيئيًا  املدينة 
ألن العاصمة حباجة لسلسلة 
من  اخلضر،  الفسحات  من 
أجل حتسني النقل عرب ربط 
الشوارع ببعضها، وتقليص 
استعمال السيارات، خفض 
تشجيع  التلوث،  مستوى 
السري  على  املواطنني 
صحتهم،  على  واحلفاظ 
وطيدة  عالقة  وخلق  اللهو 
ومدينته«.  املواطن  بني 
وحتى يف حال صغر مساحة 
ميكن  ال  حبيث  الفضلة، 
كحديقة  منها  االستفادة 
للسيارات،  وموقف  عامة 
تقول فواز: »ميكن االكتفاء 
خشيب  ومقعد  شجرة  بزرع 
إىل جانبها، عوضًا عن بيعها 
يف  واملساهمة  للمقاولني 
استثمارهم  عامل  زيادة 
الباطونية  الكتل  لزيادة 
ال  اليت  العشوائية  واألبنية 
للمساحات  اهتمام  أي  تعري 

اجلوانب القانونية
»بريوت  عنوان  حتت  مؤمترًا  عيتاني  عقد  اجلاري،  العام  بداية  يف 
نسبة  زيادة  وأبرزها:  امللّحة،  املشاريع  فيه  عرض  وبكرا«،  اليوم 
أهلها  مبنفعة  بريوت  بلدية  باهتمام  موحيًا  اخلضراء،  املساحات 
واستثمار أمواهلم البلدية يف خدمتهم. إال أن املمارسة بقيت أسرية 

الصفقات والتنفيعات.
لالستفسار  البلدية  يف  املسؤولني  إىل  الوصول  »األخبار«  حاولت 
منهم بشأن قضية بيع الفضالت، إال أن األجوبة احنصرت باجلوانب 
القانونية. يقول عضو جملس بلدية بريوت هاغوب ترزيان، إن »البلدية 
غري ملزمة ببيع الفضالت ألصحاب العقارات املالصقة، ولكن ميكن 
اإلدارة ضمن القانون إلزام صاحب العقار بشراء الفضلة«. بدوره، 
ينفي أحد املسؤولني يف التنظيم املدني أن يكون هناك قانون يلزم 
املطالبة  اجملاور  العقار  ميكن صاحَب  ولكن  فضالتها،  ببيع  البلدية 
بضمها إىل عقاره، وهو ما ال حيصل رمسيًا من دون موافقة حمافظ 

بريوت على الطلب، أي مبوافقة احملافظ زياد شبيب حاليًا.

فضالت للقبضايات
يسطو بعض »القبضايات« احلزبيني على العديد من األمالك البلدية 
يف  صربا  تعاونية  فقرب  أحد.  يردعهم  أن  دون  من  والفضالت 
بريوت، على سبيل املثال، هناك فضلة عقارية ملك لبلدية بريوت 
أن  بالل محد  السابق  بلدية بريوت  رئيس  يعتزم  وألهاليها، وكان 
حيوهلا إىل حديقة عامة. غري أن الواقع بّدد نيات محد، بعد أن تبنّي 
أن هذه الفضلة يسيطر عليها منذ أعوام أحد »قبضايات« املنطقة 
األول  جزأين:  إىل  مة  مقسَّ اليوم  وباتت  املستقبل،  تيار  أتباع  من 
القمار. تغلبت املنفعة احلزبية  سوق خضار، والثاني مقهى أللعاب 
على املنفعة العامة، فرتكت الفضلة حلكم القبضايات احملميني وحرم 
سكان الطريق اجلديدة فسحًة خضراء كان ميكن أن تشكل متنفسًا 

للعديد منهم.

حجج أقبح من ذنب
باالستناد إىل قرارات اجملالس البلدية يف بريوت، ُتستخَدم احلجج 
اآلتية لبيع الفضالت: »الفضلة غري صاحلة لالستعمال العام بسبب 
لالستثمار«،  قابلة  غري  بور  »أرض  ومساحتها«،  اهلندسي  شكلها 
لالستعمال  قابلة  غري  ومساحتها جيعالنها  اهلندسي  الفضلة  »شكل 
العام«، »خالية من أية إنشاءات عامة والتخطيط منفذ أمامها«، »مل 

تعد ضرورية لتحقيق املنفعة العامة«.

رىل إبراهيم

البلدية غري ملزمة ببيع الفضالت ألصحاب العقارات املالصقة )أرشيف(

اخلضراء ضمنها«.

بيع 500 فضلة عقارية
يبلغ املتوسط العاملي حلصة الفرد من املساحات اخلضراء حنو 9 أمتار 
مربعة، ولكنه ال يتعّدى يف بريوت 0.8 مرت مربع، حبسب تقديرات 
»مشروع بريوت األخضر«، الذي أطلق يف عام 2013. يدرك اجمللس 
دراسة  أظهرت  ويتجاهلها. كما  احلقيقة  البلدي ملدينة بريوت هذه 
أجرتها اجلامعة األمريكية يف بريوت أن املعدل السنوي لنسبة غاز 

»ديوكسيد النيرتوجني« يبلغ 58 ميكروغرامًا يف 
املرت املكعب، بينما املعدل األقصى الذي تسمح 
به منظمة الصحة العاملية هو 40 ميكروغرامًا يف 
املرت املكعب. يدرك اجمللس البلدي ذلك، ولكنه 
ال يهتم، املهم حتقيق الربح املادي لبعض األتباع 

وأصحاب النفوذ!

الفضالت  بيع  معدل  أن  يتبني  البلدية  اجملالس  قرارات  مبراجعة 
العقارية يف األعوام العشرين املاضية يقارب الـ500 فضلة عقارية. 
الفضالت يف  بيع  قرارات  من  عّينة  اخترَيت  املقارنة،  وعلى سبيل 
3 سنوات، موزعة على ثالثة عهود، لثالثة رؤساء بلدية متعاقبني، 
ليتبني أن اجمللس البلدي برئاسة عبد املنعم العريس باع يف عام 
2009 وحده ما يقارب 35 فضلة عقارية. ويف عهد بالل محد باع حنو 
20 فضلة يف عام 2015. ويف عهد مجال عيتاني باع 15 فضلة منذ 

أواخر آب 2016 حتى شهر أيار 2017.
جتدر اإلشارة إىل أن عبد املنعم العريس، وعلى الرغم من إمعانه يف 
بالشراء  الراغب  الطرف  على  يشرتط  كان  العقارية،  الفضالت  بيع 
التزام القرار 836 الصادر يف عهده، الذي حيدد شروط الفضالت 

وبيعها باآلتي:
1- إذا كانت مساحة الفضلة املطلوب شراؤها تبلغ 16 مرتًا مربعًا وما 

فوق، تزرع شجرة واحدة يف كل 16 مرتًا مربعًا.
2- يرتك 75% من مساحة الفضلة كفسحة خضراء، أو ترتك مساحة 
العقار يف مكان مرئي، واألفضل على  الفضلة يف  موازية ملساحة 
الواجهة، وأن ال تكون املساحة اخلضراء ممرًا، وختصيص نسبة %25 

كموقف سيارات أو ممرات.
التزم العريس بهذا القرار إىل حد ما، إذ ُألغَيت عدة صفقات مل تطبق 
تلك الشروط، ولكن محد وعيتاني جتاهال هذا القرار كليًا، وآثرا بيع 

الفضالت من دون أي شروط أو قيود.

تراوح 
مساحات هذه 
الفضالت من 
أمتار قليلة إىل 

مئات األمتار

واملسؤولة  بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة 
»بريوت  يف  البديلة«  بريوت  »بلدية  عن 
جزء  هي  العقارية  »الفضالت  إن  مدينيت«، 
وهي  السلس،  التنقل  خمطط  من  أساسي 
تشكل خزانًا من الفسحات الصغرية اخلضراء 
اليت تسهل التنقل«، لذلك من املهم »ترك 
للمواطنني  ومتنفس  عامة  كمساحة  الفضلة 

تاليًا  واالستفادة من مساحتها إلنشاء مواقف حتتها ونقل السيارة 
الفضلة  »تصبح  لفواز،  وفقًا  هكذا،  حتته«.  إىل  الطريق  فوق  من 
جزءًا من شبكة تريح املدينة وختلق عدة حمطات فيها تصل املدينة 
التنقل وتوسيع األرصفة وزيادة فسحات  بعضها ببعض، لتسهيل 

املشاة«.
كل مرت مفيد

عندما أعلن مشروعه االنتخابي، رّكز رئيس بلدية بريوت )احلالي(، 
منطقة  بريوت  وجعل  السلس  التنقل  مشروع  على  عيتاني،  مجال 
خضراء. هذان املشروعان جيسدان طموحًا للسكان احملرومني أدنى 
احلقوق يف املدينة. قدمت »إيل دو فرانس« املساعدة الفنية لتحقيق 
هذين املشروعني، إال أن عيتاني رمى الدراسات واملخططات املنجزة 
وسار على درب أسالفه، وأطلق مثلهم محلة بيع الفضالت اليت متثل 

عنصر القوة للدراسات واملخططات.
»الفضالت«  بيع  حجج  أن  يتبني  البلدية،  اجملالس  قرارات  مبراجعة 
تتعلق بـ«شكلها اهلندسي« و«صغر مساحتها«، ولكن هذه احلجج ال 
تقنع املعماريني واملهندسني وخمططي املدن الذين يصممون مساحة 
مجيلة يف املدينة تقوم على 10 أمتار مربعة، مثاًل، وتضم مقعدين 
يصممون  أو  املكتظ،  احلّي  سكان  ليستخدمها  أشجار  و3  خشبيني 

منى فواز: 
»الفضالت 

العقارية هي 
جزء أساسي من 
مخطط التنقل 

السلس«
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مـقاالت وتـحقيقات

»موديز« خفض  الدولية  التصنيف  قّررت وكالة 
 B2 من  اللبنانية  للحكومة  السيادي  التصنيف 
يتصل  ال  السبب  أن  الوكالة  ترى   .B3 إىل 
جملس  أقرها  اليت  الضريبية  بـ«اإلصالحات 
كبحه«،  وصعوبة  العجز  بـ«اتساع  بل  النواب«، 
الناتج  جممل  من   %140 إىل  ارتفاعه  تتوقع  إذ 
احمللي يف 2018 بعدما كان 121% يف 2011، 
وهذا ما يضعه ضمن »ثالث أعلى نسبة سّجلتها 

التصنيفات السيادية«.
الدولية  التصنيف  وكالة  أصدرت  آب،   25 يف 
»موديز« تقريرًا ختفض فيه تصنيف لبنان للدين 
إىل B3، وعزت   B2 األمد من الطويل  السيادي 
إىل  املالي  العجز  بارتفاع  توقعاتها  إىل  السبب 
140% من الناتج احمللي اإلمجالي، وإىل صعوبة 
 2017 السنتني  خالل  العجز  هذا  على  السيطرة 

و2018.
املستقبلية  النظرة  حتسني  قّررت  الوكالة  لكن 
أن  آملة  »مستقّرة«،  إىل  »سلبّية«  من  للبنان 
يؤدي التوافق السياسي الذي شهده لبنان، منذ 
انتخاب رئيس للجمهورية، إىل حتقيق املزيد من 
اإلصالحات املالية اليت تعّزز قدرة احلكومة على 

مواجهة الدين العام والعجز املالي.
ال يعّد تقرير »موديز« مؤشرًا سلبيًا طارئًا، إذ إن 
تصنيف الدين السيادي الطويل األمد للبنان كان 
الوكاالت  أعلى من تصنيفات  الوكالة  لدى هذه 
و«ستاندر  »فيتش«  وكالتا  سيما  وال  األخرى، 
أند بورز« اللتان تضعان الدين السيادي الطويل 
األمد للبنان عند مستوى )-B(، وهي درجة موازية 
»موديز«. وهذا املستوى من  لدى   )B3( لدرجة 
التصنيف يعّد احلّد الفاصل لالنتقال إىل مستوى 
كلفة  ارتفاع  إىل  ويؤدي  املخاطر،  من  أعلى 
 )B-( متويل الدين وصعوبة متويله. االنتقال من
سلبية  سقطة  سيشّكل   )CCC+( إىل   )B3( أو 
على  السيطرة  على  الدولة  قدرة  صعيد  على 
من  بّد  وال  ومتويله.  العام  والدين  املالي  العجز 
اليت  واملعطيات  األرقام  أن  االعتبار،  يف  األخذ 
استندت إليها »موديز« خلفض التصنيف إىل هذا 
املستوى بالتزامن مع حتسني النظرة املستقبلية 
لعام  مقّدرة  أرقام  هي  مستقر،  إىل  سليب  من 
2017، وال سيما يف ما يتعلق مبيزان املدفوعات 
بالعمالت  واالحتياطات  الرأمسالية  والتدفقات 
لبنان. فقد طرأت تغريات  األجنبية لدى مصرف 
على هذه األرقام بني أيار وحزيران )فرتة دراسة 
وضع  تستوجب  كانت  وآب  متوز  وبني  موديز(، 

قراءة معايري التصنيف بنحو خمتلف.
على أي حال، تتوقع موديز أن يبلغ دين لبنان 
ثالث  وهو  اإلمجالي،  احمللي  الناتج  من   %140
لدى  السيادية  التصنيفات  سّجلتها  نسبة  أعلى 
ارتفع كثريًا منذ  الدين  أن  الوكالة. وتشري إىل 
2011 إىل اليوم حني كان يبلغ 121%، وهو ما 
يعكس اتساع العجز املالي. وباإلضافة إىل ذلك، 
هناك معايري أخرى تعكس الوضع املتدهور مثل 
منّو احلاجات املالية، تسديد الفوائد، نسبة الدين 

إىل التحصيل، كلها تعكس الوضع املتدهور.
إىل  يعود  ال  موديز،  رأي  يف  التدهور،  سبب 
الضرائب  )إقرار  األخرية  املالية  اإلصالحات 
هذه  إن  إذ  والرواتب(،  الرتب  سلسلة  لتمويل 
اإلصالحات اليت أقرها جملس النواب »ال ميكنها 
أن ختفض العجز يف 2017 و2018 رغم أنها تعّد 
صانعي  بني  إمجاعًا  تعكس  وهي  إجيابيًا  عنصرًا 
خطوات  الوكالة،  حبسب  املطلوب،  القرار«. 
»إن  العام  الدين  مسار  عكس  أجل  من  إضافية 
كبح  يواصل  األصول  وفق  مقّرة  موازنة  غياب 
االتفاق  أن  علمًا  بالدين،  املتعلقة  اإلصالحات 
األخري على مترير املوازنة ليس واضحًا وإذا أقرت 

املوازنة فستكون متأخرة جدًا«.
يّتسع  اخلارجي  »العجز  أن  إىل  الوكالة  وتشري 
امليزان  يف  العجز  هو  بذلك  املقصود  جمددًا«. 
 2016 مليار دوالر يف   13.6 بلغ  الذي  التجاري 
أو ما يعادل 26.2% من الناتج احمللي اإلمجالي، 
مقارنة مع 13.1 مليار دوالر أو ما يعادل %25.8 
من الناتج يف السنة السابقة. ما يكّرس خماوف 
الوكالة أن لبنان كان يستفيد من تراجع يف أسعار 
النفطية واستمرار يف تدفق حتويالت  املشتقات 
املغرتبني من دون أن تتعافى اإليرادات الناجتة 
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من السياحة. ففي النتيجة، سّجل احلساب اجلاري 
عجزًا يبلغ 8.4 مليارات دوالر أو ما يعادل %18.8 
من الناتج احمللي يف 2016 وسيبقى مرتفعًا يف 
2017، وهناك ضغوطات مستمرة على السلطات 
أجل  من  املطلوبة  األجنبية  العمالت  تدفق  لدعم 
مصرف  به  يقوم  أمر  وهو  اخلارجي،  العجز  دعم 
بها  )املقصود  األخرية  العمليات  خالل  من  لبنان 

اهلندسات املالية اليت ينفذها دوريًا(.
ال تذكر الوكالة كلفة هذه اهلندسات، وال األثر 
الذي ترتكه على التعامل مع املال العام وإعادة 
هذه  إىل  باإلشارة  تكتفي  بل  الثروة،  توزيع 
لبنان  الوحيدة لتغذية  القناة  اهلندسات بوصفها 
بالعمالت األجنبية اليت حيتاجها. الوكالة تنظر فقط 
إىل استمرار هذا النموذج بصرف النظر عن كلفته، 
للبنان من  املستقبلية  النظرة  ترّبر حتسني  وهي 
سليب إىل مستقر، بالقول إن »مؤشرات التوافق 
السياسي اليت ظهرت أخريًا تشي بإمكانية حتقيق 
استقرار أكرب يقدم دعمًا للقوة املؤسساتية والنمو 
يف املستقبل. ففي تشرين األول 2016، وافق 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  على  النيابي  اجمللس 
ثم   ،2014 أيار  منذ  املنصب  يف  شغور  بعد 
 ،2016 األول  كانون  يف  احلكومة  تشكيل  جرى 
 …2017 حزيران  يف  جديد  انتخابي  قانون  وأقّر 
مستوى  اخنفض  أن  التوافق  هذا  نتائج  ومن 
حّدًا  ووضع  السياسية  األحزاب  بني  االستقطاب 
احلكومة  فعالية  قّوض  الذي  السياسي  للشلل 
وهو  اإلصالحات،  متواصل يف  تأخري  إىل  وأدى 

يتيح البدء يف تنفيذ إصالحات تأخرت طوياًل«.
إقرار  وترية  يف  تسارعًا  »موديز«  تتوقع  لذا، 
ذلك  يف  مبا  واملالية،  االقتصادية  اإلصالحات 
اإلصالحات يف قطاع الطاقة. »هناك دالئل على 
اإلصالحات  من  املزيد  إلقرار  احلكومة  استعداد 
املالية واملزيد من التدابري اليت ميكن أن تشكل 
املدى  على  الديون  حتمل  على  للقدرة  دعمًا 
الطويل. ومن املرجح أيضًا أن جيذب هذا التوافق 

السياسي دعم املاحنني الدوليني«.
إىل  املستقبلية  النظرة  حتسني  أسباب  ومن 
على  وقدرته  رغبته  »أثبت  لبنان  أن  مستقرة، 
علمًا  الضاغطة،  الظروف  الديون يف ظل  تسديد 
بأنه حيافظ على احتياطات كافية. ورغم أن معايري 
تصنيف الدين ضعيفة وأدت إىل تصنيف الديون 
مستوى  عند  لبنان  يف  األمد  الطويلة  السيادية 
وحبسب  B3، إال أنه مت احتواء خماطر السيولة«. 
يف  أسهمت  اخلارجية  التدفقات  فإن  الوكالة، 
زيادة االحتياطات ويف دعم سعر صرف اللرية. 
»احتياطات مصرف لبنان وصلت إىل 40.2 مليار 
مليارًا   38.9 بعدما كانت  أيار 2017،  دوالر يف 
التدفقات  وترية  استدامة  عام.  حنو  قبل  دوالر 
بالعمالت  الودائع  تدفقات  وخصوصًا  املالية، 
األجنبية اليت متّد املصارف التجارية بالنقد األجنيب 
واليت حيملها مصرف لبنان، كافية لتعويض عجز 

احلساب اجلاري«.
لكن املشكلة اليت تشري إليها الوكالة، أن لبنان 
»حيتاج إىل تدفق ودائع بالعمالت األجنبية بقيمة 
9 مليارات دوالر هذه السنة بهدف احلفاظ على 
االستقرار املالي، وهو تلقى بالفعل 5.5 مليارات 

دوالر يف النصف األول من 2017«.
ارتفاعًا؟  أو  نزواًل  التصنيف  يدفع  الذي  ما  إذًا، 
مرتبط  لبنان  تصنيف  حتسني  إن  موديز  تقول 
الدين  مسار  على  وأثرها  املالية  باإلصالحات 
يف  كبري  حتّسن  حصول  جلهة  وخصوصًا  العام، 
فمرتبط  التصنيف،  خفض  أما  اخلارجي.  امليزان 
االحتياطات  على  كبرية  ضغوطات  حبصول 
بالعمالت األجنبية، مبا يف ذلك احتمال تراجع تدفق 
الودائع، الذي يفاقم خطر حدوث أزمة يف ميزان 
املدفوعات، ما يهدد قدرة القطاع املصريف على 

مواصلة متويل احلكومة.

مـوديز ختفض تصنيف لبنان: العجز املالي يّتسع
محمد وهبة

مل تنتظر واشنطن والرياض وقتًا طوياًل قبل 
بدء اهلجوم على املقاومة، إثر انتصار اجلرود 
على داعش. ومفاجأة العاصمتني مل تأِت من 
قوى  َدت  ُجنِّ حيث  العراق،  من  بل  بريوت، 
حزب  إىل  مباشرة  انتقادات  لتوجيه  سياسية 

اهلل وأمينه العام السيد حسن نصراهلل.
األمريكي  القرار  بدا  بغداد،  إىل  بريوت  من 
واضحًا يف اليومني املاضيني، إلسقاط مفاعيل 
التقاء القوى املقاومة لإلرهاب من على جانيب 
اللبنانية السورية رغمًا عن »فيتوات«  احلدود 
واشنطن، وترحيل ما بقي من املسلحني باجتاه 
ما بقي هلم يف البادية السورية، وباألخص يف 

مدينة البوكمال يف ريف دير الزور الشرقي.
اجلداالت  مستغربة  تكن  مل  رمبا  بريوت،  يف 
»التحرير  انتصار  إزاء  )املعتادة(  السياسية 
الثاني«، لكّن الوقع يف بغداد جاء ثقياًل وحمماًل 

بكثري من الرسائل السعودية ــ األمريكية.
حيدر  العراقي  الوزراء  رئيس  خرج  حني 
إّنه  إذ  اهلل،  حزب  منتقدًا  الثالثاء،  العبادي، 
رأى أّن »صفقة الرتحيل« تهّدد العراق، سريعًا 
شعر البعض بأّن »فتنة البيت الشيعي« اليت 
تسعى إليها السعودية والدوائر األمريكية، قد 
انطلقت شرارتها من العاصمة اليت أوقفت قبل 
ثالثة أعوام »التمدد الداعشي« عند أبوابها، يف 
وقت كان فيه األمريكيون يرفضون مساعدتها 
يف أي شيء قبل أن تنفذ طهران وحلفاؤها 

شروطًا حملية وإقليمية.
جلمهور  »صادمًا«  العبادي  موقف  جاء  وبعدما 
أكملت واشنطن هجومها على  املقاومة،  حمور 
إذ  املرة.  هذه  امليدان  من  لكن  االنتصار، 
ليل  الدولي«،  »حتالفها  طائرات  استهدفت 
عناصر  تقل  اليت  احلافالت  طريق  الثالثاء، 
يف  البوكمال  باجتاه  وعائالتهم  »داعش« 
البادية السورية الشرقية، فيما ظّل اخلرب بعيدًا 
عن اإلعالم إىل أن خرج املتحدث الرمسي باسم 
ديلون،  ريان  الكولونيل  »التحالف«  قيادة 
من  القافلة  َمْنِعنا  سياق  يف  »إننا،  ليقول: 
التقدم شرقًا أحدثنا فجوًة يف الطريق، ودمرنا 

جسرًا صغريًا«.
قائلة  األمر،  على  مطلعة  مصادر  وعّلقت   
االستهداف  هذا  من  يريدون  األمريكيني  إّن 
وذلك  حيميكم،  من  »حنن  للعراقيني:  القول 

تبّن  إىل  الصدريون  فعمد  نصراهلل،  حسن( 
خطاب قاٍس«.

وتشري مصادر عراقية إىل أن بعض »النخب« 
مناسبة  جرى  ما  يف  جتد  العراقية  السياسية 
للتقّرب من السعودية بذريعة »حتسني اقتصاد 
العراق«، علمًا بأن السفارة السعودية يف بغداد 
شّجعت يف األيام األخرية على صدور مواقف 
تستبعد  ومل  العام.  وأمينه  اهلل  معادية حلزب 
املصادر أن تشهد العاصمة العراقية تظاهرات 

معادية للمقاومة اللبنانية!
فيما  خططهما،  والرياض  واشنطن  وقادت 
البوكمال  مدينيت  حميط  يف  أّن  املعروف  من 
من  قوات  توجد  العراقية،  والقائم  السورية 
نينوى  حمافظيت  غرب  الشعيب«،  »احلشد 
واألنبار، لكن على بعد يزيد على 80 كيلومرتًا 
)القوة املعادية لداعش، األقرب إىل البوكمال 
والقائم، هي قوة تابعة للجيش السوري وحزب 

اهلل(. 
إال أّن »احلشد« مل خيرج بأّي بيان يوضح موقفه 
إزاء املفاوضات والرتحيل، فيما تقول مصادر 
الصمت  إىل  الركون  »سبب  إّن  فيه  قيادية 
تبعيتنا املؤسساتية إىل هيئة رئاسة الوزراء«.

 ويشري قائد بارز يف »احلشد«  إىل »التسليم 
العبادي،  مبا قاله نصراهلل... ورفض مواقف 
ال  سُينَقلون  الذين  الدواعش  عدد  أّن  خاصة 
عن  بعيدة  والبوكمال  حقيقيًا،  خطرًا  يشّكل 

املناطق احلدودية اآلمنة«.
وتشي مواقف العبادي بوجود ضغوٍط أمريكية 
بتلك  اخلروج  إىل  دفعته  نصائح(  )وليس 
التصرحيات، وفق عدٍد من املصادر السياسية 

العراقية.
العبادي وراء  »الجنرار   وتأسف وجوه عراقية 
اهلل  حزب  على  ُشّنت  اليت  اإللكرتونية  احلرب 
منصات  موجة  ركوبه  إّن  إذ  ونصراهلل... 
يف  الساحبني  لبعض  جماراته  يعن  التواصل 

الفلك األمريكي يف بالد الرافدين«.
دولة  »ائتالف  رئيس  وجد  أخرى،  جهة  من 
فرصًة  جرى  ما  يف  املالكي،  نوري  القانون« 
وذلك  والصدر،  العبادي  هجمات  أمام  للدفاع 
من باب »الدفاع عن املقاومة ورؤيتها«. وأعلن 
مقاتلي  »نقل عدد من  أّن  بياٍن،  املالكي يف 
اسرتاتيجية  من  جزء  الزور  دير  إىل  داعش 
ظروفها  معركة  »لكل  أن  موضحًا  املعركة«، 
واستنكر  النصر«.  لتحقيق  الساعية  وأدواتها 
نائب رئيس اجلمهورية العراقي ورئيس الوزراء 
السابق، احلملة املمنهجة ضد السيد نصراهلل، 
واالنسياق  واحلقد،  بـ«اجلهل،  إياها  واصفًا 
إّن  وقال  عدائيًا«.  املوّجه  العام  الرأي  خلف 
صائب،  قرار  اهلل  حزب  اختذه  الذي  »القرار 
فاحلديث عن دير الزور والبوكمال شأن سوري 

وليس عراقيًا«.
وجتدر اإلشارة إىل أن إمتام صفقة التبادل بني 
املقاومة وتنظيم »داعش« يف منطقة البادية 
التدخل  لسببني:  عرقلتها  جرت  السورية، 
داخل  وخالف  جهة،  من  بالطائرات،  األمريكي 
مطالبة  بسبب  أخرى،  جهة  من  داعش  تنظيم 
بعض »األمراء« يف البوكمال برفض استقبال 

زمالئهم املهزومني يف القلمون.

بريوت ــ بغداد:
حماوالت أمريكية لتطويق انتصار اجلرود

تزامنت الهجمات على املقاومة مع املؤتمر الصحايف 
األسبوعي للعبادي )أرشيف(

نور أيوب

بهدف إشعال فتنة بني 
وحمور  العراقي  الشعب 

املقاومة«.
اليت  املتحدة  الواليات 
تقديم  يف  ترغب  ال 
»نصٍر جماني« إىل حمور 
إذا  خصوصًا  املقاومة، 
كان اإلجناز يساهم يف 

بريوت  من  املمتد  اجلغرايف  االتصال  تعزيز 
إىل طهران مرورًا بدمشق فبغداد، سّعرت عرب 
بعض من »أدواتها االفرتاضيني« األجواء حتى 
بصورة  العراقية«  اإللكرتونية  »اجليوش  خترج 
أصبح  الذي  العراق  أمن  عن  »دفاعًا  طبيعية 

حزب اهلل يهدده«.
مواقع  على  اهلجمات  نريان  اشتعلت  وهكذا 
مع  تقريبًا  تزامنت  اليت  االجتماعي،  التواصل 
العبادي.  حليدر  األسبوعي  الصحايف  املؤمتر 
املدني«  »التّيار  وجوه  بعض  اهلجوم  وقاد 
إىل  إضافًة  واشنطن،  من  املدعوم  العراقي، 
عدٍد من »قادة الرأي« املقربني من السفارة 
األمريكية يف بغداد، فيما تفاعل معهم العديد 
مقتدى  الصدري«  »التّيار  زعيم  أنصار  من 
احلكمة«  »تّيار  زعيم  مؤيدي  وبعض  الصدر، 

عمار احلكيم.
 وبرغم ما حصل وكيفية حصوله، تقول مصادر 
»اجليوش  إّن  الصدري«  »التّيار  يف  قيادية 
باهلجوم  ُأمرت  قد  للتّيار  التابعة  اإللكرتونية 
على حزب اهلل و)األمني العام حلزب اهلل السيد 

املالكي يردّ 
على العبادي:
ما قام به 
حزب اهلل 
شأن سوري
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Saturday 9 Septem
ber

PAUL GARRARD

42 YEARS EXPERIENCE 
in Public Life

Sa
turday 9 Septem

ber

PAUL GARRARD

Paul 
GARRARD

We believe in:
• No party politics in Council
• Better neighbourhoods
• Safer communities
• A Council which TRULY consults 

with its residents
• Council retaining planning powers
• Quarterly Community meetings
• Good governance and transparency

Authorised by: Paul Garrard, 42 O’Neill Street Granville NSW 2142
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الدكتور عالء العوادي يـهنئ
يتقدم الدكتور عالء العوادي نائب رئيس احتاد 

الوطن العربي الدولي عضو جملس االمناء 
جلامعة بريشام االسبانية ورئيس سواقي غروب 
بأحر التهاني من اجلالية االسالمية والعربية 
حبلول عيد االضحى املبارك متمنيا للجميع 

دوام السالم والتقدم واحملبة.

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 
2197 - Mob:0400449000

www.sawaki.com.au الدكتور عالء العوادي
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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 أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

أتـقدم من الـجالية االسـالمية وخاصة 
يف مقعد إيست هيلز بأحـر الـتهاني 
مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، 
أعاده اهلل باخلـري  واليمن والربكات 

على  الـجميع.
أضحى مبارك

Adha Mubarak

بأحر  سيدني  يف  الفلسطينية  الجالية  مجلس  يتقدم 
التهاني من الجالية العربية عامة والفلسطينية خاصة 
بمناسبة عيد األضــحى املبارك، أعاده اهلل على الجميع 
بالتحرر   املحتلة  فلسطني  وعلى  والربكات  بالخري 

والسالم وعلى اسرتاليا بالتقدم واالزدهار..
عـيد مـبارك للـجميع

جملس اجلالية الفلسطينية يف سيدني يهنئ



Page 20صفحة 20     

اعــالنات

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 

يتقدم
أصحاب محالت

للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر
من الجالية العربية عامة 

واالسالمية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بحلول عيد األضحى 

املبارك، أعاده اهلل بالخري والربكة 
على الجميع.

أضحى مبارك
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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

         Spas  تشكيلة واسعة من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
وVanities 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

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 
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حفل تربعات ناجح لدعم ترشيح لؤي مصطفى يف 
انتخابات بلدية باي سايد عن دائرة روكدايل

التشريعي  املجلس  عضو  دعا 
املحامي  ويلز  ساوث  نيو  يف 
ونائب  مسلماني  شوكت 
السيد  ليفربول  بلدية  رئيس 
تربع  حفل  اىل  كرنيب  علي 
لؤي  السيد  ترشيح  لدعم 
حزب  فريق  ضمن  مصطفى 
عن  سايد  باي  لبلدية  العمال 
االنتخابات  يف  روكدايل  دائرة 
السبت  يوم  ستجري  التي 
شهر  من  التاسع  يف  املقبل 

ايلول الجاري.
مساء  اقيم  الذي  والحفل، 
املاضي  آب   24 يف  الخميس  
برايتن  يف  فخمة  صالة  يف 
اىل  اضافة  حضره  ساند،  ال 
ورئيس  مسلماني  السيناتور 
مجلس الجالية اللبنانية السيد 

من  كل  وعائلته،  كرنيب  علي 
وبول  كامرب  ستيفن  النائبني 
علي  د.  برو،  عماد  د.  لينش، 
الدين،  علم  مصطفى  د.  بزي، 
الناشط  حمود،  علي  املهندس 
االسرتالي  االحرار  حزب  يف 
جمعية  رئيس  االشوح،  فؤاد 
مع  ناصيف  ايلي  كفرصارون 
وفد من الجمعية، رئيس جمعية 
أحمد  طنوس،  الياس  كفرحلدا 
ديب، طوني بو ملحم، الشاعر 
كبري  وعدد  مسلماني،  شوقي 
حزب  ومرشحي  االصدقاء  من 
سايد   باي  لبلدية  العمال 
العربية  الصحف  عن  وممثلون 

يف اسرتاليا.
وقدم املناسب املحامي شوكت 
بمسرية  فأشاد  مسلماني 

السيد لؤي مصطفى يف الخدمة 
 15 لـحواىل  تمتد  التي  العامة 
واندفاعه  بأخالقيته  ونوه  عاما، 
ملبادئ  ووفئه  والخدمة  للعمل 
حزب العمال داعيا املواطنني اىل 
التصويت لالئحة حزب العمال 
املواطنني  ملصلحة  تعمل  التي 
التربع  على  الحضور  حاثا 
ترشيح  حملة  لدعم  بسخاء 

السيد لؤي مصطفى.
النائب  من  كل  تحدث  كما 
بول  والنائب  كامرب  ستيفن 
روكدايل  بلدية  ورئيس  لينش 
بيل  سنوات  ولعدة  سابقا 

سارافينوفسكي.
الكلمات  ختام  مسك  وكان 
الذي  مصطفى  لؤي  للسيد 
على  الحضور  كلمته  يف  شكر 

حزب  ان  وقال  ترشيحه  دعم 
الذي  الحزب  هو  العمال 
الحزب الذي يدافع عن حقوق 

والفقرية  املتوسطة  الطبقتني 
للتصويت  املواطنني  ودعا 
متعهدا  العمال  حزب  ملرشحي 

ولسكان  خاصة  الجالية  البناء 
روكدايل عامة ان يكون صوتهم 

يف البلدية.

وقد أظهر الحضور كرما سخيا 
لؤي  السيد  ترشيح  دعم  يف 

مصطفى لبلدية باي سايد. 

طوني بو ملحم وعلي كرنيب.. ووقوفا لؤي مصطفىلؤي مصطفىبيل سارافينوفسكيالنائب بول لينشالنائب ستيفن كامرباملحامي شوكت مسلماني

ايلي ناصيف، ساميا الياس وحضورعلي كرنيب واملرشح لالنتخابات لؤي مصطفىعلي كرنيب والنائب بول لينشعائلة نائب رئيس بلدية ليفربول علي كرنيب

النائب ستيفن كامرب، ادوارد ماكدوغل، بيل سارافينوفسكي وحضورالدكتور عماد برو، طنوس فرنسيس وحضورد. علي بزي و د. مصطفى علم الدينالزميالن احمد ديب وكميل شالال وحضور

وقوفا: السيناتور مسلماني.. جلوسا: الزميالن سكرية وبو رزق، جو عواضة وحضور صورة تجمع مرشحي حزب العمال النتخابات بلدية باي  سايد مع السيناتور مسلماني والنائبني كامرب ولينش وعلي كرنيب

طوني بو ملحم، فؤاد االشوح والياس طنوس الشاعر شوقي مسلماني واملهندس علي حمود
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جــزر )1 كلغ(  بـ 0،99 $

بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

خضار - فواكه - مسانة عربية - زيوت - مكسرات - معلبات - مرطبات - أجبان وألبان -  خبز 
طازج يوميا وغريها الكثري..

خـضار وفـواكه طـازجة يومـيا من املـاركت

تــفاح أحــمر )1 كلغ(  بـ 1،49 $بقدونيس بلدي )6 باقات(  بـ 2،99 $بطاطا )10  كلغ( بـ 4،99 $لــوز نيء )1 كلغ( بـ 11،99 $

فريز )Strewburry(    بـ 1،50 $لوبياء Green Beans )1 كلغ( بـ 1،99 $ليمون )1 كلغ( بـ 0،99 $ مشروب V )24 قنينة - 250 غرام( بـ 30 $

نـبيع بــسعر اجلــملةنفتح 7 أيام يف األسبوع

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. 
Punchbowl; 8065 0975

Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown

هذه األســعار صاحلة لغاية يوم اجلمعة 8 أيلول احلالي

تـخفيضات كـبرية على جـميع األســعار

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 

مـلفوف )املـلفوفة(    بـ 1،50 $
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خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

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 

 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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 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
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

هاشتاغ  الطعام(،  )بورنو   foodporn
التواصل  مواقع  على  جتاهله  يصعب 
االجتماعي، خصوصًا إنستغرام. يقرتن 
وفيديوات  بصور  عادًة  الوسم  هذا 
ألطباق شهية، توحي زاوية التقاطها 
واإلضاءة  الفاحتة  وألوانها  اجلميلة 
القوية بأّنها لذيذة حقًا. يف السنوات 
الصور  من  النوع  هذا  صار  األخرية، 
جزءًا أساسيًا من املواد املنشورة عرب 
السوشال ميديا، سواًء من قبل حمرتيف 
طهي وتصوير ونقد أو على يد هواة 

يف اجملالني وأشخاص عاديني.

لكن عبارة foodporn اليت حتتل مساحة 
حاليًا  االفرتاضي  العامل  من  واسعة 
ليست جديدة إطالقًا، إذ تعود أصوهلا 
لروزاليند   Female Desire كتاب  إىل 
عام  الصادر  العمل  هذا  كوارد.يف 
واألكادميية  الصحافية  تشري   ،1984
الكلمتني  بهاتني  الربيطانية  النسوية 
إىل صور أطباق مقّدمة بطريقة جّذابة 
وصحيحة، جتعل حمتوى اللقطات يبدو 
»ميكن أن  بأّنه  انطباعًا  مثريًا ويعطي 

حيل حمل اجلنس«.
 

كوغيل  أليسون  إليه  أشارت  ما  هذا 
يف  املاضي  العام  نشرته  مقال  يف 
جملة  من  أوسطية  الشرق  النسخة 
وتوضح  األمريكية.   Entrepreneur

ظاهرة الـ foodporn غزت النت ولبنان 
تلّقفها على طريقته

كوارد يف كتابها أّن »الطبخ وتقديم 
تعبري  وسيلة  بشكل مجيل  املأكوالت 
عن املوّدة والرغبة يف إمتاع اآلخرين. 
هذا  ختدم  الطعام  بورنوغرافيا 
املعنى«. لكن يبدو أّن الناس قّرروا 
يف السنوات األخرية عدم حصر هذه 
وأضافوا  األساسي،  مبعناها  العبارة 
إليها هاشتاغًا، لتجتاح بذلك الشبكة 
العنكبوتية. منذ ذلك احلني، راح مبدأ 
يرتّسخ،  احلواس  بإثارة  األكل  ربط 
حتتله  الذي  احلّيز  اتساع  مع  تزامنًا 
ميديا  السوشال  على  األطباق  صور 
جانب  إىل  اإللكرتونية،  واملدّونات 
الوقت الذي ميضيه املستخدمون يف 
لتزداد  احملتوى،  هذا  على  االطالع 
مقولة »العني تأكل قبل الفم أحيانًا« 
ScienceDaily. موقعي  وفق  تأكيدًا 

.Business.comو com
يف دراسة حديثة أجرتها أخريًا جامعتا 
دييغو«  و«سان  يوسف«  »القديس 
األمريكيتان، تبنّي أّن »التقاط صورة 
بتناوهلا  البدء  قبل  الدمسة  لألطعمة 

يعّزز مذاقها وجيعلها ألّذ«. 
يف هذه التجربة، ُقسم املشاركون إىل 
فريقني ُقّدمت هلما أطعمة صحية وغري 
صحية. ُطلب من نصف األشخاص يف 
قبل  الدسم  األكل  تصوير  فريق  كل 
مل  الذين  غالبية  أّن  ليظهر  تناوله، 
يأكلوا فورًا حققوا نتائج أفضل جلهة 

فيما  األداء،  وتقييم  املذاق  تقدير 
إىل  األمر  البحث  على  القائمون  أرجع 
األطعمة  جلماليات  أكرب  أهمية  »إيالء 
كانوا  باختصار  أّنهم  أي  ورائحتها، 
أّن  غري  أكثر«.  بالتجربة  يستمتعون 
األمر مل ينطبق على األكل الصحي، إذ 
مل تظهر فوارق ملموسة بني تصويره 
رأيًا  جند  قد  املقابل،  يف  وعدمه. 

مغايرًا متامًا. 
املبدأ  هذا  على  يعرتض  من  هناك 
ويرى أّن كثرة نشر صور األطعمة عرب 
مواقع التواصل االجتماعي تؤدي إىل 
نتائج سلبية. أكدت الـ »إندبندنت«، 
أساتذة  أّن  املاضي،  )مايو(  أّيار  يف 
لإلدارة  »ماريوت«  كلية  يف  تسويق 
األمريكية  يونغ«  »بريغام  جامعة  يف 
أجروا دراسة توّصلوا يف نهايتها إىل 
يف  يسهم  قد  األطباق  »تصوير  أّن 
التقليل من نسبة االستمتاع بالطعام، 
إذ من احملتمل أن يؤّثر بدرجة كبرية 
األفراد«. يف  الشبع لدى  على نسبة 
جوزف  الربوفسور  قال  السياق،  هذا 
»عند  إّنه  الربيطانية  للصحيفة  ريدين 
استخدام إنستغرام لنشر صور الطعام 
الرتكيز  سيتحّول  عليها،  االطالع  أو 
على  كثرية  آثار  وهلذا  الصورة.  إىل 

التمّتع بالطعام يف وقت الحق«.
لكن سواء أّيدنا الـ foodporn املنتشر 
على اإلنرتنت أو مل نفعل، ال شّك يف 

أساسًا  ُتعترب  املرئية  املواد  هذه  أّن 
ميديا  السوشال  للمدونات وصفحات 
ونقدها،  واملطاعم  باألطعمة  املتعلقة 
الذين  املكّرسني  الطهاة  عن  ناهيك 
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هنا،  إلكرتوني.  جانب  لعملهم  صار 
 blogs الـ  أشهر  من  بسيطة  عّينة 
ميكن  ال  اليت  اإلنستغرام  وحسابات 

إهماهلا على الصعيد احمللي.

نادين كنعان
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 ) 1 ( 

يف الليل حني تنوس حنجرة املدى
و تنّز من عييّن أطياف الّنهاِر

تشّف أضالع  املرايا
تقطف الّنوار عن ثوب اجلهاِت

متّد أطياري بإيقاع الّسراِب
 ليشرئّب الّصمت ملتبس اخلطى

يف حضن عاصفة الضباْب  
و تعربش األوهام حبلى

بارتعاش ضفائر الوقت العصّي
على أقانيم  السؤاِل

مبعثرًا ظّلي على وتر الّصدى
يرنو مفاتيح الوصوِل

و ال جواْب

)2(  

 على شرفة الوقت
يّساقط العمر غصنًا فغصنًا
من الّدوح ينشج عري الّنغْم

أتون  يف  اخُلطى  نزيف  يهّجي 
الّضباِب

مهرجان  يف  الّتشتت  سفر  ويكتب 
األمْل

لتوقظين قّبات الّسراِب
و أقرأني وجبًة للعدْم..

دموع السراب 

مثرية حسني

اقرأ عن احلب كما قرأته من يدها، وكأنها حبق كاتبة حب من  مل 
الطراز االول، حب صادق باحتشام وعذوبة وكأنه احلب الذي متنيناه 
ومل يأِت، او احلب الذي عشناه ومل نعرفه كما جيب، او احلب الذي 
لن نصادفه ابدًا النقضاء اجله، تكتب بقلب أنثى حمبة للرومانسية، 
وذاك القلب نفسه موجوع بالفراق عن بغداد فالعراقيني ٌخلقوا طيورًا 

ال حتُب اهلجرة
انها الروائية والكاتبة واملرتمجة العراقية، ناصرة السعدون سليلة 
بيك  احملسن  )عبد  العراقي  الوزراء  رئيس  ايضًا  منه  ينحدر  نسب 

السعدون ( ) 1٨٨٩ - 1٩2٩م ( رمحه اهلل
ولدت األديبة العراقية ناصرة السعدون يف حمافظة واسط، ونالت 
البكلوريوس يف االقتصاد من جامعة بغداد عام 1٩٦٦م ودبلوم عالي 

باألدب الفرنسي عام 1٩٧٠م
ان  تستحق  رمبا  بل  العراقية،  املراة  حقوق  عن  الدفاع  يف  ناشطة 
العراق احلديث،  تاريخ  باملرأة املؤسسة، هكذا رمبا سيعرف  تسمى 

ناصرة السعدون
عملت يف جملس البحث العلمي للفرتة من )1٩٧٤ - 1٩٧٩م( ومدير 
اول الدائرة االقتصادية يف االحتاد العربي للصناعات الغذائية )1٩٧٩ 
- 1٩٨٤م( عضو هيئة حترير يف جملة )الصناعات الغذائية( ) 1٩٨٠ - 
1٩٨٤م (، وهي من النساء القالئل اللواتي شغلن منصب مدير عام 
حيث ُعينت مدير عام دار الكتب والوثائق )1٩٩٧- 1٩٩٨م( ورئيس 
حترير جريدة بغداد اوبزرفر ) 1٩٩٨- 2٠٠٣م (، فآخر افتتاحية كتبتها 
للجريدة يف اليوم الذي سبق سقوط بغداد، وبعدها مل تكتب شيئًا 
...دمشق كانت أول وجهتها بعد أن بقيت أكثر من سنة ونصف يف 
بغداد، خالل االحتالل االمريكي للعراق لتنتقل بعدها اىل عمان حيث 

تقيم حاليًا
اجلدوى  ودراسات  االقتصادية  الدراسات  من  العديد  يف  شاركت 
يف حقول نقل التكنولوجيا والصناعات الغذائية وتلوث البيئة. كما 
نشرت العديد من الدراسات والبحوث والرتاجم يف اجملالت املتخصصة 
مثل جملة النفط والتنمية وجملة الصناعة وجملة الصناعات الغذائية 

والصحف واجملالت العامة
مؤسس جلمعية  العراق، عضو  واألدباء يف  الكتاب  احتاد  عضو يف 
عضو  و  الثقايف  املرأة  ملنتدى  مؤسس  العراقيني،عضو  الناشرين 

احتاد الكتاب العرب
شاركت يف العديد من املؤمترات والندوات وفرق العمل اإلقتصادية 
والسياسية واألدبية والثقافية يف داخل العراق وخارجه يف سويسرا 
وباكستان  واملغرب  وفرنسا  وبلجيكا  واإلمارات  واألردن  وتونس 

واهلند وكوريا والفلبني
خالل فرتة احلصار على العراق دعيت لتقديم العديد من احملاضرات 
العراق  يف  واإلعالمية  والسياسية  الثقافية  والدراسات  والبحوث 

وخارجه مثل بلجيكا وفرنسا واألردن وباكستان واهلند والفلبني
الرحيل(  )دوامة  رواية  آخرها  روايات   ٦ السعدون  لناصرة  صدرت 
سنة 2٠1٤م، و أكثر من 1٨ عماًل مرتمجًا نذكر منها ) بوش اإلمباطور 
(، وهو حبث سياسي اقتصادي ألندريه غوندر فرانك نشرعلى حلقات 
يومية يف جريدة اجلمهورية ببغداد سنة 1٩٩٣م، )األخضر واألسود ( 
جلان بيري شوفينمان،)أزهار اجلليل( وهي مقاالت سياسية إلسرائيل 
سياسية  تارخيي  حبث  وهو  وتارخيهم(،  ديانتهم  )اليهود  شامري، 
عامل  يونغ(  غوستاف  )كارل  سرية  ترمجت  كما  شاحاك،  إلسرائيل 
النفس الكبري واليت حتكي عن حياته العملية وليست الشخصية، كما 
ترمجت رواية امسها )حبار جبل طارق( وهي رواية شعرية مجيلة جدًا

و ترمجت للكاتب الزجني األمريكي شبه املمنوع يف أمريكا )جيمس 
تتطرق  واليت  سوني(  أحزان   ( امسها  بولدوين(، جمموعة قصصية 
جتلت  كما  األمريكية،  الرفاهية  وأكذوبة  أمريكا  يف  الزنوج  لواقع 
قدراتها يف الرتمجة عب رواية ) الفندق( آلرثر هيلي وهي من جمموعة 

الروايات اليت حتولت إىل أفالم ومسلسالت
الراوية  تلتقيها إيالف اليوم يف حوار عن نتاجاتها األدبية و واقع 

العربية
* البداية كانت يف األقتصاد، بكالوريوس من جامعة بغداد يف العام 
1٩٦٦م ...هل نشأتك يف مدرسة الراهبات ذات األجواء الفرنسية 
وصرامة تدريس اللغة الفرنسية فيها هو ماأخذك لعامل - هذه اللغة 

لتحصلي على الدبلوم العالي فيها عام 1٩٧٠م ؟
درست االقتصاد يف جامعة بغداد، ثم حصلت على الدبلوم العالي 
مدرسة  يف  طالبة  كنت  مذ  اللغة  هلذه  حليب  الفرنسي  االدب  يف 
الراهبات حيث تعلمت هذه اللغة واللغة االجنليزية يف آن واحد مع 
العربية. عشت يف القسم الداخلي فيها، مدة مثانية أعوام وبالرغم 
من صعوبة العيش بعيدا عن االهل ويف ظل صرامة القواعد املتبعة 
النفسي  تكويين  بداية  كانت  لكنها  خصوصا،  الداخلي  القسم  يف 

واالجتماعي والفكري.
* تبوأِت عدة مناصب عليا، هل متيلني للعمل األداري أم الروائي ؟

- مل أحب العمل االداري يومًا، ولكن للضرورة احكام. العمل الفكري، 
سواء كان يف كتابة الرواية أو الرتمجة هي ما أحب وأهوى. فضال 

عن القراءة.
اوبزرفر  بغداد  جريدة  رئاسة حترير  كانت  * من ضمن مسؤولياتك 
) 1٩٩٨- 2٠٠٣م (، فآخر افتتاحية كتبتها للجريدة يف اليوم الذي 
سبق سقوط بغداد، وبعدها مل تكتب السعدون شيئًا، هل حتدثينا 

عن تلك التجربة ؟
تسلمت  حني  جدا،  غنية  جتربة  أوبزرفر  بغداد  يف  العمل  جتربة   -
مسؤولية ادارتها، كانت تصدر بأربعة صفحات من احلجم الصغري. 

اجلريدة  كادر  مع  وبالتعاون  عملت  وقد  جدا.  ضعيفة  وبإمكانيات 
على تطويرها يف جمالي التحرير واالخراج حتى استطعنا جعلها بأربعة 
قدرات حمرري  تطوير  على  العمل  عن  هذا فضال  وعشرين صفحة. 
اجلريدة، حتى صار مجيع احملررين قادرين على استخدام الكمبيوتر 
يف التحرير والتصميم يف آن واحد، بدل العمل اليدوي الذي كان 
سائدا قبل ذلك. عملنا على تدريب مجيع العاملني لنستطيع النهوض 
باجلريدة إىل املستوى الذي وصلت إليه. ولوال احلصار ثم االحتالل 
االمريكي الصبحت بغداد أوبزرفر يف مستوى الصحف العاملية. آخر 
افتتاحية كتبتها يوم دخول القوات االمريكية لبغداد، وسلمتها إىل 
املطبعة وغادرت وكانت هذه آخر افتتاحية اكتبها. لكين مل أتوقف 
عن الكتابة، اذ بعد مغادرة بغداد بعد االحتالل قمت برتمجة عدد من 
الكتب من بينها ازهار اجلليل وتاريخ اليهود وديانتهم اللذين صدرا 
عن دار اجلليل يف دمشق، ثم أمريكا بني احلق والباطل صدرت عن 
العامل املعروف  العربية للنشر يف بريوت، وبعدها رواية  املؤسسة 
للروائي جي بي جونز نشرت عن مؤسسة كلمة يف أبو ظيب. وأخريا 
استطعت كتابة رواية دوامة الرحيل اليت فازت جبائزة كتارا للرواية 

العربية يف دورتها االوىل عام 2٠15
* رحلتك االبداعية بدأت مع الرواية، لكن الرتمجة كانت لصيقة بك 
باستمرار.. هل حتدثينا عن صعوبات الرتمجة ؟ وهل ترمجة الشعر 

هو خيانة للنص ؟
اعداد دراسات اجلدوى  - رحليت بدأت مع الرتمجة اذ ترمجت دليل 
املقاالت  من  العديد  ونشرت   ،1٩٧٦ عام  يف  الصناعية  للمشاريع 
املرتمجة يف جملة النفط والتنمية، كما ترمجت رواية الفندق واجملموعة 
القصصية أحزان سوني قبل كتابة رواية لو دامت االفياء اليت نشرت 
عام 1٩٨٦. الرتمجة عملية شاقة وممتعة يف آن واحد، حتتاج معرفة 
جيدة باللغتني لكي تكتمل جوانب العمل. وال أعتقد ان يف الرتمجة 
أية خيانة، بل هي عملية نقل للمعلومة من حيز لغة ما إىل حيز لغة 
الرتمجة  ال جيوز وصف  لكن  أصعب  الشعر  ترمجة  تكون  قد  أخرى. 
باخليانة، فهي عملية إبداعية حبد ذاتها، ولوال الرتمجة لظلت العلوم 
عيون  قرأنا  ملا  ولوالها  اجلغرايف  حبيزها  مقيدة  واالداب  والفنون 

االدب والفكر العاملي.
يف  دومًا  الفائزة  االنثوية  الذات  تتمظهر  مجيعها،  رواياتك  يف   *
ماراثون احلياة ) لو دامت األفياء - * 1٩٨٦م (،) ذاكرة املدارات 
1٩٨٩م (، ) أحالم مهشمة 2٠٠٠م(، ) أحببتك طيفا2٠٠٠م ( و ) 
دوامة الرحيل 2٠1٤ (، ملاذا برأيك مت اختيار الرواية األخرية جلائزة 
كتارا للرواية العربية فئة الروايات املنشورة يف الدورة األوىل عام 

2٠15م ؟
- من االجدر توجيه هذا السؤال اىل جلنة حتكيم كتارا، قدمت الرواية 
العربية للنشر وحني تلقيت  اىل اجلائزة من قبل ناشرها املؤسسة 
االتصال من كتارا البالغي بالفوز كانت الدهشة أكب من السعادة 
لتلقي اخلب، الني ال أعرف دهاليز اجلوائز وحكامها. وحني التقيت 
بقسم من أعضاء هيئة حتكيم اجلائزة وكان هذا اللقاء االول بهم، 
بالرواية  أعجبوا  انهم  منهم  أخبني قسم  اجلوائز،  االعالن عن  وبعد 
عن  الشخوص فضال  وبناء  الروائي  البناء  أعجبهم  وموضوعا.  شكال 

موضوع الرواية وهو عن احتالل العراق والزلزال الذي أعقبه.
* يف روايتك ) داومة الرحيل ( الرواية اليت أوجعت قلبنا ...وقلبك 
كتابتها  عند  أصابتك  بأنتكاسة صحية  علمت  ...فقد  أيضًا سيدتي 
...روايتك هي للكل، ملن قاسى من الوطن وملن جرب مسالك الغربة 
وكأنك بهذا تقوليها صراحة لألثنني.... مل يعد هناك ترف ال يف 

الوطن وال خارجه ؟
- نعم دوامة الرحيل أوجعت قليب وادمعت عيوني الشهر. ليس مثة 
ترف يف العيش يف الوطن وال خارجه، فمن خيسر وطنه يكون قد 
خسر ذاته. وعليه أن ينحت الصخر لكي يواصل العيش. لكن احلياة 

تستمر وبالرغم من االمل، يظل االمل يدفعنا لنواصل.
* هل هناك روائيات عربيات يصلن للنفس امللحمي الذي ميتلكه 
أملهووس  هذا   ) منيف   *  - عبدالرمحن   ( املرحوم  املبدع  الروائي 
باألمكنة والشخوص ليبين مدن من رمال وخيتبأ خلف شخصية متعب 

أهلذال ملا حتمل من أسطورية ؟
الرمحن  لعبد  امللحمي  النفس  اىل  عربي  روائي  أي  وصل  وهل   -
منيف؟ عبد الرمحن منيف قامة قد يكون من املستحيل جتاوزها، ولو 
اتيح لرواياته أن ترتجم وتنشر عامليا، لكانت مكانة االدب العربي 
كله قد تغريت. لكن املشكلة هي ان االدب العربي مل ينشر كما 
جيب باللغات االخرى، بل يعتمد دور نشر صغرية وهامشية فال تصل 

اىل القارئ.
* كيف تنظر ناصرة السعدون إىل واقع األدب يف العراق والوطن 

العربي اليوم؟
- يظل االديب العراقي مبدعا يف وطنه ومنافيه. لكن من جهة اخرى، 
وعلى الرغم من كثرة ما ينشر اليوم إال أن هناك القليل مما يستحق 

النشر حبق.
* ما هو جديدك للقارئ العربي؟

- لست ممن يكتب رواية يف كل عام. وال أحب أن أعد ثم أخلف 
الوعد. وال استطيع القول اني لدي عمل روائي جديد حتى تتكامل 
واتأمل كثريا،  أقرأ كثريا،  حاليا  الفكرة وتصبح جاهزة يف ذهين. 
العمر، وقد  بقي لي من  إن كان قد  أدري  و)اشخبط( كثريا، وال 
باملزيد. واحلمد هلل على كل  ما يسمح لي  السبعني،  جتاوزت عتبة 

حال.
* يف اخلتام، ما هي رسالة املبدعة ناصرة السعدون جليل الرواية 

اجلديد من الشباب ؟
الرواية  - الشباب هم أمل املستقبل، وامتنى على من يروم كتابة 
أن يقرأ ويقرأ ويقرأ، ثم يفكر بكتابة الرواية. الرواية ليست عمال 
ميكانيكيا، وال هي امتياز وشهرة، بل هي رسالة فكرية تأخذ شكل 

الرواية.
.... يف آمان اهلل لضيفتنا ولكم

األديبة ناصرة السعدون
حوار إيمان البستاني - ايالف



Page 28صفحة 28     

مــجتمع وعــمل

لو  ولكن  مكتبك،  لتنظيم  الوقت  لديك  ليس  أنه  تعتقدين  قد 
تدركني حقا كم من الوقت تكلفك هذه الفوضى، ألعدت التفكري 
يف املوضوع. وال يعترب إعادة ترتيب املكتب ونقل األكوام بني 
احلني واآلخر تنظيما للمكتب، وال إزالة األشياء اليت على مكتبك 
ووضعها يف سلة القمامة، أو يف درج املكتب. فاملكتب النظيف 

واملرتب ميهد الطريق لزيادة اإلنتاجية وتقليل الوقت الضائع.
اتبعي هذه النصائح ملساعدتك على حتويل مكتبك إىل مكان عمل 

فعال:
1.    ختلصي من كل شيء ال حتتاجينه. انظري حولك. ما األشياء 
اليت مل تستخدميها منذ فرتة طويلة؟ خذي كل منطقة على حدة. 
إذا كان الشيء ال يعمل أرسليه لكي يتم إصالحه أو ختلصي منه. 
وإذا مل تستخدمي هذا الشيء منذ أشهر وال ميكنك معرفة ميت 
ميكن أن حتتاجيه فعليا، ختلصي منه. وينطبق هذا على األثاث 
والنباتات  الصغرية  االشياء  تنسي  اخل. ال  واللوازم،  واملعدات 
)الطبيعية أو االصطناعية( والديكورات- إذا كانت مغطاة بالغبار 

وجتعل مكتبك يبدو رثا، ختلصي منها.

2.    ضعي األشياء يف مكانها. امجعي األشياء وأعيدي توزيعها- 
امجعي كل شيء ليس يف مكانه املالئم وضعيه حيث جيب أن 

يكون.
3.    ضعي املعدات واللوازم اليت تستخدميها يف متناول اليد. 
وضعها  أو  ختزينها  ميكن  تستخدمينها  ما  نادرا  اليت  فاألشياء 

بعيدا.
4.   ضعي ملصق على كل شيء. اختاري ملصق للتسمية يكون 
بسيط االستخدام. خذي بعض الوقت لتسمية الرفوف والصناديق 
والسالل واألدراج. فهذا لن يذكرك فقط باملكان املالئم لوضع 
أو  إجياد  يريدون  الذين  أيضا  اآلخرين  ولكنه سيساعد  األشياء 

استخدام أي شيء من مكتبك.
5.  قومي بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم. يف الوقت الذي 
لتخزين  احلاجة  الرقمي، تقلصت  العصر  نتحرك فيه سريعا حنو 
كمبيوترك،  على  ملفات  ختزنني  كنت  إذا  وامللفات.  األوراق 
بعض  إليك  منتظم.  بشكل  احتياطية  نسخ  عمل  على  احرصي 

النصائح السريعة إلجياد نظام حفظ ملفات سلس:
كل  فيه  ضعي  االجتماعات«.  »ملف  يسمى  ملف  أوجدي    .6
تسليمها  جيب  اليت  واألشياء  مناقشتها«  سيتم  اليت  »البنود 
أن  على  سيساعدك  هذا  اخل.  إجنازها،  ينبغي  اليت  والتقارير 
مت  حال  بالتوتر يف  إصابتك  ومينع  لالجتماعات  مستعدة  تكوني 

تقديم موعد االجتماع.
7. أوجدي ملف يسمى ملف »بانتظار اإلجابة«. هناك الكثري من 
أوراقنا الفوضوية عبارة عن أشياء تنتظر اإلجابة أو التصرف من 
كل  وتفقديه  اإلجابة«.  »بانتظار  ملف  يف  امجعيها  ما.  شخص 
بضعة أيام ملعرفة اإلجراءات اليت عليك متابعتها واليت مل يتم 

اختاذها بعد.
8.  نظفي مكتبك. أزيلي كل شيء من على املكتب ونظفيه جيدا 

وأعيدي فقط األشياء اليت ال غنى عنها لالستخدام اليومي.1
أنك بسطت سطح املكتب،  9.  نظمي سطح املكتب. اآلن مبا 
أو  املكتب  سطح  تنظيم  أدوات  استخدمي  تنظيمه.  املفيد  من 
استخدمي  املكتب.  سطح  على  اليت  األشياء  لتنظيم  احلاويات 

الصواني لألوراق والصناديق الصغرية لألشياء األصغر حجما.

اليت يتم استخدامها معها  األدراج. ضعي األشياء  10.  نظمي 
الصغرية  وامللصقات  املغلفات،  مع  الطوابع  الدرج،  نفس  يف 
األدراج  تنظيم  أدوات  استخدمي  اخل.  املالحظات،  دفاتر  مع 
لتنظيم األشياء الصغرية- مشابك الورق، ومسامري اللصق، اخل. 

استخدمي درج منفصل لألشياء الشخصية.

11. أزيلي األكوام. من املأمول أن ال توجدي املزيد من األكوام 
الورقية اآلن بعد أن نظمت مكتبك، ولكن ال يزال عليك ترتيب 
األكوام القدمية. تفحصي الكومة )بعض األوراق كل حني إذا لزم 

األمر( وضعيها يف املكان املناسب هلا أو ختلصي منها.

12. رتيب الربيد. ال تضعي الرسائل يف كومة بانتظار ترتيبها أو 
فرزها الحقا بل خذي الرسائل اليت حتتاجني إليها فورا. وافرزي 
التصرف  جيب  »رسائل  شكل  على  استالمها  مبجرد  الرسائل 
أو  »للتفويض«  أو  »حلفظها يف ملف«  أو  »لقراءتها«  أو  بها« 

»للتسليم«.

13.     أرشفي امللفات: استخدمي صناديق ختزين غري مكلفة 
لالحتفاظ بامللفات احملفوظة وأخرجيها من ملف امللفات احلالي.

أو  اجملالت  صناديق  استخدمي  اجملالت.  صناديق       .14
اجمللدات لتخزين اجملالت والكتالوجات اليت تريدين حقا االحتفاظ 
بها. احرصي على أن تكوني حباجة إليها فعال للعودة إليها كمرجع 

أو للبحوث، وإال أعيدي تدويرها أو تربعي بها.

يقولون أن وجبة اإلفطار هي أهم وجبة يف اليوم، وأنا أقول أن 
الساعة األوىل من العمل هي أهم ساعة يف العمل.

مكتبك  وتنظيف  الصوتية  مكاملاتك  وتفقد  مكتبك  على  اجللوس 
هي جمرد أمثلة ملا ميكن أن يكون عليه روتينك اليومي.

إليك 5 أشياء عليك فعلها يف أول ساعة من كل يوم عمل:

1.  أن تصلي يف الوقت احملدد

البعض ال  الناس- ولكن  بالنسبة ملعظم  قد يكون هذا واضحا 
يدرك أن الوصول متأخرا إىل العمل ال يرتك فقط انطباعا سيئا 

ولكنه يفسد أيضا يومك بأكمله.

2.  خذي بعض الوقت لنفسك

املزدمحة  املواصالت  وأخذت  املنزل  من  بسرعة  غادرت  لقد 
لرتمتي مباشرة يف جنون العمل. متهلي قليال وخذي بعض الوقت 

لالسرتاحة وإجياد روتني يتمحور حولك.

نفسك  واعطي  عميقا  نفسا  خذي  الصحيح.  التنفس  ويساعد 
املتحمسني  العمل  لزمالء  تسمحي  وال  لإلستقرار.  دقائق  مخس 

باستعجالك إلجناز املهام اليت على قائمة مهامهم.

3. ابدأي كل يوم بسجل نظيف

تعاملي مع كل يوم كأنه يوم جديد. قد تضطرين إىل التعامل مع 
مهام غري منجزة منذ األمس، ولكن ال تكملي من حيث وصلت. 
فهذا يوم جديد وبداية جديدة، لذا راجعي ما قمت بفعله اليوم 
مبا يف ذلك املهام القدمية وضعي كل شيء يف منظوره الصحيح 

قبل البدء بالعمل.

نظفي مكتبك ونظمي وثائقك وقومي بإزالة املواد القدمية وافعلي 
كل ما يتطلبه األمر للبدء من جديد.

4.   نظمي يومك

يف حني ال يزال ذهنك متقدا، قومي بتقييم أولوياتك وركزي 
تفتحي  أن  قبل  هذا  بفعل  قومي  اليوم.  إجنازه  جيب  ما  على 
صندوق بريدك لكي ال تشتيت انتباهك. فأنت لست حباجة إىل 

وضع أولويات شخص آخر مع أولوياتك.

قومي بوضع قائمة مهام أو احرصي على حتديث قائمة املهام 
اليت وضعتها يف اليوم السابق وحاولي االلتزام بها. ولكن إذا 
كان رئيسك حباجة لشيء ما بشكل عاجل، فال بأس بإعادة ترتيب 

أولوياتك يف حدود املعقول.

5.  تواصلي اجتماعيا قليال

من املهم فعل هذا أول شيء كل صباح لرفع معنوياتك، ولكنه 
مهم بشكل خاص يوم أول يوم عمل بعد إجازة نهاية االسبوع، 

حيث أن اجلميع يكون حباجة إىل دفعة خاصة.

 خذي 5 دقائق للتحدث إىل زمالء العمل لتقوية حس التواصل 
يف العمل وحتسني شعورك.

18 نـصيحة لـتنظيم 
مـكتبك

5 أشياء عليك فعلها يف 
بداية كل يوم عمل

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 

اضفاء البهجة إىل مكان العمل قد جيعله أفضل، كما يقول اخلرباء. 
ولكن قبل أن تفعلي هذا، فكري بالصفات اليت تريدين إضفائها 
على مكان العمل. يف هذا املقال، خنربك عن طرق إلضفاء البهجة 

إىل مكان عملك بسهولة:

1.    ختيلي البهجة. اشرعي واعزمي على بناء الشركة ومكان 
العمل الذي تريدين العمل فيه. إذا مل حتاولي بناء شركة تسودها 

البهجة فلن حتققي هذا عن طريق الصدفة.

واملوقف  بسرعة.  تنتشر  اجليدة  املواقف  اجملتمع.  ابين      .2
إىل  ثم  العمالء،  إىل  املوظفني،  من  ينتشر  قد  املعدي  املبهج 

اجملتمع.

3.    عززي التواصل. بيئة العمل املفتوحة توجد فرصا طبيعية 
للمحادثة والنمو.

4.    حرري موظفيك. ال جيب أن يكون املوظفني جزء ال يتجزأ 
من الشركة حبيث ال يستطيعون الذهاب يف إجازة أو يضطرون 
قد  الوقت. ويف حني  طوال  الستدعائهم  استعداد  على  للبقاء 
يبدو هذا مثل األمن الوظيفي، إال أنه يف النهاية يشكل ضغوطا 

كبريا عليهم وعلى البنية التحتية.

5.    صمميها كأنك تريدين العيش فيها. »أيا كانت املهنة اليت 
متارسينها لكسب العيش، فإن التصميم يلعب دورا يف ذلك.« 
ويساعد التصميم على سرد قصص الشركات وعلى إجياد جتربة 

مبهجة ملستخدمي عالمتك التجارية.

6.    اقتلي اخلوف. »اخلوف هو أحد أكرب قتلة البهجة،« فهو 
حيبط فريقك من اختاذ قرارات جريئة ما مل تكن هذه القرارات 
تعكس ما تريده اإلجارة، وعند التفكري يف ذلك فهو يعين يف 

أغلب األحيان أنهم ليسوا جريئني حقا.

7.    ارتكيب األخطاء بشكل أسرع. األخطاء الصغرية السريعة 
للناس  أوجدي ثقافة ميكن  البطيئة.  املميتة  األخطاء  أفضل من 
فاألخطاء  واالزدهار.  البقاء  أجل  من  وينجحوا  يفشلوا  أن  فيها 
الصغرية السريعة تعين أنك تتعلمني. أما األخطاء الكبرية البطيئة 

تعين أنك غبية.

8.    أضيفي املرونة. على مدى العقد املاضي تشتكي شركة 
من  الدوام  بطريقة  العمل  أسلوب  من  متزايد  بشكل    GenY
الوقت  يف  أكرب  مبرونة  يطالبون  وهم  اخلامسة.  إىل  التاسعة 
العمل  بني  التوازن  حتقيق  أجل  من  العمل  وطريقة  واملكان 
واحلياة. وبالنسبة للكثريين من األجيال الشابة، مل يعد التخلي 

عن احلياة الشخصية خيارا.

9.    اجعلي مكان العمل أكثر متعة. فكري بطريقة إبداعية بطرق 
جلعل بيئة العمل اخلاصة بك أكثر جاذبية، مثل وجود حيوان أليف 
أو ختصيص ليلة يف األسبوع حلضور فيلم سينمائي خيتاره موظف 

خمتلف كل مرة.

10.  العبوا ألعاب. قد يكون العمل يف مكتب ممال يف بعض 
األحيان. وال يعين هذا أن عليك أن تكرهي وظيفتك بسبب ذلك. 
بدال من ذلك، حاولي لعب أحد هذه األلعاب. فلعب لعبة قد يكون 

طريقة رائعة لكسر اجلليد خاصة يف حالة املوظفني اجلدد.

15. ملف القراءة. خصصي ملف للمواد والوثائق املطبوعة اليت 
تريدين قرائتها واليت ليست عاجلة.

16. ملفات األرشفة. حني يتم استكمال مشروع ما، ضعي كل 
»ملفات  مبلف  واحتفظي  بعيدا.  ملف  يف  واحفظيها  معا  املواد 

العمل« للمشاريع قيد التنفيذ.

17 بداية جديدة كل يوم. يف نهاية اليوم، قومي بعملية تصفح 
سريعة لوضع كل شيء مكانه حبيث تبدأين بداية جديدة ونظيفة 

يف اليوم التالي.

18.قومي باحلفظ يف ملفات بشكل اسبوعي. ال ترتكي امللفات 
اليت جيب حفظها ترتاكم. ضعي أوراقك يف ملف »ملف ما جيب 

ختزينه« واحفظي كل شيء يف ملفات مرة يف االسبوع.

اتبعي أكرب عدد ممكن من هذه النصائح، فكلما جنحت يف تنظيم 
بني  األشياء  عن  البحث  يف  تضيعينه  الذي  الوقت  قل  مكتبك 

األكوام.

كيف تضفني البهجة على 
مكان عملك
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بكل دقة،  أنها حتسب خطواتها  إال  القصري،  الفين  عمرها  رغم 
وتعودت أن تقدم املميز الذي جيعل منها رقمًا صعبًا يف الوسط 
ولديها  الشخصية  وقوية  عفوية  جريئة،  املزدحم.  احلالي  الفين 
أحالم كبرية. إنها الفنانة التونسية شيماء هاللي اليت حاورناها 
يف دبي، وكشفت لنا عدة جوانب من حياتها الشخصية والعملية 

حتدثت عنها للمرة األوىل.

دعينا نتحدث عن جديدك؟
آخر أعمالي الغنائية كان ألبوم »شيما هاللي 2016« الذي صدر 
واللبناني  اخلليجي  بني  منوعة  أغنيات   6 وضم  عام  حنو  قبل 
واملصري، وأحّضر حاليًا أللبومي اجلديد من إنتاج شركة »روتانا«، 
وقمت مؤخرًا بتسجيل بعض األغنيات اخلليجية اليت سأضمها إىل 

األلبوم.

كيف كان التعاون األول مع شركة »روتانا«؟
شركة »روتانا« مبثابة بييت الثاني والعالقة بيننا ممتازة ومثمرة، 
وكان التعاون األول ناجحًا، خاصة وأن »روتانا« من أهم شركات 

اإلنتاج والتوزيع يف الوطن العربي.

حتضرين أللبوم ثاٍن. ملاذا كل األغاني باللهجة اخلليجية باستثناء 
أغنية تونسية؟

حبكم عملي وإقاميت يف إمارة دبي، قررت أن يكون معظم ألبومي 
العربي،  الوطن  يف  رواجًا  ُتالقي  اليت  اخلليجية  باللهجة  الثاني 
اللهجة  بتقديم  العربي  اخلليج  يف  اجلمهور  يطالبين  ما  ودائمًا 
اخلليجية، وطبعًا تركيزي على اللهجة اخلليجية ال مينع من تقديم 
هلجات أخرى مثل اللبنانية واملصرية، أما األغنية التونسية فهي 

من الرتاث التونسي، وقمت بإعادة توزيعها وتسجيلها.
مصداقية الجوائز

حصلت على جائزة أفضل فنانة شابة عربية مبهرجان«املوريكس 
دور« هلذا العام، كيف تصفني هذه اجلائزة؟

دائمًا ما حيتاج الفنان إىل هكذا نوع من اجلوائز اليت ُتعترب مبثابة 
دور«  »املوريكس  وجائزة  األفضل،  تقديم  حنو  معنوي  دافع 
واألفضل،  اجلديد  تقديم  أجل  من  أكرب  أمام مسؤوليات  جتعلين 
وآمن  وثق  الذي  اجلمهور  إىل  اجلائزة  هذه  يف  الفضل  ويعود 

بصوتي ومنحين صوته.

برأيك، هل هذه اجلوائز حقيقية أم هناك تالعب بها؟
لست اجلهة املخولة للحديث عن مصداقية اجلوائز، ولكنين أثق 
بأن مهرجانات التكريم واجلوائز مهمة يف الوطن العربي خاصة 

يف هذه املرحلة.

لك  تعين  ماذا  دور«،  »املوريكس  انتقدوا  الفنانني  من  الكثري 
اجلائزة اليت حزتها من هذا املهرجان؟

كل شخص حيق له االنتقاد، وكل ما هو ناجح يتعرض لالنتقاد 
وعندما  العربي،  الوطن  يف  واحد  أمر  على  إمجاع  هناك  وليس 
ُيقدم الفنان عماًل فنيًا جديدًا فإنه يالقي ردود أفعال متباينة، 
وكما قلت سابقًا اجلوائز مهمة للفنان من أجل االستمرار وتقديم 

األفضل.
هذا رأيي بربامج املواهب

خرجت من برنامج مواهب »ستار أكادميي« واآلن حنن نرى عدة 
وتعتربه  شيماء،  نظر  يلفت  برنامج  أكثر  ما  للمواهب.  برامج 
املميز على الساحة، وأخرج أصواتًا تستحق أن تكون يف الساحة 

الفنية؟
كل برنامج له نكهته وأسلوبه يف تقديم وإبراز املواهب، هناك 
الغنائية، وهناك برامج  برامج خمتصة فقط يف تقديم املواهب 
منوعة مثل »أرابز غوت تالنت«، ودائمًا ما يلفتين الربنامج الذي 
حيتاج  الذي  العربي  الوطن  إىل  وإيصاهلا  األصوات  على  يركز 
الصوت  موهبة حقيقية متتلك  إىل أصوات شابة وجديدة، وكل 

والكاريزما تستحق الوجود يف الساحة الفنية.

املميز  ومن  املواهب،  بربامج  التحكيم  جلنة  أعضاء  ترين  كيف 
بالنسبة لك وترين أنه يف مكانه املناسب؟

مبكانه  فنان  وكل  املميزون،  جلانها  أعضاء  هلا  الربامج  كل 
املناسب إذا شكل إضافة حقيقة للربنامج الذي حيكم به. وقد 
برامج  أتابع  ناحييت،  ومن  جلانها.  بأعضاء  الربامج  جناح  ارتبط 
املواهب قدر املستطاع وحسب وقيت، وليس هناك أي برنامج 
مميز على حساب اآلخر؛ ألن كل برنامج له نكهته اجلميلة، ومجيع 
أعضاء جلان التحكيم هم جنوم وهلم مكانتهم الكبرية يف الوطن 

العربي.

برنامج  فأي  الربامج،  أحد  تكوني يف جلنة حتكيم  بأن  خريِت  لو 
ختتارين؟

أريد برناجمًا خاصًا بي »أمزح«، سؤال يضعين أمام حرية، ولكن 
نوع  كان  مهما  به  يتواجد  الذي  للمكان  يضيف  من  هو  الفنان 
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الربنامج، ولست أنا من أختار الربنامج؛ ألن هناك عرضًا وطلبًا 
وعندما تأتي الفرصة أقّيم ذلك.

الكثري من النجوم الشباب سطع جنمهم من خالل برامج املواهب 
وناصيف  عساف،  حممد  بهما  رأيك  لتعطينا  امسني  سأعطيك 

زيتون.

واحد  وكل  العربي،  الوطن  يف  مجهورهما  وهلما  جنمان  االثنان 
منهما يعمل على إثبات ذاته وما مييزهما هو الطموح.

ال أفكر بالتمثيل ولكن!
الكثري من النجمات قمن بـ«ديو« مع أحد الفنانني، وأنت كانت 
لك جتربتان ناجحتان، إذا خريِت اآلن من هو الفنان الذي تتمنني 

أن تقومي بـ«ديو« معه وملاذا؟
احلالني،  اللبناني عاصي  النجم  مع  »ديو«  أول  بالفعل، قدمت 
النجم  مع  »ديو« كان  وثاني  أو رجعين«  »رجعلي  عنوان  ومحل 
السعودي إبراهيم احلكمي ومحل عنوان »القضية«، وكل »ديو« 
كان له بصمته الفنية، أما حاليًا فال أفكر بعمل »ديو« مع أي 
فنان، فإنين أعمل على تقديم أغنياتي اخلاصة، ويف حال وجود 
إىل  تعود  عليه  املوافقة  يف  األساس  فإن  جديد  »ديو«  فكرة 

تقارب األصوات واإلحساس فيما بيننا.

أصبحوا  الغناء  جنوم  أن  نرى  الدرامية  رمضان  منافسات  يف 
رأيك  ما  املسلسالت.  شارات  غناء  خالل  من  املنافسة  يدخلون 
بهذه املنافسة، وهل ترغبني أن تدخليها، ومن هو النجم الذي 

تعتربينه تفوق يف رمضان الفائت بغناء شارة مسلسل؟
أن  خيتار  من  هو  ليس  املطرب  وأن  خاصة  منافسة  أعتربها  ال 
يغين شارة هذا املسلسل أو ذاك. فالعملية قائمة على اختيار 
اخلاص  وصوته  أسلوبه  له  فنان  وكل  للفنان؛  اإلنتاج  شركة 
الذي يشكل إضافة وعامل جناح للمسلسل، وإذا ُعرض علّي غناء 
شارة مسلسل، فلَم ال؟ إذا كانت األغنية تتناسب مع تطلعاتي. 
ورمضان الفائت شهد عدة شارات مميزة وناجحة يف مصر ولبنان 

واخلليج، وكل جنم تفوق على ذاته ونال نصيبه من النجاح.

فتاة مجيلة وطموحة ولديِك مواهب متثيلية، فلماذا مل نرك ممثلة 
إىل اآلن؟

ال أفكر حاليًا مبوضوع التمثيل ألن كل اهتمامي ينصب على تقديم 
املناسبة  الفرصة  تأتي  وعندما  اجلمهور،  ُترضي  غنائية  أعمال 
واليت ُتشكل إضافة إىل مسريتي الفنية فسوف أدرس املوضوع، 

وميكن القول بأن فكرة التمثيل قيد التأجيل حاليًا.

من النجم/ة الذي أو اليت تتمنني أن تقفي أمامه/ا كممثلة؟
األمنيات شيء والعرض والطلب شيء آخر وطبعًا حسب النص 
والدور والشخصية. ليس هناك أمساء ممثلني معينني؛ ألن كل 
املمثلني املوجودين يف الوطن العربي هلم باع طويل يف التمثيل 
وجناحاتهم تتحدث عنهم، وال ميكنين االختيار؛ ألن كل ممثل له 
شخصيته اخلاصة وأفضل املمثل الذي يشبه شخصييت وجتمعنا 

الكيمياء اليت ُتعترب مهمة لنجاح أي مسلسل.

نصيحتي للفتيات
كيف تهتم شيماء بنفسها وشكلها كفتاة؟

من عادات الفتيات أن يهتممن بأنفسهن ومن حيب نفسه فعليه 
أن يهتم بها وأال حيرم نفسه من شيء مهما كان؛ ألن اإلنسان 
السعيد هو من يهتم بنفسه ويدللها، والفتاة ال بد وأن تعمل 
على االهتمام بنفسها؛ ألن ذلك يؤثر إجيابًا على بناء شخصيتها، 
واالهتمام ليس فقط بالشكل بل باملضمون والروح، وأنا أحرص 
على كل ذلك وأهتم مبظهري من خالل الرياضة والصفاء الروحي 

والذهين.

ما النصيحة اليت توجهينها ألي فتاة؟
أن ُتسعد نفسها وأن ال تنتظر السعادة من أحد وجتعل من نفسها 

األوىل.
عائلتي مركز قوتي

حدثينا عن عائلتك وعن شيماء خارج األضواء؟
ألنين  قوتي؛  وعائليت هي مصدر  احلياة  أهم شيء يف  العائلة 
أستمد منهم القوة واحلنان وأعتربهم الركيزة اليت أستند إليها، 
وعلى الرغم من إقاميت يف دبي، إال أنين دائمًا ما أزور عائليت 
وحاليًا أتواجد يف تونس حيث أقضي الوقت إىل جانبهم، وفرحيت 
كانت كبرية بزفاف أخيت قبل أيام قليلة. بعيدًا من األضواء، أنا 
إنسانة عادية، كما مجيع الفتيات، لي حياتي؛ أخرج إىل التسوق 

والسفر وقضاء وقيت مع أصدقائي.

رسائل خاصة
رسالة اعتذار توجهينها لشخص ما؟

ال أظن أنين قد تسببت يف إيذاء أحٍد كي أعتذر له، ولكن إذا كان 

هناك أشخاص آذيتهم دون أن أعلم فإنين أمتلك ثقافة االعتذار 
ألن احلياة ال تستحق الزعل واملسامح كريم.

 
رسالة حمبة ملن توجهينها؟

أوجه حمبيت إىل مجهوري العزيز الذي يقف إىل جانيب، ويدعمين 
وأن  ُيفنى  ال  كنز  إن حمبتهم  هلم  وأقول  والضراء  السراء  يف 
وجودهم هو سبب جناحي، وأشاطرهم احملبة ذاتها؛ ألنهم عنوان 

السعادة .

لست نادمة
ى لو مل تقم به؟ موقف تندم عليه شيماء وتتمنَّ

قد يكون جوابي دبلوماسيًا وصدقًا ال أندم على أي موقف مررت 
به؛ ألنين أتعلم من كل موقف قد حيصل معي، وإذا ُوجد الندم 

فإن اإلنسان ال يتعلم من جتاربه .
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تظل املطربة لطيفة حالة استثنائية يف الساحة الفنية العربية؛ 
ألنها بقيت على مدار تارخيها يف صدارة املشهد الغنائي وإحدى 
التميز  على  وتصر  متجددة  فهي  العربي،  الفن  أيقونات  أهم 

واملغامرة كما أنها ختتار أعماهلا بإحساسها ودائمًا ما تنجح.
عندما جتلس معها تشعر حبالة من البهجة ألنك تتحدث إىل إنسانة 

بسيطة هادئة مبتسمة ال ترغب سوى يف إسعاد غريها.
»سيدتي« التقت بها ففتحت قلبها وحتدثت بصراحة يف العديد 

من املوضوعات ومشروعاتها الفنية القادمة.. وسألناها:.

هل بدأ العد التنازلي إلصدار ألبومك اجلديد؟
بالفعل، لقد انتهيت من تسجيل كافة األغنيات اخلاصة باأللبوم، 
وحاليًا أضع اللمسات النهائية عليه قبل طرحه الشهر املقبل 

يف األسواق.
تصويرها  قررت  اليت  األغنيات  وعدد  األلبوم  مالمح  هي  وما 

بطريقة »الفيديو كليب«؟
األلبوم حيتوي على 12 أغنية متنوعة ومبهجة ألن العامل العربي 
حيتاج إىل الفرح يف هذه الفرتة بشكل ملّح. كما أنين أقدم أغنية 
تونسية وأخرى مغربية وثالثة لبنانية ستكون مفاجأة للجمهور، 
أما يف ما يتعلق بالتصوير بطريقة »الفيديو كليب« فلن أصور 
أي أغنية قبل طرح األلبوم يف األسواق كما هو معتاد. وبعد 
ذلك، أتناقش مع »الفانز« اخلاص بي ملعرفة آرائهم يف أكثر 

األغنيات احملببة هلم وأقوم بتصويرها.
الكثري من املطربني يرون أننا نعيش يف زمن »السنجل«، فهل 

توافقني على أن األلبوم غري جمد اآلن؟
أختلف معك ألن األلبوم ميثل مرجعية للفنان. فعندما يريد اجلمهور 
العودة إىل أغنية للفنان احملبب له يرجع لأللبوم. كذلك األغاني 
»السنجل« مهمة وأنا قدمتها وآخرها كانت أغنية »ياالال« مع 
تقديم  يف  فكرت  أنين  واملثري  شيبة،  أمحد  الشعيب  املطرب 
»ميين« ألبوم وقررت عرض األمر على مجهوري ودخلت معهم 
ألبوم؟  »ميين«  أم  ألبومًا  أقدم  يف مناقشة حول األفضل هل 
ووجدت هجومًا كاسحًا بضرورة تقديم ألبوم فوافقت على الفور 

واستجبت لرغبة اجلمهور.
الكثري استغرب من تقدميك »ديو« )أغنية يا للي( مع املطرب 
هذه  من  قلقة  كنت  فهل  جناحه،  رغم  شيبة  أمحد  الشعيب 

اخلطوة؟
مل أشعر بالقلق، وما حصل كان حمض صدفة، إذ كنت موجودة 
يف االستوديو مع الفنان عصام كاريكا وأعجبتين األغنية كثريًا. 
فما كان من عصام إال أن اتصل بأمحد شيبة الذي صدف وجوده 
جبوار االستوديو فتعرفنا وسجلنا األغنية وحققت صدى كبريًا.

وتضيف: »أمحد شيبة فنان حمرتم جدًا وناجح وميتلك صوتًا جيدًا 
وقبل ذلك إنسان قلبه أبيض«.

أنِت من أوائل املطربني الذين حرصوا على إنتاج ألبوماتهم ثم 
بعد ذلك اتبعك معظم املطربني وآخرهم عمرو دياب، هل أنت 

سعيدة بهذه اخلطوة؟
طبعًا، ألنها تعين وبكل بساطة أنين أسري يف الطريق الصحيح. 
الوهاب حممد ألنه  عبد  الكبري  الشاعر  يرجع إىل  الفضل  وهذا 
كبري  شاعر  »أنا  لي  وقال  أغنياتي.  امتالك  بضرورة  نصحين 
ومشهور لكنين حتى اآلن أعيش يف منزل إجيار« ال ميكن أن 
املطربون  واآلن  وبالفعل طبقت نصيحته  الكلمات  أنسى هذه 

يفعلون مثلي.
مشروعان جديدان

هل لديك مشروع درامي جديد جتهزينه خالل الفرتة احلالية؟
ولكنين  وفيلم.  مسلسل  مشروعني:  بل  واحدًا  مشروعًا  ليس 
سوف أبدأ التجهيز هلما عقب طرح ألبومي، وأنا سعيدة جدًا برد 
أحصل  أنين مل  رغم  »كلمة سر«،  فعل اجلمهور جتاه مسلسل 
على أجري بسبب عدم دفع قناة »احلياة« األموال للمنتج الذي 
تعرض لظلم كبري. وأنا وقفت جبواره وننتظر أن تنتهي القناة 

من مشكالتها املالية وتسدد مستحقاتها.
فريوز.. املثل والقدوة

الفنانة فريوز تعود للغناء وتقدم عددًا من األغنيات قريبًا، ما 
رأيك يف عودتها؟

ال أعتربها عودة لفريوز؛ ألنها فنانة كبرية جدًا ومل تغب عنا، 
وأنا أمحد اهلل أنين عشت يف زمن فريوز وتعلمت منها الكثري 
سواء باالستماع إىل نصائحها أو بطريقة غنائها اخلاصة منذ أن 

كنت طفلة وأعتربها مثلي األعلى.
ذكرى  إحياء  على  حيرصون  الذين  القالئل  الفنانني  من  أنت 

رحيل يوسف شاهني بشكل سنوي، هل هذا نوع من الوفاء؟
يوسف شاهني مدرسة كبرية يف السينما العربية وترك بصمة 
يف حياتي مثل بليغ محدي وعبد الوهاب حممد ومنصور الرحباني 
وعمار الشريعي وأنا أمحد ربنا أنين تعاملت مع هؤالء العظماء.

ما األصوات الغنائية الشابة اليت حتبني االستماع إليها؟
وكارمن  عساف  وحممد  مجال  وأمحد  شاهني  حممد  كثريًا  أحب 
»ذا  برنامج  يف  ظهرت  اليت  التونسية  نور  والطفلة  سليمان 

فويس كيدز« فهي متتلك صوتًا قويًا.

لطيفة: تصرحيات شريين عبد الوهاب غري منضبطة وعمرو دياب جنم كبري

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 

وشركة  دياب  عمرو  بني  الصلح  رأيت  كيف 
»روتانا«؟

العمل  تتمنى  شركة  وأي  كبري  جنم  دياب  عمرو 
جدًا  حمرتمة  شخصية  اهلندي  سامل  وأيضًا  معه 
وحيب اجلميع. وعلى املستوى الفين خبري. وأهنئ 
وأيضًا  التوفيق،  هلما  وأمتنى  ذلك  على  الثنائي 
مصطفى  وعمرو  دياب  عمرو  صلح  خبرب  سعدت 
وأمين بهجت قمر ألن هذا الثالثي عندما يتعاون 

يقدم أعمااًل متميزة.

شريين.. اعتذار واجب
قمت بالرد على تصرحيات شريين عبد الوهاب عندما 
قالت إن ابنتها تقول على تونس »بقدونس«، ما 

سبب ردك؟
احلقيقة أنين رديت ألن كل الصحفيني املصريني 
والعرب وشخصيات كثرية ليست من تونس بل 
من  مستائني  وجدتهم  العربية  والدول  مصر  من 
حديث شريين بهذا الشكل عن بلد عربي صاحب 
حضارة وثقافة. فقررت الرد وحرصت أن يكون 

ردي بطريقيت اليت يعرفها اجلميع.
مبهامجتك  قاموا  بشريين  اخلاص  »الفانز«  لكن 

ومهامجة مجهورك، فلماذا التزمت اهلدوء؟
ألنين، وبكل بساطة، ال ميكن أن أختلى عن أخالقي 
أهاجم أي شخص فأنا مساملة جدًا  وال ميكن أن 
بأن  شخص  ألي  أمسح  ولن  بلدي  أعشق  لكنين 

يقول عنها كلمة مسيئة فتونس خط أمحر.
وللعلم، قبل تصرحيات شريين قمت بتهنئتها عرب 
»تويرت« وكنت سعيدة حبب اجلمهور التونسي هلا 
أحب  أنين  وأعرتف  قرطاج  مسرح  على  ووقوفها 
صوتها كثريًا وليس بيننا سوى كل خري، لكنين 
فوجئت بتصرحياتها غري املنضبطة. واحلقيقة أنها 
يف  ختطئ  كانت  لكن  كثرية  هفوات  منها  خترج 
حق أشخاص. وهذا من املمكن أن يتم التغاضي 
كبرية  دولة  عن  احلديث  إىل  أن تصل  لكن  عنه 
حبجم تونس فهذا مرفوض حتى ولو على سبيل 
»املزاح« ألنها إذا أرادت أن »متزح« فعليها أن 
يف  املاليني  أمام  وليس  بيتها  يف  ذلك  تفعل 

العامل العربي.
هل ترين أن على شريين عبد الوهاب أن تعتذر؟

أقل شيء أن تعتذر للشعب التونسي وليس لي. 
فأنا مواطنة تونسية. وهناك شعب تونسي تعداده 

11 مليونًا عليها أن تعتذر له بالكامل.

لطيفة وشريين
حسابها  عرب  الشديد،  غضبها  عن  لطيفة  أعربت 
اهلفوة  من  »تويرت«،  االجتماعي  التواصل  مبوقع 
املهرجان  يف  شريين  املطربة  فيها  وقعت  اليت 
بقت  تونس  بقدونس،  مش  »تونس  وكتبت: 
بابن  الشابي،  القاسم  بأبو  ببورقيبة،  خضراء 
خلدون، وبشعبها الرائع«. وواصلت اهلجوم على 
مضيفة  »انستغرام«،  على  عرب صفحتها  شريين 
»تونس خط أمحر ومصر  السابقة:  تغريدتها  إىل 
أما  بلوك على طول..  واللي حيغلط  أمحر..  خط 
ايه  وال  يعتذر..  الزم  وبيستظرف  بيهزر  اللى 

رأيكم؟«.
كواليس التصوير

اتفقت النجمة لطيفة مع الزميل املصور حممود عبد 
السالم على اصطحابه إىل تونس خالل تسجيلها 
أحد الربامج هناك لتصويرها فوتوغرافيًا. وعندما 
وصلنا إىل مطار تونس كان هناك استقبال حافل 
من  قسطًا  لنأخذ  الفندق،  إىل  وذهبنا  للطيفة، 
الراحة وبعدها جتولنا أنا ولطيفة يف مناطق كثرية 
إىل أن اتفقنا على التصوير مبدينة سيدي بوسعيد 
وهي مدينة تطل على البحر. تتميز مببانيها املطلية 
األزرق.  اللون  ذات  وشبابيكها  األبيض  باللون 
هطول  وختلله  كاماًل  يومًا  التصوير  استغرق 
األغاني  بعض  تؤدي  لطيفة  جعلت  اليت  األمطار 
التوانسة  بها  يتغنى  اليت  التونسية  الفولكلورية 
أثناء املطر. اختارت لطيفة فريق إعداد التصوير 
بنفسها وهم: من تونس املاكيري والكوافري فاخر 
بيوتي سنرت واإلكسسوارات من رحيانة واملصمم 
التونسي علي قروي الذي اختار هلا هذا الفستان 

الذي أطلت به على غالف الزميلة »سيدتي«. 

القاهرة - محمد خالد تصوير - محمود عبد السالم - ايالف
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السيد نصر اهلل: انتهى زمن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واختيارية وثقافية واجتماعية، ووفود شعبية.
أكون  أن  أود  »كنت  بدايتها:  يف  قال  كلمة  اهلل  نصر  وألقى 
 25 يف  جبيل  بنت  اىل  ذهبت  كما  العظيم  اليوم  هذا  يف  بينكم 
ما قبل حرب متوز  الظروف خمتلفة، وألن ظروف  لكن  أيار 2000، 
2006 ليست كما بعدها، خصوصا أن نتنياهو واسرائيل غاضبان، 
ومثلهما أمريكا، فكان أن ارتأى إخواني عدم الذهاب. نرحب باحلضور 
ونبارك له انتصار اجليش واملقاومة والشعب يف عيد 28 آب 2017، 
الغرية  البقاع أهل  الدعوة للمشاركة، وخصوصا أهل  ونشكر تلبية 

واحلمية«.
صعيد  حاج يف  مليوني  »وقوف  منها  دينية،  مسائل  إىل  وتطرق 
عرفات يف هذا اليوم، يف مشهد أقرب ما يكون إىل يوم القيامة 
حيث حيشر الناس، هذا املشهد املهيب يف عرفات يعرب عن مكامن 
القادة  وبصائر  ضمائر  يوقظ  »أن  اهلل  سائال  األمة«،  هلذه  القوة 
والزعماء والنخب والشعوب على امتداد الشعوب العربية واالسالمية 

للخروج من هذه احملنة«.
إليهم  تعود  أن  يف  »آمل  قائال  الصدر  االمام  اىل  بالقول  وتوجه 
االمام والقائد واهلادي هلم إىل طريق احلق واالنتصارات.  لتكون 

هذا التحرير الثاني هو بعض زرعك الذي أمثر«.
أضاف: »حنتفل اليوم بعيد جديد، وندعو إىل اعتماد مصطلح عيد 
لن  التارخيية، ألني  لألمانة  اليوم هو  فما سأقوله  الثاني،  التحرير 
الشمالية  حدودنا  على  سيطر  إرهاب  هناك  سجاالت.  يف  أدخل 
والشرقية، ومنع اجليش حتويل احلدود الشمالية وقراها إىل موطئ 
وكان  االرهابيون،  فسيطر  الشرقية  احلدود  يف  أما  لالرهابيني. 
تهديدهم أقوى على لبنان، ومنه سعيهم إىل إقامة إمارة يف منطقة 
اللبنانيون على هذا األمر،  البحر. لقد اختلف  الشمال، وصوال اىل 

رغم وضوح العدو«.
وتابع: »كان اللبنانيون بني 3 خيارات، إما ال نتدخل، وإما االجيابية 
مبعنى التسهيالت هلم. أما اخليار الثالث فكان املواجهة، وهي مؤيدة 

من غالبية الناس، وحنن يف حزب اهلل«.
وأردف: »اىل جانب اجليش العربي السوري، بدأنا من القصري اىل 
واجلرود،  الشرقية  السلسلة  قاتلنا يف  ثم  هناك،  قاتلنا  املصنع، 
وحناصر  األرض  حنرر  وكنا  الشهداء،  من  كبرية  اعدادا  وقدمنا 
اللبناني  اجليش  كان   .2017 متوز  اىل  وصوال  املسلحة،  اجلماعات 
قد خاض معركة يف تلك الفرتة، ودخل يف مواجهات وقدم شهداء، 
ولكن بسبب االنقسام السياسي مل تتمكن الدولة اللبنانية من حسم 
خيارها، ولكنها ولالنصاف وصلت يف مواجهة أمنية واسعة داخل 
اللبناني واألمن  اللبنانية، وحقق يف هذه املواجهة اجليش  الساحة 

العام وأمن الدولة إجنازات رائعة جدا«.
وقال: »مع عودة تفعيل التهديد بإرسال انتحاريني بأحزمة ناسفة 
وسيارات مفخخة، معلوماتنا أن داعش كان حيضر الحتالل بلدتني 
بقاعيتني واختاذ أهلهما رهائن من أجل مبادلتهم بسجناء يف سجن 
تلك  داعش يف  خطط  من  عليه  عثرنا  تأكدنا مما  واليوم،  رومية. 

املرحلة للسيطرة على القاع ورأس بعلبك«.
ونسقنا  وعرسال،  فليطا  جرود  بتحرير  البدء  قررنا  »لقد  أضاف: 
للدخول يف  أن قيادة اجليش كانت جاهزة  أعرفه  الدولة، وما  مع 
وإن  لوحدنا،  فذهبنا  كان مرتددا،  السياسي  القرار  لكن  املعركة، 
الرتدد مل يكن لضعف يف قدرات اجليش اللبناني، فما كان منا اال 
أن عملنا على حترير جرود عرسال مبفردنا، وبالشراكة مع اجليش 
السوري يف حترير جرود فليطا«. وانتقد »الذين قللوا من قيمة هذا 

النصر«.
وتابع: »أعلمت اجلميع بأن قرارنا هو االنتهاء من حترير بقية اجلرود 
قبل حلول الشتاء، فقيل لنا عرب نقاشات مباشرة إن الدولة اللبنانية 
تريد اختاذ قرار بتحرير جرود الفاكهة، القاع ورأس بعلبك، وصوال 
إىل احلدود يف األرض اللبنانية، فكان أن أكدت هلم أن يكون مسك 
ختام هذا التحرير على يد اجليش اللبناني. أما حنن فحررنا مع اجليش 

العربي السوري اجلزء املقابل للحدود اللبنانية«.
وأعلن السيد نصر اهلل أنه »كان ال ميكن فصل معركة احلدود عن 
اجلرود«، وقال: »إن االرض اليت سيطرت عليها اجلماعات املسلحة 
تبلغ 3684 كلم، منها 764 كلم من اجلبال والتالل واجلرود املشرفة 
على القرى البقاعية. ومت حترير 624 كلم يف االرض اللبنانية يف 

معركة فجر اجلرود، وأكملت عملية ان عدمت عدنا 140 كلم«.
اللبنانية يف معركة حترير االرض«، واصفا  الدولة  »قرار  بـ  ونوه 
إن  وقال  ممارسة  »الن  جيامل،  ال  انه  مؤكدا  »التطور«،  بـ  اياه 
تطور  هو  اجلرود«  »فجر  يف  املعركة  قرار  اللبنانية  الدولة  اختاذ 
القرار  أشكال ممارسة  من  وهو ميثل شكال  والداللة،  األهمية  بالغ 
كل  أوصف  أن  أريد  أنا  أجامل،  ال  هنا  وأنا  السيادي،  السياسي 
وأنا ال  أحد شيئًا،  ننقص من  اهلل. ال  إن شاء  بأمانة ودقة  شيء 
أجامل بصراحة. هذا القرار، ممارسة القرار السياسي السيادي هو 
أحد إجنازات العهد اجلديد الذي ميّثله فخامة الرئيس العماد ميشال 
عون، الرجل الذي كنت أقول عنه وحنن يف حزب اهلل كنا نؤمن وما 
زلنا نؤمن أنه رجل شجاع وقوي وقائد مستقل ال يتبع وال خيضع ألي 
دولة أو سفارة أو ضغوط أو إغراءات أو ترهيب، هذا أقوله اليوم 
لألمانة التارخيية، مل يعد سرًا اآلن، البعض سينزعج مما أقوله اآلن، 
ولكن هذه الطبقة السياسية يف لبنان تعرف ما سأقوله لكم وأيضا 

بعض وسائل اإلعالم حتدثت عنه.
أبلغ  متوز،  يف  عرسال  جرود  يف  االنتصار  حتقق  »عندما  وقال: 
االمريكيون اللبنانيني رسالة انزعاج وغضب، وأنه ما كان ليسمح 
حلزب اهلل بهذه العملية. كما أن االمريكيني عادوا من جديد وطلبوا 

عدم القيام بعملية عسكرية لتحرير اجلرود، وضغطوا بقطع املساعدات 
العسكرية. وهذا يعين بالنسبة ألهل القاع ورأس بعلبك والفاكهة 
والعني ان امريكا مل تكن تريد طرد االرهاب من جرود قراهم، وأن 
يصار اىل تأجيل العملية إىل العام املقبل، وهذا أدى إىل ارباك، 
ولكن أن يكون لدينا رئيس للجمهورية كالعماد عون، هي ميزة النه 

حيفظ هيبة الدولة«.
أضاف: »لو أن الدولة تراجعت بقرارها حترير اجلرود، ملا بقيت دولة 
وقرار مستقل وسيادة وطنية. مجع الرئيس عون، رئيس احلكومة 
القرار. ولالنصاف،  الدفاع، وحسم  سعد احلريري واجمللس األعلى 

وافق دولة رئيس احلكومة على هذا القرار ومشى به«.
وتابع: »حنن أمام جتربة جديدة يف لبنان، وهذه بداية مبشرة جدا. 

ومن هنا، بداية استعادة القرار السيادي«.
ورأى أن »ما حصل هو الذي يفسر غضب االمريكيني من عملييت 

فجر اجلرود وان عدمت عدنا«.
الداخلي يف  الرئيس عون يف عيد قوى االمن  وأشار إىل »خطاب 
متوز املاضي، مطالبا خبطة جدية لتحرير مزارع شبعا وكفر شوبا اليت 
حتتلها اسرائيل«، وقال: »حنن يف حزب اهلل نعلق اماال كبرية ان 

يتحقق هذا االجناز يف عهد الرئيس عون«.
ودعا إىل »تعزيز الثقة بقدرة اجليش اللبناني على هذا االجناز من 
قبل أصحاب القرار السياسي، ألن اجليش وقبادته اثبتا قدرتهما 
ووعيهما«، وقال: »إن تقوية اجليش ال حييل املعادلة الذهبية على 

التقاعد، بل يزيدها وهجا وتألقا«.
»حزب اهلل يريد جيشا ضعيفا فهو مشتبه«،  أن  ووصف من يرى 

وقال: »امسحوا للجيش بان يبقى بعيدا عن متاريسكم«.
وحيا »اجليش العربي السوري وتضحياته، خصوصا يف املعركتني 
االخريتني«، معلنا أنه »قاتل من أجل لبنان ألن جرود اجلراجري وفليطا 
القيادة  اىل  ذهبنا  لكننا  السورية،  القيادة  لدى  اولوية  تكن  مل 
اجلرود«،  على  االرهابيني  سيطرة  انهاء  منها  وطلبنا  السورية، 
سورية  أراض  إىل  داعش  أو  النصرة  مقاتلي  انتقال  »إن  وقال: 
حيرج القيادة السورية، ولكن حنن أصررنا. وانا شخصيا ذهبت اىل 
الشام، والتقيت الرئيس بشار االسد، وقلت له إن هذه العملية هي 
الوحيدة اليت ستكشف لنا مصري العسكريني اللبنانيني املخطوفني، 
فقال لي إن هذا االمر سيحرجين، ولكن ال بأس، وإذا انتم حزب اهلل 

تريرون التفاوض، فأنا موافق«.
وأشار السيد نصر اهلل إىل أن »القيادة السورية حتملت هذا احلرج 
من أجل لبنان، ال من أجل سوريا«، شاكرا »للجيش العربي السوري 

دوره يف هذا االجناز«.
نفرض  ال  »حنن  فقال:  سوريا،  مع  التنسيق  موضوع  اىل  وتطرق 
هذه  استمرار  نريد  وإمنا  املوضوع،  هذا  عن  نتحدث  عندما  رأينا، 

احلكومة«.
وطالب ب«ترتيب العالقة مع سوريا كي ال نلحق اآلخرين، خصوصا 
أن الفرنسي والربيطاني واالوروبي تراجعوا، وان بعض دول اخلليج 

بدأ بفتح اخلط مع الرئيس االسد من حتت الطاولة«.
وشكر »قيادة اجلمهورية االسالمية يف ايران وحرسها الثوري لدعمهما 
الدائم للمقاومة وسوريا والعراق الذي حيقق اليوم انتصارات كاملة، 
ال سيما يف حترير كامب تلعفر وحمافظة نينوى اليت شهدت أبشع 

أنواع إرهاب داعش«.
واالجنازات يف  الثاني  التحرير  أزعجها  »لقد  قال:  اسرائيل،  وعن 
حترير اجلرود، وأقلقها هذا التكامل ما بني أداءي اجليش اللبناني 
واملقاومة، وهي تسعى إىل الضغط على امريكا للضغط على ايران 
الذهاب إىل احلرب،  أولوية إسرائيل ليست  إن  والتهديد باحلرب. 
إمنا استخدام اآلخرين، ومنها السعي إىل تعديل مهمة اليونيفيل كي 
تتحول اىل قوات خلدمة أمن إسرائيل، وهو ما يتناقض مع جوهر 

مهام االمم املتحدة«.
الفتا  التعديل«،  هذا  رفضها  يف  اخلارجية  وزارة  ب«جهود  ونوه 
االفشال  هذا  االيرانية يف  اخلارجية  وزارة  االخوة يف  »جهود  اىل 
أي  عن  األمن  حديث جملس  »عدم  إىل  االمن«، مشريا  يف جملس 
خروق اسرائيلية ألرضنا«، وقال: »إن البقرة عند االمريكي أهم من 

االنسان اللبناني«.
خربة  تراكم  هو  وطنيا  االنتصار  الصحيح هلذا  »التوظيف  أن  وعترب 
اجليش واملقاومة يف ردعهم السرائيل، وأيضا يف التوظيف املعنوي 
العسكري  الوجود  أنهت  اليت  األوىل  الدولة  لبنان  بأن  والسياسي 

االرهابي على أرضها، وهذا يعزز الثقة بلنان ودوره«.
وقال: »إن كل شرب يف وطننا قيمته السيادية واملعنوية واحدة، 
وباالمناء  اللبنانيني،  بني  املساواة  بند  بتنفيذ  الدولة  ونطالب 
املتوازن، خصوصا أن البقاع حيتاج إىل االنصاف من الدولة، ومثله 

شريكه باالهمال الشمال، وبالذات عكار«.
وأعلن ان »املقاومة ليست بديال عن الدولة يف تأمني أمن الناس، 

وعلى الدولة أن توازن بني األمن واالمناء«.
وختم السيد نصر اهلل: »هذا التحرير الثاني رسالة إىل العامل، فلبنان 
أو  عليه  باالعتداء  يفكر  من  وكل  وأبطاله،  ونسائه  برجاله  مسيج 
انتهى  لقد  اليد ستقطع.  هذه  بأن  يعلم  أن  فعليه  عليه،  يده  مد 
الزمن الذي يعتدى على وطننا، وذلك بفعل املعادلة الذهبية اجليش 
والشعب واملقاومة. لقد وىل زمن اهلزائم وجاء زمن االنتصارات«.

احلجاج يف مزدلفة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مجع تأخري، اقتداًء بسنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ليلتقطوا 
بعدها اجلمار، ثم يتوجهون إىل منى، بعد صالة فجر اجلمعة )امس( 

أول أيام عيد األضحى، لرمي مجرة العقبة وحنر اهلدي.
وتكفل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز بنفقات 

احلرمني  »خادم  برنامج  ضمن  املستضافني  احلجاج  جلميع  اهلدي 
حاج  آالف   5 عددهم  البالغ  العام،  هذا  والعمرة«  للحج  الشريفني 

وحاجة.
وأعلن األمني العام للربنامج عبداهلل املدجل، أن هذه املكرمة مشلت 
مجيع املستضافني يف الربنامج، منهم ذوو شهداء فلسطني، وأقارب 
شهداء اجليش والشرطة املصرية، وأهالي شهداء ومصابي اجليش 
إضافة إىل  األمل،  وإعادة  احلزم  السوداني املشارك يف عاصفيت 

ضيوف الربنامج العام القادمني من أكثر من 80 دولة.
وكان احلجاج وقفوا يف صعيد عرفات وأدوا صالتي الظهر والعصر 
املستشار  ألقاها  اليت  عرفة  خطبة  إىل  واستمعوا  منرة،  مسجد  يف 
بالديوان امللكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور 
سعد الشثري، الذي أكد أن »املسلم مسهم يف األمن يف كل مكان، 
الوقت نفسه: كيف يعتدي املسلم  فهو ال يعتدي«، متسائاًل يف 
ْعَتِديَن(؟  بُّ امْلُ َ اَل حُيِ وهو يسمع قول اهلل تعاىل: )َواَل َتْعَتُدوْا ِإنهَّ اهللهَّ

وكيف يتجرأ على أمان غريه أو يسفك الدم؟
وقال: »على املسلم عدم جتاوز ما أمر اهلل به من الوفاء بالعهود 
واملواثيق، كما عليه أن يكون ملتزمًا مبا أمر اهلل به من طاعة والة 

األمور مبا حيفظ النظام العام وينتج منه استقرار البلدان وأمنها«.
وأضاف الشثري: »املسلم ميقت االعتداء على اآلمنني من املسلمني 
اإلرهابية،  واجلماعات  االعتداء  ويدين  البلدان،  وغريهم يف خمتلف 
وأن الشريعة جاءت مبا حيفظ األمن واالستقرار يف كل اجملاالت، 
واألمن  السياسي  واألمن  الفكري  واألمن  العقدي  األمن  فحفظت 
االخالقي، وجاءت حبفظ األمن يف الدول واألوطان، وجاءت الشريعة 
بزرع حمبة اخلري يف القلوب، فيتمنى املرء ألخيه ما يتمناه لنفسه، 

فالتحاسد مذموم والكراهية ممقوته«.
وحذر املستشار بالديوان امللكي عضو هيئة كبار العلماء من جعل 
موسم احلج مومسًا للمزايدات أو مكانًا للشعارات أو املظاهرات أو 
هلل  احلج  جيعل  أن  »جيب  وقال:  والتجمعات،  األحزاب  إىل  الدعوة 
وال  املذهبية  للدعوات  وال  احلزبية  للشعارات  مكان  ال  إذ  وحده، 

للحركات الطائفية اليت نتج منها تشريد املاليني«.
وكثفت طائرات األمن طلعاتها اجلوية يف مساء مكة املكرمة واملشاعر 
املقدسة ملتابعة تفويج احلجاج إىل مشعر عرفات، ومنه إىل مزدلفة 

عرب 16 طائرة متعددة املهمات.
أن  احلربي،  حممد  الطيار  اللواء  األمن  لطريان  العام  القائد  وقال 
طائرات األمن جتوب مساء مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، وترصد 
خالل طلعاتها املتواصلة احلال األمنية واحلركة املرورية حلجاج بيت 
اهلل احلرام، مؤكدًا أن اجلاهزية تصل إىل أعلى درجاتها مع فجر اليوم 
التاسع وبدء نفرة احلجاج إىل مشعر عرفات، وذلك مبشاركة أكثر من 
طائرة يف الطلعة اجلوية، وزيادة مدة الرحلة لتصل إىل ثالث ساعات 
لكل طائرة يف الطلعة الواحدة، أثناء تصعيد احلجيج، وما يليها من 
انتقاهلم إىل مشعر مزدلفة حتى استقرارهم يف مشعر منى يف اليوم 

العاشر، وتستمر الطلعات اجلوية على وتريتها يف أيام التشريق.

العبادي يعلن حترير...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ناحية  إىل  توجهت  ثم  املدينة،  مركز  على 
التنظيم. عناصر  على  للقضاء  مشااًل  العياضية 

وأصبحت  النصر  ومت  اكتملت  »الفرحة  أن  للعبادي  بيان  وجاء يف 
حمافظة نينوى بكاملها بيد قواتنا البطلة. أعلن لكم أن تلعفر الصامدة 
التحقت باملوصل احملررة وعادت إىل أرض الوطن، ومت خالل األيام 
العياضية  يف  وسحقهم  داعش  إرهابيي  على  القضاء  املاضية 
واملناطق األخرى وعدم السماح هلم بالفرار، وهذا هو موقفنا الثابت 
مكان  أي  يف  وجودهم  يشكل  الذين  اجملرمني  هؤالء  من  واحلازم 
للدواعش  »نقول  وتابع:  والعامل«.  املنطقة  شعوب  لكل  تهديدًا 
اجملرمني، أينما تكونوا حنن قادمون للتحرير وليس أمامكم غري املوت 
أو االستسالم«. وزاد: »عهدًا منا إليكم يا أبناء شعبنا بأننا سنواصل 
بالعزمية واهلمة نفسها حترير كل شرب من أرض العراق وصحاريه«.
العسكرية  املصادر  كانت  وقت  يف  العبادي  إعالن  وجاء 
»األسوأ«  بأنه  هناك  القتال  وتصف  صعوبات،  مواجهة  تؤكد 
املئات  وجود  إىل  نظرًا  املوصل،  غرب  معركة  مع  باملقارنة 
أجانب. قياديون  بينهم  احملاصرين،  التنظيم  عناصر  من 
الركن  الفريق  تلعفر«  يا  »قادمون  عمليات  قائد  أكد  ذلك،  إىل 
العياضية جبهود فرقة  ناحية  »حترير  بيان،  يار اهلل يف  األمري  عبد 
فرقة  وحررت  السريع،  والرد  االحتادية  والشرطة  التاسعة  املشاة 
كل  حررت  كما  تلعفر،  غربي  مشال  الكائنة  املناطق  كل  املشاة 
البيشمركة،  قوات  مع  واتصلت  القضاء  شرقي  مشال  املناطق 
الدولي«،  والتحالف  اجليش  طريان  أبطال  من  وإسناد  بدعم 
وإكمال  تلعفر  حترير  عمليات  تنتهي  الكبري  النصر  »بهذا  وتابع: 
مبختلف  اجليش  قوات  قاتلت  حيث  بالكامل،  نينوى  حمافظة  حترير 
وبطوليًا«. صعبًا  قتااًل  يومًا   319 مدار  على  وقطعاتها  صنوفها 

وقال السفري األمريكي يف بغداد دوغالس سيليمان يف بيان، إن 
يتحلى  اليت  واملهنية  واخلربة  الشجاعة  على  تدل  االنتصار  »سرعة 
الضعف  حالة  شهدنا  ولقد  ونساؤها،  العراقية  القوات  رجال  بها 
واليأس لدى مسلحي داعش خالل تقهقرهم أمام قوة موحدة«، وعزا 
اإلجناز إىل »التعاون الوثيق بني هذه القوات ومستشاري الواليات 
 90 من  أكثر  خسر  »داعش  أن  وتابع  الدولي«.  والتحالف  املتحدة 
يف املئة من مساحة األراضي اليت كان يسيطر عليها يف العراق«، 
مؤكدًا التزام بالده »العمل مع احلكومة لضمان مستقبل آمن مزدهر 
خال من العنف واالضطهاد الذي أحلقه التنظيم بالشعب العراقي، 
متويل  خالل  من  النازحني  إىل  كبرية  إنسانية  مساعدات  وتقديم 
ديارهم«. إىل  العودة  على  ومساعدتهم  االستقرار،  إعادة  برنامج 

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

بسبب  الصيف،  البطيخ يف فصل  أكل   يشتهر 
تأثريه املنعش على اجلسم. وتتمتع هذه الفاكهة 

الصيفية بفوائد جلميع أفراد األسرة.

السرطانية،  األمراض  من  البطيخ  تناول  ويقي 
الربوستات، ألنه غين مبضادات  وأهمها سرطان 
مبحاربة  املعروف  الليكوبني،  وأهمها  األكسدة، 
الشوارد املؤذية خلاليا اجلسم واملسببة للسرطان. 
ويرتبط الليكوبني، بتقوية العظام ووقايتها من 

الرتقق.

مضادات  من  نسبة  أعلى  على  وللمحافظة   
البطيخ، جيب احملافظة عليه ضمن  األكسدة يف 

حرارة الغرفة.

بفيتامني  الغنية  املصادر  بني  من  البطيخ  وُيعد 
الذهين  والنشاط  املناعة  يقوي  الذي  »سي« 
جيعله  ما  اإلصابات،  من  الشفاء  يف  ويساعد 
الفاكهة املثالية لألطفال. وُيعترب البطيخ فاكهة 
رائعة لصحة العينني بسبب احتوائه على فيتامني 

»أي«.

البشرة ووقايتها  والبطيخ معروف حبماية شباب 
اليت  األكسدة  مضادات  بسبب  التجاعيد،  من 
اخلاليا،  لشيخوخة  املسببة  العناصر  حتارب 
الكوالجني  بناء  عن  املسؤول  »سي«  وفيتامني 

يف البشرة، ما مينع ظهور التجاعيد.

لعصري البطيخ أهمية أيضًا، فقد أثبت البحوث أنه 
يساعد يف شفاء التشنجات وآالم العضالت اليت 
تسببها التمارين الرياضية القاسية، وقد تبني أن 
من عصري  ليرت  تناولوا نصف  الذين  الرياضيني 
بتشنج  شعروا  الرياضية  تدريباتهم  قبل  البطيخ 
أقل يف العضالت، واخنفض معدل دقات القلب 

لديهم.

وبشكل عام، يرتبط تناول البطيخ بتحسن وظائف 
الدم. وحيتوي  القلب والشرايني وتقليل ضغط 
قشر البطيخ على مادة السيرتوالين اليت حتسن 
الدم،  ضغط  وختفض  الشرايني  وظائف  من 

وحتارب تكدس الدهون يف اجلسم.

وخصوصًا  واملاء  بالسوائل  اجلسم  البطيخ  ُيزود 
طبيعيًا  مدرًا  البطيخ  وُيعترب  الصيف.  فصل  يف 

للبول، ما يساعد يف تنظيف الِكلى.

يتمتع البطيخ بطعم ألذ لدى طبخه، وخصوصًا أن 
احلرارة حُترر النكهات اللذيذة فيه.

صديق الصيف املفضل.. 7 أشياء 
ال تعرفها عن البطيخ!

يقام قداس السنة عن نفس األم

 املرحومة  ناديا الياس
يف  الواقع  األحد  نهار  وذلك  كفرصارون  من   
10 ايلول 2017 عند الساعة العاشرة صباحًا يف 

كنيسة السيدة العذراء مايز هيل ـ ماريالندز 
الداعون يف اسرتاليا 
زوجها: أديب الياس 
ولدها: أدي وعائلته 

عائلة ابنها املرحوم فوزي وعائلته
ابنتها: جولي زوجة أنطوني يعقوب وعائلتها 

أخوها: شحادة عيسى وعائلته
سلفاها: الياس وجورج وعائلتاهما 

عائلة سلفها املرحوم فوزي 
ابنة محيها: سعاد زوجة الياس جروج وعائلتها 

يف الوطن 
أخوها مقبل عيسى وعائلته 

أخواتها متينة ، امينة ، أوديت ، فيوالت واميلي 
وعائالتهن 

سلفها مجيل وعائلته 
ابنة محيها مادلني ارملة املرحوم نافذ فرح 

وعموم عائالت الياس ، سلطانه، جبور، يعقوب، 
عيس، جروج، فرح، احلليب، احللو ، عيدا الناصح، 

ابو رجيلي وأهالي ومجعية كفرصارون.
الدعوة عامة

قداس السنة عن نفس األم 
املرحومة ناديا الياس من 

كفرصارون

اختبار  أمام  الصمود  يف  األطعمة  غالبية  تفشل 
التربيد  لسبل  يلجؤون  الناس  فتجد  الزمن، 
والتجفيف والتخليل والتقديد وغريها حلفظها من 

التعفن والفساد.

لكن، هل تعلم أن هناك أطعمة تبقى صاحلة لألكل 
لسنوات طويلة قد تصل إىل آالف السنوات؟

نعّرفكم إىل بعض هذه األطعمة فيما يلي:

العسل

يف العام 2015، وجد العلماء عينات من العسل 
الصاحل تعود إىل ثالثة آالف عام يف أحد القبور 
العسل  صالحية  مدة  لطول  والفضل  مصر.  يف 
يعود إىل اخفاض نسبة املياه فيه، وارتفاع نسبة 

السكر، ما مينع البكترييا من التكاثر فيه.

ورغم أن العسل قد يصبح صلبًا أحيانًا مع مرور 
صورته  إىل  إعادته  املمكن  من  أنه  إال  الزمن، 

األصلية مبجرد تدفئته.

البقول اجملففة

وغريها،  والعدس  كالفول  البقول،  لدى جتفيف 
ما  املياه،  وتقل  فيها  السكريات  تركيز  يزداد 
مينع العفن أو البكترييا من التكاثر فيها. وميكن 
شرط  لسنوات،  لألكل  صاحلة  بالبقول  االحتفاظ 
االحتفاظ بها يف مكان جاف ويف حافظة ال تسمح 

بتسرب اهلواء.

اخلل

ميكن  ال  اخلل،  يف  احلمضة  نسبة  ارتفاع  بسبب 
لكثري من أنواع البكترييا التكاثر فيه. وينما يبقى 
اخلل األبيض قاباًل لالستخدام إىل األبد، ميكن أن 
تتغري ألوان ونكهات أنواع اخلل األخرى، وقد ينتج 

فيها ترسبات، لكنها تبقى صاحلة لالستهالك.

قد يهمك أيضًا: 9 أطعمة مسببة لإلدمان.. هل 
تتخلص منها؟

األرز األبيض

يبقى األرز صاحلًا للتناول لعقود من الزمن، شرط 
أن حُيفظ يف حرارة منخفضة تقل عن 3 درجات 
مئوية، ويف أجواء قليلة األكسجني. وعلى عكس 

األرز األبيض، يتلف األرز البين بسرعة أكرب.

الشوكوالته السوداء

تعد إضافة احلليب أحد أسباب تقصري عمر صالحية 
الشوكوالته  صالحية  تستمر  لذا،  الشوكوالته. 
شرط  طويلة،  لفرتات  احلليب  قليلة  السوداء 
االحتفاظ بها يف حرارة مستقرة. وميكن استمرار 

صالحيتها حتى سنتني أو أكثر.

السكر وامللح

تساعد إضافة السكر وامللح إىل األطعمة يف حفظها 
لفرتات طويلة، ألنهما يساعدان يف إخراج املياه 
من تلك األطعمة، فتجد امللح يستخدم يف تقديد 

اللحم، والسكر يتسخدم يف صنع املربايات.

السكر يف مكان خاٍل من  أو  بامللح  احُتفظ  وإن 
الرطوبة، سيبقيان صاحلني للتناول مدى احلياة. 
لكن، قد ال تتجاوز مدة صالحية امللح امليّود أكثر 

من مخس سنوات.

 ما هي األطعمة اليت تبقى 
صاحلة لألكل لسنوات طويلة ؟

يقام يف كنيسة مار شربل ـ 
بانشبول جناز األربعني عن 

نفس املرحومة

سانا خوري عاقوري 
زوجة الفنان الصديق ايلي 
عاقوري، وذلك يوم األحد 

الواقع يف 10 ايلول 2017، 
عند الساعة العاشرة صباحًا.

وباملناسبة يشكر الفنان 
ايلي عاقوري والعائلة كل من 

واساهم يف مصابهم االليم ان 
كان بالتعزية شخصيًا أو عرب 
وسائل االعالم أو من خالل 

برامج التواصل االجتماعي، أو 
باملشاركة بالصالة عن روحها 

الطاهرة.
 لها امللكوت السماوي ولكم 

األجر والعمر الطويل.

أربعون املرحومة سانا 
خوري عاقوري

 2017 أيلــول   2 Saturday 2 September 2017الـسبت 
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صــحة وغــذاء

ما  أول  هي  بانتظام،  الرياضة  وممارسة  القاسية  الرجييم  أنواع 
هناك  لكن  الوزن،  فقدان  طرق  عن  احلديث  عند  للذهن  يتبادر 

طريقة أسهل وأقل إرهاقا خلسارة الكيلغرامات غري املرغوبة.

املفتاح  هما  الرياضة  وممارسة  )الرجييم(  الغذائية  احلمية  اتباع 
الكثريون  ينساه  ما  لكن  الوزن،  إنقاص  يف  للراغبني  السحري 
الزائدة.  الكيلوغرامات  فقدان  مهما يف  دورا  يلعب  النوم  هوأن 
الوزن  النوم بزيادة  الباحثني الربيطانيني عالقة  ورصد فريق من 

من خالل تقييم نتائج 11 دراسة خمتلفة.

وخلصت نتيجة الدراسة اليت أجريت يف »كينجز كولدج« بلندن، إىل 
أن عدد ساعات النوم يؤثر على اختيار نوعية الغذاء، ويف إحدى 
الدراسات مت تقسيم املشاركني جملموعتني، نامت اجملموعة األوىل 
لساعات قليلة خالل الليل )ترتاوح بني 3.5 و 5.5 ساعات(، يف 
حني مسح للمجموعة الثانية بالنوم لساعات تراوحت بني سبع و12 
ساعة. ومت رصد اختيار مجيع أفراد اجملموعتني للطعام يف اليوم 
التالي. وأوضحت النتائج اليت نشرتها جملة »فوكوس« األملانية، 
أن أفراد اجملموعة األوىل اختاروا يف اليوم التالي األغذية الدهنية 
اختيارا  أكثر  الثانية  اجملموعة  أفراد  كان  حني  الصحية، يف  غري 

لنوعية أطعمة صحية.

وتنوعت آراء الباحثني لتفسري هذا األمر، إذ يقول باحثون إن قلة 
النوم تؤدي الضطراب يف اثنني من اهلورمونات )هورمون غريلني 
احملفز للشهية وهورمون ليبتني اخلاص بالشبع( املؤثرة على آلية 

اختيار الطعام.

وعلقت املشرفة على الدراسة، حياة اخلطيب على النتائج قائلة: 
الثالث  العنصر  هو  النوم  أن  إليها،  خلصنا  اليت  النتائج  »توضح 
الوزن بشكل  الرياضة والتغذية، والذي يؤثر على فقدان  جبانب 

فعال«.

النوم: احلل الفعال لفقدان الوزن!

معظمنا ال يدرك الفوائد الصحية الرائعة التى يقدمها عصري الليمون،  
من فقدان الوزن إلدارة ضغط الدم، كما ميكن االستفادة من هذا 
احلامض والفاكهة املشرتكة للتخلص من الكثري من األمراض ، 

ومن أبرز الفوائد الصحية لعصري الليمون هى :

فوائد عصري الليمون الصحية جلسم االنسان

1 يساعد يف عملية اهلضم

فعال  بشكل  عالجها  باهلضم ميكن  املتعلقة  املشاكل  من  العديد 
مع عصري الليمون ، إذا كانت خمتلطة مع املاء الدافئ، كما يعاجل 
والنشاطات   ، املعدة  وحرقة  والغثيان  االنتفاخ  مثل  املضاعفات 
الطفيلية والتجشؤ ميكن عالجها أيضا ، وإذا كنت تعانى من األمعاء 
املرتاكمة، فإنه ميكن معاجلتها عن طريق تناول منتظم من عصري 

الليمون.

2 إزالة السموم من الكبد

من  املزيد  انتاج  على  الكبد  ملساعدة  جدا  فعالة  طريقة  هناك 
الصفراء هو وجود عصري الليمون كل صباح ، فإنه يطهر الكبد 
الذى يساعد على كسر الغذاء بسهولة ، مبجرد شرب هذا العصري 
أول شىء فى الصباح، يتم إعداد اجلهاز اهلضمى لعملك طوال 
ألنها  املرارة  من كسر حصوات  ميكنك  الليمون  وعصري   ، اليوم 
تتكون من الصفراء املتكلسة ، وزيادة إنتاج الصفراء يساعد فى 

كسر حصوات املرارة.

3 بشرة صحية

ميكنك استخدام الليمون كمطهر والتخلص من الرؤوس السوداء 
وأنواع أخرى من حب الشباب من وجهك،  وارتفاع مستوى مضادات 
األكسدة ليس فقط يساعد على تشكيل التجاعيد ولكن أيضا يوفر 
تطهري شامل من وجهك، وشكل التجاعيد فى الوجه يسبب تشكيل 
تضر  اخلاليا  هذه  فإن  التجاعيد،  تتشكل  مل  إذا   ، احلرة  اجلذور 
اخلاليا السليمة للجسم ، ومضادات األكسدة املوجودة فى عصري 
الليمون تدمر هذه اجلذور احلرة ، لذلك، فإنها متنع األضرار التى 

حلقت اخلاليا السليمة وكذلك تشكيل حب الشباب.

4 عصري الليمون لألسنان

ميكنك استخدام عصري الليمون لتدليك اللثة وتقليل األسنان ، إذا 
كان هناك جروح فى اللثة ، وميكن عالجها مع التدليك ، وميكن 

أيضا عالج مشاكل مثل التنفس الكريهة مع الليمون.

5 عصري الليمون للحلق

جدا،  للجراثيم شديدة  له خاصية مضادة  الطازج  الليمون  عصري 
، والتهاب  التهاب احللق  نوع من  أى  وهذا يساعد على مكافحة 
احللق أو التهاب اللوزتني ميكن عالجه بشكل فعال مع الفاكهة، 
وسوف حتتاج إىل الغرغرة مع عصري الليمون الطازج خمتلطة مع 
على  للحصول  العالجات  أفضل  من  واحد  هو  هذا  الدافئ   املاء 

اإلغاثة من التهاب احللق.

6 إدارة ضغط الدم مع عصري الليمون

واألشخاص   ، البوتاسيوم  من  عالية  نسبة  على  الليمون  حيتوى 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم حيتاجوا إىل أن يكون الليمون 
وارتفاع  الدوخة،  على  السيطرة  وميكن  املغذيات،  هذه  من  أكثر 
ضغط الدم والغثيان مع عصري الليمون ،  وهو مفيد جدا للحد من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب. 

 عاجل اهلضم ومسوم الكبد 
واألسنان باستخدام الليمون

وجدت دراسة حديثة أن حليب األم حيتوي على مضادات حيوية 
طبيعية ميكن استخدامها يف مكافحة األمراض املقاومة لألدوية.

األمهات  تنتجه  الذي  احلليب  أن  طويلة  فرتة  منذ  املعروف  ومن 
املرضعات يتضمن »كوكتيال« خاصا من مكونات تساعد األطفال 
على مكافحة العدوى، فضال عن قيمته الغذائية. وبينما كان تركيز 
العلماء يف السابق منصبا على كيفية قتل بعض الربوتينات يف 
احلليب للجراثيم، وجدوا اآلن أن السكريات يف احلليب هلا أيضا 

تأثري مضاد للبكترييا.
وسيحتاج العلماء اآلن، إىل إجراء املزيد من الدراسات على أمل 
جديدة،  حيوية  مضادات  لتطوير  الثدي  حليب  خصائص  تسخري 
املقاومة  البكترييا  وتسبب  لألدوية.  املقاومة  األمراض  ملعاجلة 
للمضادات احليوية إصابة مئات اآلالف من الناس سنويا يف مجيع 
أحناء العامل باألمراض املختلفة، ما جيعل البحث عن مضادات حيوية 

جديدة أولوية عاجلة.
وقال باحثون من جامعة فاندربيلت، يف الواليات املتحدة، إن أحد 
مزايا املضادات احليوية حلليب األم أنها غري سامة فهي آمنة جدا 
يف تناوهلا. وقال ستيفن تاونسند، أستاذ مساعد يف الكيمياء، 
إن »إحدى اخلصائص الرائعة هلذه املركبات هي أنها غري سامة، 

على عكس معظم املضادات احليوية«.
 20 األحد  البحث،  نتائج  عرضت  اليوم،  روسيا  موقع  وحسب 
األمريكية  الكيميائية  للجمعية  السنوي  االجتماع  خالل  أغسطس، 
 ACS Infectious« جملة  يف  ونشرت  واشنطن،  العاصمة  يف 

.»Diseases
وأشار تاونسند يف حديثه إىل أن الفريق املشرف على الدراسة 
وقام  املعدية«.  البكترييا  هلزمية  خمتلفة  طرق  عن  »البحث  بدأ 
»سكريات  اليت تسمى  املختلفة  السكر  مركبات  بتحليل  الباحثون 
قليلة التعدد« واليت أثبتت فعاليتها يف جمموعة متنوعة من الطرق 

ملهامجة البكترييا.
مباشر،  بشكل  البكترييا  قتل  من  السكريات  بعض  متكنت  وقد 
»البيوفيلم«، وهو تكدس معقد  اآلخر مبهامجة  البعض  فيما قام 
للمضادات  الكائنات  هذه  مقاومة  من  يرفع  اجملهرية،  للكائنات 

احليوية.
وأكد الباحثون أن السكريات اليت حيويها حليب الثدي قادرة على 
إيقاظ البكترييا املستهدفة ومن ثم قتلها، كما أنها تساعد على 

إضعاف مقاومة البكترييا للمضادات احليوية.
كمضادات  يظهران  الثدي  حليب  من  معزوالن  بروتينان  وهناك 
ضد  املناعي  اجلهاز  حيفز  الذي  الالكتوفريين،  وهما  حيوية، 
الفريوسات وااللتهابات الفطرية وكذلك البكترييا، وبروتني »ألفا 
والذي  »هاملت«  اختصارا  يسمى  والذي  البشري  الكتالبومني« 

يساعد يف قتل األورام واخلاليا السرطانية.

 سكريات حليب األم مضادات 
حيوية طبيعية

اوردت جملة »إيلي« األملانية أن املغنيسيوم يتمتع بأهمية كبرية 
لوظيفة العضالت واألعصاب واإلنزميات، موضحة أن أعراض نقص 
هذا املعدن املهم تتمثل يف التقلصات العضلية وضعف الرتكيز 

والصداع والتعب واالضطراب الداخلي.
وأضافت اجمللة املعنية بالصحة واجلمال يف موقعها اإللكرتوني أن 
نقص املغنيسيوم يرجع إىل أسباب عدة، منها اإلفراط يف ممارسة 
والقهوة،  السكر  تناول  يف  واإلفراط  النفسي  والتوتر  الرياضة 

باإلضافة إىل تعاطي حبوب منع احلمل.
وملواجهة نقص املغنيزيوم، تنصح »إيلي« بتناول األطعمة الغنية 
به.. أال وهي: املوز واألفوكادو والفاصولياء وبذور القرع العسلي 

واملكسرات والكاكاو.
كما ميكن اللجوء إىل تناول املكمالت الغذائية، ولكن حتت إشراف 

الطبيب.
وحتتاج املرأة إىل 300 ملليغرام من املغنيسيوم يوميًا، يف حني 

حيتاج الرجل إىل 350 ملليغرام.

 أعراض تنبئك بأنك مصاب 
بنقص املغنيزيوم
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نصف  خسارة  من  ثورنتون  االسكتلندية سيوبهان  الشابة  متّكنت 
وزنها بعدما ختطى املئة كيلوغرام وذلك من خالل شرب كميات 

كبرية من الشاي األخضر.

محلت  بعدما  الوزن  من  الكثري  اكتسبت  قد  سيوبهان  وكانت 
بطفلتها ما أدى إىل إصابتها باالكتئاب بسبب مظهرها اخلارجي 

وإىل ازدياد نسبة خطر اصابتها بداء السكري.
وأصبحت سيوبهان تتناول عّدة أكواب من الشاي األخضر كجزٍء 
الشاي  إّن  هلا  مقابلة  يف  وقالت  الغذائي  نظامها  من  أساسي 

األخضر حّفز عملية األيض لديها وسّرع عملية حرق الدهون.
وباإلضافة إىل شرب الشاي األخضر، توّقفت سيوبهان عن تناول 

الوجبات السريعة واألطعمة الغنية بالدهون.
التمارين  ممارسة  إىل  تلجأ  مل  سيوبهان  أن  األمر  يف  والالفت 
الرياضية القاسية ومتّكنت بالرغم من ذلك من خسارة الوزن الزائد 

باإلرتكاز على الشاي األخضر.
دراسات  57 كلغ وكانت  يقارب  ما  اليوم  ويبلغ وزن سيوبهان 
وكيفية  الصحية  األخضر  الشاي  فوائد  عن  كشفت  قد  متعّددة 

مساهمته يف إنقاص الوزن الزائد.

شابة خسرت نصف وزنها مبشروب 
متوفر يف كل بيت
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COALITION MPs are set 
to launch their campaign 
urging Australians to vote 
“Yes” in next month’s 
postal survey on same-
sex marriage today. 
A new ad has been 
launched to kickstart the 
campaign outlining why 
Liberal and National party 
voters want to make same-
sex marriage legal.
“Let’s just get the gay 
marriage issue through, 
and then let’s get on with 
some economic policy,” 
one voter says.
Another says: “Unless we 
make the effort to do this 
now, it’s just something 
that’s going to linger on.”
Others claim same-sex 
marriage will strengthen 
the family unit and that all 
Australians should be free 
to do what they want.
Current members of Mal-
colm Turnbull’s cabinet 
including Financial Servic-
es Minister Kelly O’Dwyer 
and Education Minister Si-
mon Brimingham will join 
the campaign, along with 
former government minis-
ter Amanda Vanstone.
Other Turnbull Govern-
ment MPs have refused to 
campaign for either side 
of the vote.
Treasurer Scott Morrison 
said he would be vot-
ing ‘No’ but would not be 
campaigning either way.
“I’ve got a pretty impor-
tant job to do as Trea-
surer — I’m focused on 
the nation’s finances, I’m 
focused on the economy 
and how much Austra-
lians are earning,” he told 
reporters in Canberra to-

Coalition MPs launch ‘Yes’ campaign for gay marriage postal survey

day.
“People in my electorate 
know my views on this, 
they’ve known it for a long 
time ... but I respect the 
views of everybody else.”
The ‘Liberals and Nation-
als for Yes’ campaign will 
be led by Andrew Bragg, 
who was recently the act-
ing federal director of the 
Liberal Party.
Liberal Party Federal 
President Nick Greiner will 
also join the campaign.
Mr Greiner told Fairfax 
Media he had joined be-
cause one of his children 
could get married and the 
other could not.
“I have two kids, one of 
whom is in a model of a 
traditional marriage, one 
of whom is in a model of 
a same-sex relationship,” 
he told Fairfax.
“I don’t see how in heav-
en’s name we can ask 
their kids to think it’s ac-
ceptable that one part-
nership is inferior to the 
other.
“I don’t see why my grand-
children should be sub-
ject to a different state or 
government view of their 
parents’ relationship.
“This is a classic conser-
vative issue, both in the 
sense of being pro-mar-
riage, and a Liberal issue 
in terms of being about 
freedom of choice.”
Mr Greiner also slammed 
Liberal MPs such as Tony 
Abbott throwing “red her-
rings” into the debate.
“Religious freedoms will 
be assured if this change 
is made, just as they are 
today,” he wrote in an 

opinion piece for The Aus-
tralian today.
“The deliberate conflating 
of issues only happens 
when people know they 
cannot win an argument 
on its merits.”
Widening the definition 
of marriage would deliv-
er stronger families and 
communities, he wrote.
“Liberals should also rec-
ognise that all great insti-
tutions such as marriage Education Minister Simon Birmingham will be actively campaigning for Aus-

tralians to vote ‘Yes’. Picture: AAPSource:AAP
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evolve all the time,” he 
wrote.
“Today, more than a bil-
lion people live in coun-
tries that have embraced 
the freedom to marry for 
all their citizens.
“Britain, the US, New Zea-
land and Canada are often 
compared to Australia. 
Each of these nations in 
the “Anglosphere” now 
permits same-sex mar-
riage.

A move to cut support for 
up to 400 asylum seekers 
in the Australian commu-
nity could be blocked in 
the Senate and has been 
slammed by human rights 
lawyers and the opposi-
tion.
The Human Rights Law 
Centre and Asylum Seek-
er Resource Centre say 
about 100 people will be 
immediately affected by 
the Turnbull government’s 
crackdown, but estimates 
the number could be as 
high as 400.
Greens leader Richard Di 
Natale said he was seek-
ing advice on whether the 
Senate could block the in-
strument to create a new 
visa that would cut $200-
a-fortnight payments and 
public housing for asylum 
seekers.
“We do call on members 
of the crossbench and the 
Labor Party to support us 
in doing everything we 
can to stop this unspeak-
ably cruel act through the 
Senate,” Mr Di Natale told 
reporters in Melbourne.
“If this is a disallowable 
instrument, it simply re-
quires a majority of the 
Senate to stop it. So the 
question is for Bill Short-
en and Labor - will you 
end this cruelty?”
Opposition Leader Bill 
Shorten said it was a new 
low for the government 
of Malcolm Turnbull, but 
made no mention of the 
Greens’ more.
“Malcolm, this is not 
strong. This is cowardly 
and cruel. It’s your weak-
est move yet,” he said in a 
Facebook post.
Human Services Minis-
ter Alan Tudge could not 
confirm the precise num-
ber of asylum seekers at 
risk of being sent back 
to Nauru or Manus Island 
or their country of origin, 
but said there wouldn’t be 
any further provision of 
taxpayer support in Aus-
tralia.
“They’ve been prevented 
from working,” Human 
Rights Law Centre ex-
ecutive director Hugh de 

Kretser told reporters in 
Melbourne.
“And now, completely out 
of the blue, with no notice 
whatsoever, they’ve been 
told tomorrow, you have 
no income we’re taking 
all of your income away 
and in three weeks time 
we’re taking your homes 
away.”
Advocate Natasha Bluch-
er said the asylum seek-
ers were “very, very em-
ployable” and wanted to 
work, but with their histo-
ry of trauma and the short 
notice, getting on their 
feet in “this time frame 
is absurd and it’s impos-
sible and it will end with 
children homeless.”
Mr Tudge said the move 
was consistent with the 
principle that anybody 
who arrives by boat would 
not be settled in Austra-
lia.
“They will be settled else-
where. That’s what this is 
about,” he said.
He did not think it was 
unreasonable to withdraw 
taxpayers support if they 
refuse to return back to 
Manus or Nauru.
Labor immigration 
spokesman Shayne Neu-
mann said the Turnbull 
government had “sunk to 
a new low”.
“By purposefully making 
these people destitute 
and homeless, the Turn-
bull government can only 
be exacerbating the health 
conditions which asylum 
seekers were originally 
transferred to Australia to 
be treated for,” Mr Neu-
mann said in a statement.
A Department of Immi-
gration document said 
income support would 
cease from Monday, Au-
gust 28 and a “final de-
parture Bridging E Visa” 
would be issued giving 
asylum seekers three 
weeks to move out of 
government supported 
accommodation.
They will also be expect-
ed to sign the Code of 
Behaviour when released 
into the Australian com-
munity.

Support cut for asylum seekers slammed

Same-sex marriage ad-
vocates have launched 
a television campaign to 
hit back at “dishonest” 
ads warning gay mar-
riage could impact what 
children are taught in 
schools.
A television ad from the 
Coalition for Marriage 
featuring three mothers 
warning against a “yes” 
vote in the upcoming 
postal survey has been 
criticised as dishonest by 
many Liberal and Labor 
politicians.
The Equality Campaign 
is fighting back with a 
commercial featuring 
prominent doctor Kerryn 
Phelps.
“Sadly, some are trying 
to mislead us like this 
ad does, by saying there 
will be a negative im-
pact, including on young 
people,” Dr Phelps says 
in the ad, set to hit televi-
sion screens this week.
“The only young people 
affected by marriage 
equality are young gay 
people who for the first 
time will have the same 
dignity as everyone else 
in our country and they 
deserve that.”
The three mothers in the 
“no” TV ad express con-
cerns about how same-
sex marriage would affect 
what was taught and pro-
moted in schools.
It features Melbourne 
woman Cella White, who 
says her son was told 
he could wear a dress 
to school next year if he 

wanted to.
The school’s principal 
John Albiston says her 
claim is false.
“She said it happened 
in a science class so we 
spoke to her son’s sci-
ence teachers. They said 
it never happened,” the 
principal told AAP on 
Wednesday.
“I think it’s very disap-
pointing that she didn’t 
meet with me to explore 
her concerns.
“If we had investigated it 
with her ... she would have 
realised it wasn’t happen-
ing.”
Education Minister Simon 
Birmingham said it was 
“patently ridiculous” to 
suggest marriage equali-
ty would impact what was 
taught in schools.
He said opponents of gay 
marriage were trying to 
conflate the simple ques-
tion of whether same-sex 
couples should be al-
lowed to marry with other, 
irrelevant, issues.
“It is trying to take the de-
bate in a different direc-
tion which there is no va-
lidity to drag that debate 
to,” he told ABC radio.
Liberal MP Tim Wilson 
also criticised the ad.
“They are creating red 
herrings to distract the 
public,” he told The Proj-
ect.
A voluntary postal vote 
on whether to legalise 
same-sex marriage will be 
held next month unless 
it’s blocked by a looming 
High Court challenge.

Gay marriage advocates launch TV ad
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AMERICAN broadcaster 
CBS has emerged as the 
buyer of troubled free-
to-air television network 
Channel Ten.
A statement released by 
receivers and administra-
tors on monday morning 
said CBS Corporation 
has entered into a bind-
ing agreement to buy the 
business and assets of 
Network Ten.
“CBS is currently a key 
content provider to Ten 
and operates businesses 
which span the media and 
entertainment industries,” 
the statement reads.
“Network Ten is a prime 
broadcasting asset with 
over half a century of ex-
perience and brand eq-
uity in Australia,” Leslie 
Moonves, chairman and 
CEO of CBS Corporation 

said in a statement.
“We have been able to ac-
quire it at a valuation that 
gives us confidence we 
will grow this asset by ap-
plying our programming 
expertise in a market with 
which we are already fa-
miliar.”
The fate of the business, 
which owns the third-big-
gest FTA channel Ten as 
well as a number of other 
broadcast platforms, has 
been hanging in the bal-
ance for months.
It was placed into volun-
tary administration in June 
after its biggest share-
holders decided against 
guaranteeing a new $250 
million loan to replace the 
existing $200 million over-
draft, which needs to be 
repaid to Commonwealth 
Bank in ¬December.

US network CBS enters binding agreement to 
buy the troubled Channel Ten

Late last week it was 
thought a proposed bid by 
billionaires Lachlan Mur-
doch and Bruce Gordon 
would be successful after 
the ACCC gave the move 
the green light.
The Australian reported 
all sides were hopeful of 
a deal worth in the order 
of $250 million plus by 
late Friday, or at worst 
on Saturday, but no deal 
had emerged by lmonday 
night.
Mr Murdoch and Mr Gor-
don, along with fellow bil-
lionaire investor James 
Packer, called in receivers 
after declining to contin-
ue guaranteeing the net-
work’s major debts.
CBS revealed earlier this 
month that it’s also owed 
more than $800 million as 
a creditor.
As part of monday’s deal, 
CBS will also launch its 
digital subscription on-de-
mand service CBS All Ac-
cess in the Australian mar-
ket, Mumbrella reports.
Ten Receiver and PPB 
Advisory Partner, Chris-
topher Hill, said: “Network 
Ten has played a signifi-
cant role in Australia’s 
media landscape over 
many decades, and the 
sale of the business to 
CBS will allow the iconic 
broadcaster to move into 
a new chapter on a strong 
and stable footing.”
Administrator Jarrod Vil-
lani of KordaMentha Re-
structuring stated: “The 
receivers and adminis-
trators will work closely 
together to ensure that 
operations continue unin-
terrupted while the trans-
action is finalised.”
Opposition leader Bill 
Shorten welcomed the re-
ports CBS had acquired 
Channel 10.
“I say welcome CBS, wel-
come Down Under,” he 
said on monday.
Mr Shorten said the sale 
was evidence the govern-
ment did not need to tam-
per with media ownership 
laws.
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American broadcaster CBS has emerged as the buyer of troubled free-
to-air television network Channel Ten. Picture: AAPSource:AAP

Network Ten locally produces hits like MasterChef Australia, featuring 
Matt Preston. Picture: SuppliedSource:Supplied

The federal government is 
cracking down on employ-
ers short changing their 
staff over compulsory su-
perannuation entitlements.
An analysis by the Australian 
Taxation Office found em-
ployees could have missed 
out on $2.85 billion of their 
super guarantee payments 
during the 2014/15 financial 
year because employers 
failed to meet their obliga-
tions.
Revenue Minister Kelly 
O’Dwyer says employers 
deliberately not paying their 
workers’ super entitlements 
are “robbing” their staff of 
wages,
“This is illegal and won’t 
be tolerated,” she said in a 
statement on Tuesday.
The government is provid-
ing the tax office with addi-
tional funding for a superan-
nuation task force to crack 
down on employer non-
compliance.
It comes alongside legisla-
tion to close a legal loop-
hole used by some “un-
scrupulous” employers to 
short-change employees 

who make salary-sacrifice 
contributions to their super-
annuation, Mr O’Dwyer said.
The government is also aim-
ing to make employers make 
monthly contributions so 
the ATO can better identify 
non-compliance.
The package aims to simpli-
fy employer payments, while 
giving the ATO the ability to 
seek court-order penalties 
where employers are caught 
repeatedly failing in their su-
per obligations.
The ATO analysis found the 
gap between the amount 
employers were required to 
pay and their actual contri-
bution is estimated to be 5.2 
per cent of the $54.78 billion 
of superannuation guaran-
tee obligations.
“We encourage people to 
report instances of non-pay-
ment to us and we respond 
to every one of the approxi-
mately 20,000 reports of 
possible non-payment of SG 
from employees or former 
employees we receive each 
year,” ATO deputy commis-
sioner James O’Halloran 
said.

Govt takes aim at bosses dodging super pay

Big bank executives can 
no longer expect their 

multimillion-dollar sala-
ries to grow exponentially 

Treasurer aiming to cap bank bosses’ pay
if Scott Morrison has his 
way.
The treasurer is pushing 
to tighten rules on bank 
executives’ salaries as 
the Turnbull government 
continues to resist Labor 
calls for a royal commis-
sion into the sector.
He will ask parliament to 
approve new laws giving 
the Australian Prudential 
Regulation Authority the 
power to cap salaries, de-
lay bonuses and drive di-
rectors out of the industry 
if they are guilty of wrong-
doing.
Assistant Minister to the 
Treasurer Michael Sukkar 
warned bank executives 
the government does not 
want them making short-
term decisions that affect 
their remuneration.
“Often those decisions 
are not in the best inter-
ests of the company in 
the long term,” Mr Sukkar 
told Sky News on Tues-
day.
He said when bankers 
were being remunerated 
quite well, Australians ex-
pected a high standard of 
service and a high stan-
dard of decision making.
The move comes as APRA 
launched an inquiry into 
Commonwealth Bank 
after a series of issues 
raised concerns about its 
governance, culture and 
accountability.
CBA is also being pros-
ecuted by money moving 
regulator AUSTRAC over 
alleged money laundering 
and being investigated by 
corporate regulator ASIC 
for possible breaches of 
disclosure obligations.
Senior Labor frontbencher 
Brendan O’Connor says a 
week does not go by with-
out another crisis hitting 
the banking sector.
“This has gone on for far 
too long ... clearly, there 
are some systemic prob-
lems in the sector which 
can only be dealt with 
by a proper investigation 
with the power of the roy-
al commission,” he told 
Sky News.

The Andrews Labor Govern-
ment is helping vulnerable 
young people transition from 
care to independence through 
a new pilot program in Gee-
long.
The 12 month program will 
help 49 young people aged 16 
to 21 get the help they need 
when they leave care.
The Barwon Better Futures 
pilot will be delivered over 
12 months by Barwon Child, 
Youth and Family and gives 
young people greater access 
to secure housing, employ-
ment opportunities and ongo-
ing support.
The expanded pilot places 
young people at the centre of 
transition planning and offers 
varying levels of supports and 
flexible funding packages.
More than $420,000 in funding 
will provide tailored support 
to young people by focusing 
on their talents and abilities, 
and helping them realise their 

plans for their future.
The Brotherhood of St Lau-
rence has developed the mod-
el, tools and resources for the 
program.
A pilot program is already help-
ing young people transition 
from care to independence in 
Victoria’s South – Gippsland, 
Bayside Peninsula and South-
ern Melbourne - and will run un-
til June 2018. These programs 
will inform new directions for 
leaving care in Victoria.
The initiative supports the La-
bor Government’s landmark 
$168 million Roadmap for Re-
form to shift the children and 
family services system from 
crisis response to prevention 
and early intervention.
The Victorian Budget 2017/18 
is delivering nearly 2000 extra 
out-of-home care placements 
and 100 extra targeted care 
packages to reduce the num-
ber of children and young peo-
ple living in residential care.

Helping Vulnerable Young People 
Gain Their Independence
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JUST when you thought 
Australian politics 
couldn’t get any weirder.
Gangland widow Roberta 
Williams has unveiled her 
political ambitions, re-
vealing plans to make a 
bid for Bill Shorten’s seat 
in the next Federal Elec-
tion.
The convicted drug traf-
ficker, who became a 
household name as a cen-
tral character in the first 
season of Underbelly, 
has been chosen as the 
Australian People’s Party 
candidate for Maribyrong 
in Melbourne, currently 
held by the Opposition 
Leader.
The 48-year-old mother-
of-five, who became a 
grandmother last year, 
served six months in jail 

in 2006 for trafficking 
8000 ecstasy tablets that 
were supplied to an un-
dercover police officer.
Nine years later, she 
wants a second chance 
— and the right to partici-
pate in our democracy.
“So many wrongs have 
been done to me and 
other people that I be-
lieve need to be fixed and 
the Government at the 
moment doesn’t seem 
to know how to do that,” 
she said.
“I have haters, I have lik-
ers, I have people who 
love me, we all do in so-
ciety. I believe that every-
one deserves a chance at 
giving anything a go and 
if you’ve got the capabili-
ties to do so, do it.”
The Australian People’s 

Roberta Williams to contest Bill Shorten’s 
seat at Federal Election
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Party was registered in 
March, promising to fight 
to restore the institu-
tions of government to 
the ethos “of the people, 
by the people, for the 
people”, and work “for all 
Australian citizens to im-
prove standards of living 
and rights”.
On its website, Ms Wil-
liams is described as a 
“charitable person” who 
“has a great understand-
ing of the needs of the 
homeless, troubled youth, 
people with disabilities, 
people with mental health 
issues and those experi-
encing financial difficul-
ties” and would champi-
on their rights.
But Ms Williams’ own fi-
nancial situation could 
hinder her bid, after the 
Federal Court declared 
her bankrupt over a 
$300,000 tax debt last 
year.
The Australian Constitu-
tion bars undischarged 
bankrupts from serving 
as federal MPs.
“Just when I thought 
politics couldn’t get more 
interesting,” Mr Shorten 
said on Monday when 
asked about his prospec-
tive new adversary.
Every Australian was en-
titled to nominate for par-
liament, including in the 
contest for Maribyrnong, 
the Labor leader added.
“I don’t blame anyone 
for wanting to represent 
the northwest suburbs of 
Melbourne,” Mr Shorten 
said.
Many will remember Ro-
berta Williams’ portrayal 
by Kat Stewart in Under-
belly.
She was played by actress 
Kat Stewart in the televi-
sion series Underbelly, 
which centred around 
Melbourne’s gangland 
wars.
Carl Williams, a convicted 
killer, was beaten to death 
by an inmate at Barwon 
Prison in 2010 and later 
buried in a golden cas-
ket.

Roberta Williams attends the 2016 funeral of her father-in-law George 
Williams. Picture: Jason Edwards

Gangland widow wants to run for parliament

Many will remember Roberta Williams’ portrayal by Kat Stewart in Un-
derbelly.Source:News Limited

Malcolm Turnbull has 
again told power compa-
nies urgent action must be 
taken to help households 
save as much as $1500 
a year on their electricity 
bills.
The prime minister brought 
the heads of the nation’s 
leading electricity retailers 
together for the second 
time in a month to outline 
further steps he wants 
them to take to ease the 
pressure on household 
budgets.

“We want you to write to 
them as well and explain 
to them that they could 
potentially save hundreds 
of dollars by switching to 
a cheaper rate,” Mr Turn-
bull said during opening 
remarks at Wednesday’s 
meeting in Sydney.
The gap between the best 
and worst offers could be 
as much as $1500 while 
the difference between the 
best deals and the median 
was $400, he said.
“These are very large 

sums of money for Austra-
lian families,” he said.
“We want to address that. 
We need to do it urgently 
and directly.”
The government also 
wants companies to make 
it easier and quicker for 
customers to switch re-
tailers - a process Energy 
Minister Josh Frydenberg 
says at the moment can 
take a month or more.
“Complexity and inertia 
are the companies’ friends 
and they are the consum-
ers’ enemy,” he told ABC 
TV ahead of the meeting.
About half of all house-
holds haven’t changed re-
tailers or contracts in the 
past five years and about 
a million people are stuck 
on the more expensive 
“standing offers”.
Mr Frydenberg wants to 
follow the UK in adding a 
code to people’s power 
bills that can be scanned 
on a smart phone to take 
people to a website with 
information on other of-
fers.
Labor energy spokesman 
Mark Butler says the gov-
ernment needs to do some 
“deeper thinking” about 
how electricity retailers 
operate.
“It’s increasingly clear 
that the lower costs and 
the higher competition 
that were promised from 
deregulation and priva-
tisation haven’t come to 
pass,” he told ABC radio.
Mr Frydenberg said it 
wasn’t government owner-
ship that led to lower pric-
es, but better regulation.
He cited the example of the 
Queensland government-
owned generators that had 
been pinged for gaming 
the market and pushing up 
prices for people living in 
that state.
The government is also 
expected to receive a re-
port on Friday from the 
Australian Energy Market 
Operator on the likely gaps 
in baseload power into the 
future, which could impact 
on power prices and reli-
ability.

Turnbull holds more talks on power bills

Foreign Minister Julie Bish-
op doesn’t accept that North 
Korea can’t be deterred, af-
ter the rogue nation fired a 
missile over Japan.
Ms Bishop is hopeful the 
toughest sanctions ever 
slated against Pyongyang 
will soon bite and is confi-
dent Russia and China will 
get on board.
“If they are applied uni-
versally then North Korea 
will feel the brunt of these 
sanctions and realise that 
a penalty has to be paid for 
its illegal and provocative 
behaviour,” she told Sky 
News on Wednesday.
In light of the latest missile 
launch over the north of Ja-
pan, she concedes military 
options are on America’s 
table, but Secretary of State 
Rex Tillerson has assured 
her the US wants to explore 
every diplomatic and eco-
nomic option first.
“I don’t accept that North 
Korea can’t be deterred,” 
Ms Bishop told the Nine 

Network.
Mr Tillerson told her as late 
as Friday he is also of that 
view.
“But it will take some time, 
some patience and the de-
termination on the part of 
the international commu-
nity to implement the sanc-
tions comprehensively so 
North Korea can’t evade 
them as they have been in 
the past,” she said.
Ms Bishop believes Kim 
Jong-un is trying to in-
crease his leverage and 
wants to sit down and ne-
gotiate with the US as an 
equal.
“He wants to be recogn-
ised as a nuclear power but 
North Korea is in direct de-
fiance of numerous UN se-
curity council resolutions,” 
she said.
The minister believes the 
latest launch was an at-
tempt to provoke the US 
and its allies into a re-
sponse and advance its 
testing program.

Bishop not giving up deterring 
North Korea

Senior Liberal senator 
Zed Seselja says Labor 
is attempting to stifle free 
speech by criticising an 
advertisement advocat-
ing a “no” vote on same-
sex marriage.
Labor leader Bill Shorten 
says the television ad - in 
which one woman says 
her son had been told 
he could wear a dress 
to school next year if he 

wanted - is “offensive 
and hurtful” to same-sex 
families.
“These mothers are 
clearly putting the case 
that their ability to object 
to fairly radical sex edu-
cation in schools and the 
like will be much harder if 
you redefine marriage in 
the Marriage Act,” Sena-
tor Seselja told the ABC 
on Wednesday.

Labor ‘shutting down’ marriage debate
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رئيس  نائب  يتقدم 
ليفربول،  بلدية 
رئيس مجلس الجالية 

اللبنانية
 االستاذ علي 

كرنيب
 من الجالية االسالمية 
واللبنانية  عامة 
بخالص  خاصة 
وأطيب  التهاني 
بمناسبة  األماني 
األضحى  عيد  حلول 

تهــنئة

املبارك، أعاده اهلل عليكم 
والربكات  واليمن  بالخري 
الحبيب  وطننا  وعلى 
والسالم    باألمن  لبنان 
وعلى    واالستقرار   

اسرتاليا  الغالية بمزيد من 
التقدم واالزدهار..

بألف  والجميع  عام  وكل 
خري

صادر عن االعالم

Saturday 9 Septem
ber

R
IM

A BALECH

Working For Our 
Community

Sa
turday 9 September

R
IM

A BALECH

Rima 
BALECH

We believe in:
• No party politics in Council
• Better neighbourhoods
• Safer communities
• A Council which TRULY consults 

with its residents
• Council retaining planning powers
• Quarterly Community meetings
• Good governance and transparency

Authorised by: Paul Garrard, 42 O’Neill Street Granville NSW 2142
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“Funded from Parliament’s Electorate Office and Communications Budget”

بأحّر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة عيد األضــحى 
املـبارك، أعاده باهلل باخلري والربكات على اجلميع.. عـيد مــبارك

 النائب خليل عيده يهنــئ

النائب يف يتقدم سعادة 
املنطقةبرملان فيكتوريا عن 
مللبورن       الغربية 

الـنائب خـليل عـيده

1 Treasury Place, Melbourne, Victoria, 3002 
Telephone; (03) 9651 5000

“On behalf of 
the Victorian 
Government, 

I wish the 
Muslim 

communities 
an Adha  full 

of peace, 
health and 

prosperity.”  

MESSAGE FROM THE PREMIER

»بالـنيابة عن حـكومة فيكـتوريا، أتـمنى لـجميع املـجتمـعات 

االسـالمية عـيد أضـحى مليء بالـسالم، الـصحة واالزدهـار«.

Hon Daniel Andrews MP 
Premier of Victoria Eid Mubarak

 Stop( شعار  حتت   
 Overdevelopment –Vote
مشاريع  وقف    )  Labor
وحتسني  العشوائية  البناء 
وخدمات  التحتية  البنى 
اطلق حزب  البلدية احمللية 
الئحته  االسرتالي  العمال 
لقطاع روزالند يف انتخابات  
بلدية كانرتبري بانكستاون 
التاسع  يف  ستجري  اليت 
سبتمرب   / أيلول  شهر  من 

القادم ، واليت حتظى بدعم 
من النائب الفيدرالي طوني 
بلدية  رئيس  ونائب  بورك 
خضر  السابق  كانرتبري 
صاحل، وذلك يف حفل كبري 
االوريون  قاعة  يف  اقيم 
سنرت يف كامبسي وحضره 
صويف  كانرتبري  نائبة 
الكمبا  ونائب  كوستيس 
جهاد ديب وحشد كبري من 
رجال االعمال واعضاء حزب 

العمال يف كانرتبري.
طوني  النائب  دعا  وقد   
بورك اىل التصويت بكثافة 
مصاحل  متثل   اليت  لالئحة 
وتتعهد  كانرتبري  سكان 
البلدية  خدمات  باصالح 
البناء  مشاريع  ووقف 
والتعسفي  العشوائي 
حتسني  اىل  النظر   بدون 
يف  التحتية  البنى  وتطوير 

املنطقة. 

اطالق الئحة حزب العمال يف  روزالند 
املدعومة من النائب طوني بورك وخضر صاحل 

النائب طوني بورك وخضر صالح مع املرشحني ناديا صالح، محمد هدا وحسان كرشي



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

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

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

         

 

         

 

$15,200*

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
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج




